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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 eðéäìà 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 íéýìû 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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«

נקודות משיחות קודש - מזמור קיד מתוך "תהילות מנחם"
ג – הים ראה וינס

קריעת ים־סוף בכוח “עצמות יוסף"
איתא במדרש1 “בזכות עצמותיו של יוסף נקרע הים לישראל, הדא הוא דכתיב הים ראה 
וינוס, בזכות ויעזוב בגדו2 בידה וינס". ומודגש בלשון חז"ל “עצמותיו )של יוסף(". וכן הוא 

בלשון הכתוב3 “ויקח משה את עצמות יוסף עמו".
בנ"י  את  והשביע  אמר  בעצמו  שיוסף  )הגם  כבוד4  לשון  זה  אין  הרי  להבין,  וצריך 

“והעליתם את עצמותי מזה אתכם"5(, והי' מתאים יותר הלשון “ארונו של יוסף"6 וכדומה?

1( ב"ר פפ"ז, ח. וראה תנחומא ס"פ נשא. זח"ב מט, א. ח"ג ריד, רע"א. ועוד. 
2( וישב לט, יב.

3( בשלח יג, יח־יט.
4( בסוטה יג, ב "מפני מה נקרא יוסף עצמות בחייו מפני שלא מיחה בכבוד אביו כו'". אבל מובן שגם לאחר מותו, השם "יוסף" סתם 
או "ארון" מכובד יותר מלשון עצמות. וראה ש"ך עה"ת )בשלח שם( שמביא ממדרש "מפני מה נקרא יוסף עצמות מפני שלא מיחה 
כו'", ומפרש: הקשה להם ז"ל שיוסף נחנט ודרך החנוטים שאינם כלים ואין הבשר מתעכל, אלא מעמיד אותו בלחותו, א"כ איך אמר 

ויקח משה את עצמות, אלא לפי שנתעדן בשרו כו'. וראה ראב"ע בשלח שם.    
5( ויחי נ, כה.

6( ע"ד הלשון )ויחי מז, ל. מט, כט. נ, ה( בהעלאת יעקב "ונשאתני ממצרים גו' קברו אותי גו'" "אקברה את אבי". 
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיד מתוך "תהילות מנחם"
ג – הים ראה וינס

קריעת ים־סוף בכוח “עצמות יוסף"
איתא במדרש1 “בזכות עצמותיו של יוסף נקרע הים לישראל, הדא הוא דכתיב הים ראה 
וינוס, בזכות ויעזוב בגדו2 בידה וינס". ומודגש בלשון חז"ל “עצמותיו )של יוסף(". וכן הוא 

בלשון הכתוב3 “ויקח משה את עצמות יוסף עמו".
בנ"י  את  והשביע  אמר  בעצמו  שיוסף  )הגם  כבוד4  לשון  זה  אין  הרי  להבין,  וצריך 

“והעליתם את עצמותי מזה אתכם"5(, והי' מתאים יותר הלשון “ארונו של יוסף"6 וכדומה?

1( ב"ר פפ"ז, ח. וראה תנחומא ס"פ נשא. זח"ב מט, א. ח"ג ריד, רע"א. ועוד. 
2( וישב לט, יב.

3( בשלח יג, יח־יט.
4( בסוטה יג, ב "מפני מה נקרא יוסף עצמות בחייו מפני שלא מיחה בכבוד אביו כו'". אבל מובן שגם לאחר מותו, השם "יוסף" סתם 
או "ארון" מכובד יותר מלשון עצמות. וראה ש"ך עה"ת )בשלח שם( שמביא ממדרש "מפני מה נקרא יוסף עצמות מפני שלא מיחה 
כו'", ומפרש: הקשה להם ז"ל שיוסף נחנט ודרך החנוטים שאינם כלים ואין הבשר מתעכל, אלא מעמיד אותו בלחותו, א"כ איך אמר 

ויקח משה את עצמות, אלא לפי שנתעדן בשרו כו'. וראה ראב"ע בשלח שם.    
5( ויחי נ, כה.

6( ע"ד הלשון )ויחי מז, ל. מט, כט. נ, ה( בהעלאת יעקב "ונשאתני ממצרים גו' קברו אותי גו'" "אקברה את אבי". 

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

'c ,dnexz zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,oey`xÎxc`

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
eÁ˜ÈÂ'וגֹו ּתרּומה ה'צמח 1לי אדמֹו"ר ּומדּיק . ¿ƒ¿ְְְְִֵֶַַַַָ

הּזה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַָצדק'

מאה  לפני תר"ה, ּתרּומה ּפרׁשת ּבׁשּבת ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר

(ּבּביכל  ׁשנה ּומקּוים 2ועׂשרים נדּפס, לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹ

ה'ֿיתּבר ּבעזר מה 3ׁשּיּודּפס להבין ּדצרי ,( ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּתרּומה, לי ויקחּו ּתרּומֹות, ׁשלׁש ּכאן ְְְְְִִֶֶֶָָָֹׁשּנאמרּו

ּתקחּו אׁשר הּתרּומה וזאת ּתרּומתי, את ְְְְְֲִִִֶֶַָָֹּתקחּו

הּתרּומֹות  ׁשּבׁשלׁש ּבזה, להֹוסיף ויׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָמאּתם.

ורק  ּתרּומה", לי "ויקחּו ּתחּלה נאמר ְְְְְֱִִִֶַַָָָּגּופא,

יּדבּנּו אׁשר איׁש ּכל "מאת מֹוסיף ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָלאחריֿזה

ׁשּכתּוב  ׁשּמה והינּו, ּתרּומתי". את ּתקחּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָלּבֹו

אינֹו הראׁשֹונה) (ּתרּומה ּתרּומה" לי ְְְְִִִֵָָָָ"ויקחּו

טעם  להבין וצרי לּבֹו", יּדבּנּו ּד"אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָּבאֹופן

לי  "ויקחּו ׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָהּדבר.

לי  "ויּתנּו הוהֿליּהֿלמימר ּדלכאֹורה ְְְְְְִִִֵֵַַָָָּתרּומה",

ּׁשּכתּוב  ּבמה ּגם ּולדיק להֹוסיף ויׁש ְְְְְִֵֵֶַַַָָּתרּומה".

רׁש"י: ּוכפירּוׁש ּדיקא, "לי" ּתרּומה", לי ְְְְְִִִִֵַָָָ"ויקחּו

ּבזה  הענין להבין וצרי לׁשמי, .4"לי" ְְְְִִִִִִֶָָָָָ

ז"ל È·Óe‡ב) רּבֹותינּו מאמר צדק' ה'צמח ≈ƒֲֵֶֶֶַַַַַַ

ּתרּומה  ּפרׁשת הּפסּוק 5ּב'רּבֹות' על ְְַַַַָָָָ

רעיתי" אחֹותי לי "ּפתחי ּתרּומה, לי עד 6ויקחּו , ְְְְְֲִִִִִִִַַָָ

לי  עׂשּו אּלא כּו' ּבית ּבלא מתהּל אהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹמתי

ּבחּו אהיה ׁשּלא גֹו'מקּדׁש ּתרּומה לי ויקחּו הּצּוּוי ּכונת ּדהּנה ּבזה, והענין ץ. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּכתּובים  ּבהמׁש ׁשּכתּוב ּכמֹו הּמקּדׁש, עׂשּית ּבׁשביל מקּדׁש7היא לי ועׂשּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכונת  נׁשלמת ׁשעלֿידיֿזה האדם ּדעבֹודת הענין ּכללּות ׁשּזהּו ּבתֹוכם, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוׁשכנּתי

ּבּתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה וכדאיתא 8הּבריאה . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
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פרשתנו.1) סה.2)ריש ע' תשנ"ד) (קה"ת הצ"צ של דא"ח מאמרי ברשימת ע'3)צויין פרשתנו באוה"ת לאח"ז נדפס

ואילך. ואילך).4)א'שנט 284 ע' חט"ז בלקו"ש (נדפס המאמר שלפני בשיחות שנתבאר בפירש"י הביאור גם שמו"ר 5)ראה

ג. ב.6)פל"ג, ה, ח.7)שה"ש כה, רפל"ו.8)פרשתנו תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למלאכת  הנחוצים הדברים תרומת אודות נאמר השבוע פרשת בתחילת

ישראל": בני אל דבר לאמור, משה אל ה' "וידבר המשכן,

'B‚Â ‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ1'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡ ˜i„Óe . ¿ƒ¿ƒ¿»¿¿«≈«¿«∆«∆∆
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac B¯Ó‡Óa בפסוק aLa˙הפותח ¯Ó‡pL ‰f‰ ¿«¬»ƒ««¿ƒ«∆∆∆¡«¿«»

‰Óe¯z ˙L¯t בשנת,‰"¯˙ »»«¿»
‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÈÙÏ מעת ƒ¿≈≈»¿∆¿ƒ»»

בשנת  הרבי עלֿידי זה מאמר אמירת

מאמרי ÏÎÈaa)2תשכ"ה  של כרך «ƒ¿
בכתבֿיד  כתובים ÔÈ„ÚL∆¬«ƒחסידות

תשכ"ה  בשנת שעה, …Ï‡באותה
¯ÊÚa Òt„eiL ÌÈe˜Óe ,Òt„ƒ¿«¿«ƒ∆¿«¿≈∆

C¯a˙ÈŒ'‰3ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ,( ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ
Ô‡k e¯Ó‡pL ‰Ó אלו בפסוקים «∆∆∆¿»

תרומה  פרשת …«LÏLבתחילת
,‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ ,˙BÓe¯z¿¿ƒ¿ƒ¿»
˙‡ÊÂ ,È˙Óe¯z ˙‡ eÁ˜zƒ¿∆¿»ƒ¿…
Ìz‡Ó eÁ˜z ¯L‡ ‰Óe¯z‰«¿»¬∆ƒ¿≈ƒ»
אחת  כל של העניין מהו להבין ויש

התרומות. משלוש

LÏLaL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆ƒ¿»
‡Ùeb ˙BÓe¯z‰ עצמן¯Ó‡ , «¿»∆¡«

,"‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»
ÛÈÒBÓ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ˜¯Â הכתוב ¿«¿«¬≈∆ƒ

‡L¯ואומר  LÈ‡ Ïk ˙‡Ó"≈≈»ƒ¬∆
˙‡ eÁ˜z BaÏ ep·cÈƒ¿∆ƒƒ¿∆
‰nL ,eÈ‰Â ."È˙Óe¯z¿»ƒ¿«¿∆«
"‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ·e˙kL∆»¿ƒ¿ƒ¿»
BÈ‡ (‰BL‡¯‰ ‰Óe¯z)¿»»ƒ»≈
,"BaÏ ep·cÈ ¯L‡"c ÔÙB‡a¿∆¿¬∆ƒ¿∆ƒ

¯·c‰ ÌÚË ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ מדוע ¿»ƒ¿»ƒ«««»»
עניין  נזכר לא הראשונה בתרומה

הלב? נדיבות

¯Ó‡pL ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆∆¡«
,"‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ"¿ƒ¿ƒ¿»

‰¯B‡ÎÏc¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ¿ƒ¿»«»≈¿≈«
לומר  (לפסוק) לו ÈÏהיה ezÈÂ"¿ƒ¿ƒ

"‰Óe¯z נותנים ישראל בני שהרי ¿»
כאן  נזכר ומדוע למשכן התרומות את

נתינה? לשון ולא לקיחה לשון

‰Óa Ìb ˜È„Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿«≈«¿«
,"‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ·e˙kM∆»¿ƒ¿ƒ¿»

‡˜Èc "ÈÏ" ואומר מדייק וכד'),"הכתוב "למשכן" (ולא Le¯ÈÙÎeלי" ƒ»¿»¿≈
ÈÓLÏ "ÈÏ" :È"L¯,הקדושֿברוךֿהוא של ÔÈ·‰Ïלשמו CÈ¯ˆÂ «ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈÚ‰ הפנימי‰Êa4. »ƒ¿»»∆
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡È·Óe הנזכר ·) Ï"Êבמאמרו eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ≈ƒ«∆«∆∆«¬««≈«

'˙Ba¯'a רבה L¯t˙מדרש ¿«»»«
‰Óe¯z5ÈÏ eÁ˜ÈÂ ˜eÒt‰ ÏÚ ¿»««»¿ƒ¿ƒ
,‰Óe¯z זה בהקשר מביא המדרש ¿»

 ֿ הקדוש בו השירים' ב'שיר הפסוק את

ישראל  לבני אומר ÈÁ˙t"ƒ¿ƒברוךֿהוא
"È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡ ÈÏ6,,ומבקש ƒ¬ƒ«¿»ƒ

לגבי  גם וכך לביתם, להיכנס כביכול,

הקדושֿברוךֿהוא  המשכן, עשיית

ישראל  לבני ‡‰È‰אומר È˙Ó „Ú«»«∆¿∆
" ˙Èa ‡Ïa Cl‰˙Ó נמלא שראשי ƒ¿«≈¿…«ƒ

Lc˜Óטל" ÈÏ eNÚ ‡l‡ 'eÎ∆»¬ƒƒ¿»
.ıeÁa ‰È‰‡ ‡lL∆…∆¿∆«

ÔÈÚ‰Â הפנימי‰p‰c ,‰Êa ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ Èeev‰ ˙Âk«»««ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
˙iNÚ ÏÈ·La ‡È‰ 'B‚ƒƒ¿ƒ¬ƒ«

Lc˜n‰ המפורטים מהדברים «ƒ¿»
כתרומה  להביא יש שאותם בפסוק

הלאה), וכן ונחושת כסף ¿BÓk(זהב,
ÌÈ·e˙k‰ CLÓ‰a ·e˙kL7 ∆»¿∆¿≈«¿ƒ
ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

e‰fL ,ÌÎB˙a ראוי מקום עשיית ¿»∆∆
השכינה  ‰ÔÈÚלהשראת ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»

Ì„‡‰ ˙„B·Úc הזה בעולם «¬«»»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL המשכן עשיית ∆«¿≈∆

שבהם וה  השכינה מקדש תשרה

‰‡È¯a‰ ˙Âk ˙ÓÏL המטרה ƒ¿∆∆«»««¿ƒ»
העולם  בריאת של הזה והתכלית

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿
ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙È8 ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ

הנחות  הזה בעולם והתחתון שדווקא

והשראת  לגילוי 'דירה' של מקום יהיה
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כללי מפתח  

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

ג  ..............................  קטו, קיד מזמורי תהלים  )ב

   'גוו קחו לי תרומהויה "מאמר ד  )ג

ה  .............  ה"תשכ'ה ראשון-אדר 'ד, תרומהשבת פרשת 

  , תרומה שיחת שבת פרשת  )ד

בי ....................................  ה"תשכ'ה, ראשון- אדר 'ד

  תרומהפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

יד ..............................................  זטכרך ) ק"בלה(

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

גכ  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

דכ  ............  תרומה פרשת –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

הכ .......  תרומה פרשתלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

אנ  .............  תרומה פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

בנ ...................................  תרומה פרשתלשבוע  

סא  ..........  תרומה פרשתלשבוע " היום יום"לוח   )יא

סד  ........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

ם"ורי רמבשיע

סז  ..........  תרומה פרשתלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

מחק   ......  תרומה פרשתלשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

סזק .........  תרומה פרשתלשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

סטק  ................................. כזפרק  משלי, כ-יטפרק  ישעיה

  זביםמסכת  –משניות   )יז

עאק  ................................................  ביאור קהתי

עטק  ........... ................................  מסכת יומא עקביעין   )יח

  

  עם ביאורים  גיטיןמסכת   )יט

  קפ  ................................................סב ד דףע נוף מד

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

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

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

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

  תורהלקוטי   )כב

ידר  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי   )כג

טזר  ............................................. ר האמצעי"אדמו

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

יחר  ........................................  "צדק צמח"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

יחר  .............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

יטר  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסים חלק במאמריספר ה  )כז

כר  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )כח

אכר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

כאר  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

כבר  .........  מהתרו 'פחומש לקריאה לציבור לשבת   )ל

לר .....................  תרומה פרשתלשבוע לוח זמנים   )לא

אלר  ............  שבת קודשלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לב



ה

'c ,dnexz zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,oey`xÎxc`

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
eÁ˜ÈÂ'וגֹו ּתרּומה ה'צמח 1לי אדמֹו"ר ּומדּיק . ¿ƒ¿ְְְְִֵֶַַַַָ

הּזה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַָצדק'

מאה  לפני תר"ה, ּתרּומה ּפרׁשת ּבׁשּבת ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר

(ּבּביכל  ׁשנה ּומקּוים 2ועׂשרים נדּפס, לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹ

ה'ֿיתּבר ּבעזר מה 3ׁשּיּודּפס להבין ּדצרי ,( ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּתרּומה, לי ויקחּו ּתרּומֹות, ׁשלׁש ּכאן ְְְְְִִֶֶֶָָָֹׁשּנאמרּו

ּתקחּו אׁשר הּתרּומה וזאת ּתרּומתי, את ְְְְְֲִִִֶֶַָָֹּתקחּו

הּתרּומֹות  ׁשּבׁשלׁש ּבזה, להֹוסיף ויׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָמאּתם.

ורק  ּתרּומה", לי "ויקחּו ּתחּלה נאמר ְְְְְֱִִִֶַַָָָּגּופא,

יּדבּנּו אׁשר איׁש ּכל "מאת מֹוסיף ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָלאחריֿזה

ׁשּכתּוב  ׁשּמה והינּו, ּתרּומתי". את ּתקחּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָלּבֹו

אינֹו הראׁשֹונה) (ּתרּומה ּתרּומה" לי ְְְְִִִֵָָָָ"ויקחּו

טעם  להבין וצרי לּבֹו", יּדבּנּו ּד"אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָּבאֹופן

לי  "ויקחּו ׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָהּדבר.

לי  "ויּתנּו הוהֿליּהֿלמימר ּדלכאֹורה ְְְְְְִִִֵֵַַָָָּתרּומה",

ּׁשּכתּוב  ּבמה ּגם ּולדיק להֹוסיף ויׁש ְְְְְִֵֵֶַַַָָּתרּומה".

רׁש"י: ּוכפירּוׁש ּדיקא, "לי" ּתרּומה", לי ְְְְְִִִִֵַָָָ"ויקחּו

ּבזה  הענין להבין וצרי לׁשמי, .4"לי" ְְְְִִִִִִֶָָָָָ

ז"ל È·Óe‡ב) רּבֹותינּו מאמר צדק' ה'צמח ≈ƒֲֵֶֶֶַַַַַַ

ּתרּומה  ּפרׁשת הּפסּוק 5ּב'רּבֹות' על ְְַַַַָָָָ

רעיתי" אחֹותי לי "ּפתחי ּתרּומה, לי עד 6ויקחּו , ְְְְְֲִִִִִִִַַָָ

לי  עׂשּו אּלא כּו' ּבית ּבלא מתהּל אהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹמתי

ּבחּו אהיה ׁשּלא גֹו'מקּדׁש ּתרּומה לי ויקחּו הּצּוּוי ּכונת ּדהּנה ּבזה, והענין ץ. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּכתּובים  ּבהמׁש ׁשּכתּוב ּכמֹו הּמקּדׁש, עׂשּית ּבׁשביל מקּדׁש7היא לי ועׂשּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכונת  נׁשלמת ׁשעלֿידיֿזה האדם ּדעבֹודת הענין ּכללּות ׁשּזהּו ּבתֹוכם, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוׁשכנּתי

ּבּתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה וכדאיתא 8הּבריאה . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
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פרשתנו.1) סה.2)ריש ע' תשנ"ד) (קה"ת הצ"צ של דא"ח מאמרי ברשימת ע'3)צויין פרשתנו באוה"ת לאח"ז נדפס
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למלאכת  הנחוצים הדברים תרומת אודות נאמר השבוע פרשת בתחילת

ישראל": בני אל דבר לאמור, משה אל ה' "וידבר המשכן,

'B‚Â ‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ1'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡ ˜i„Óe . ¿ƒ¿ƒ¿»¿¿«≈«¿«∆«∆∆
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac B¯Ó‡Óa בפסוק aLa˙הפותח ¯Ó‡pL ‰f‰ ¿«¬»ƒ««¿ƒ«∆∆∆¡«¿«»

‰Óe¯z ˙L¯t בשנת,‰"¯˙ »»«¿»
‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÈÙÏ מעת ƒ¿≈≈»¿∆¿ƒ»»

בשנת  הרבי עלֿידי זה מאמר אמירת

מאמרי ÏÎÈaa)2תשכ"ה  של כרך «ƒ¿
בכתבֿיד  כתובים ÔÈ„ÚL∆¬«ƒחסידות

תשכ"ה  בשנת שעה, …Ï‡באותה
¯ÊÚa Òt„eiL ÌÈe˜Óe ,Òt„ƒ¿«¿«ƒ∆¿«¿≈∆

C¯a˙ÈŒ'‰3ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ,( ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ
Ô‡k e¯Ó‡pL ‰Ó אלו בפסוקים «∆∆∆¿»

תרומה  פרשת …«LÏLבתחילת
,‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ ,˙BÓe¯z¿¿ƒ¿ƒ¿»
˙‡ÊÂ ,È˙Óe¯z ˙‡ eÁ˜zƒ¿∆¿»ƒ¿…
Ìz‡Ó eÁ˜z ¯L‡ ‰Óe¯z‰«¿»¬∆ƒ¿≈ƒ»
אחת  כל של העניין מהו להבין ויש

התרומות. משלוש

LÏLaL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆ƒ¿»
‡Ùeb ˙BÓe¯z‰ עצמן¯Ó‡ , «¿»∆¡«

,"‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»
ÛÈÒBÓ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ˜¯Â הכתוב ¿«¿«¬≈∆ƒ

‡L¯ואומר  LÈ‡ Ïk ˙‡Ó"≈≈»ƒ¬∆
˙‡ eÁ˜z BaÏ ep·cÈƒ¿∆ƒƒ¿∆
‰nL ,eÈ‰Â ."È˙Óe¯z¿»ƒ¿«¿∆«
"‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ·e˙kL∆»¿ƒ¿ƒ¿»
BÈ‡ (‰BL‡¯‰ ‰Óe¯z)¿»»ƒ»≈
,"BaÏ ep·cÈ ¯L‡"c ÔÙB‡a¿∆¿¬∆ƒ¿∆ƒ

¯·c‰ ÌÚË ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ מדוע ¿»ƒ¿»ƒ«««»»
עניין  נזכר לא הראשונה בתרומה

הלב? נדיבות

¯Ó‡pL ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆∆¡«
,"‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ"¿ƒ¿ƒ¿»

‰¯B‡ÎÏc¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ¿ƒ¿»«»≈¿≈«
לומר  (לפסוק) לו ÈÏהיה ezÈÂ"¿ƒ¿ƒ

"‰Óe¯z נותנים ישראל בני שהרי ¿»
כאן  נזכר ומדוע למשכן התרומות את

נתינה? לשון ולא לקיחה לשון

‰Óa Ìb ˜È„Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿«≈«¿«
,"‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ·e˙kM∆»¿ƒ¿ƒ¿»

‡˜Èc "ÈÏ" ואומר מדייק וכד'),"הכתוב "למשכן" (ולא Le¯ÈÙÎeלי" ƒ»¿»¿≈
ÈÓLÏ "ÈÏ" :È"L¯,הקדושֿברוךֿהוא של ÔÈ·‰Ïלשמו CÈ¯ˆÂ «ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈÚ‰ הפנימי‰Êa4. »ƒ¿»»∆
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡È·Óe הנזכר ·) Ï"Êבמאמרו eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ≈ƒ«∆«∆∆«¬««≈«

'˙Ba¯'a רבה L¯t˙מדרש ¿«»»«
‰Óe¯z5ÈÏ eÁ˜ÈÂ ˜eÒt‰ ÏÚ ¿»««»¿ƒ¿ƒ
,‰Óe¯z זה בהקשר מביא המדרש ¿»

 ֿ הקדוש בו השירים' ב'שיר הפסוק את

ישראל  לבני אומר ÈÁ˙t"ƒ¿ƒברוךֿהוא
"È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡ ÈÏ6,,ומבקש ƒ¬ƒ«¿»ƒ

לגבי  גם וכך לביתם, להיכנס כביכול,

הקדושֿברוךֿהוא  המשכן, עשיית

ישראל  לבני ‡‰È‰אומר È˙Ó „Ú«»«∆¿∆
" ˙Èa ‡Ïa Cl‰˙Ó נמלא שראשי ƒ¿«≈¿…«ƒ

Lc˜Óטל" ÈÏ eNÚ ‡l‡ 'eÎ∆»¬ƒƒ¿»
.ıeÁa ‰È‰‡ ‡lL∆…∆¿∆«

ÔÈÚ‰Â הפנימי‰p‰c ,‰Êa ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ Èeev‰ ˙Âk«»««ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
˙iNÚ ÏÈ·La ‡È‰ 'B‚ƒƒ¿ƒ¬ƒ«

Lc˜n‰ המפורטים מהדברים «ƒ¿»
כתרומה  להביא יש שאותם בפסוק

הלאה), וכן ונחושת כסף ¿BÓk(זהב,
ÌÈ·e˙k‰ CLÓ‰a ·e˙kL7 ∆»¿∆¿≈«¿ƒ
ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

e‰fL ,ÌÎB˙a ראוי מקום עשיית ¿»∆∆
השכינה  ‰ÔÈÚלהשראת ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»

Ì„‡‰ ˙„B·Úc הזה בעולם «¬«»»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL המשכן עשיית ∆«¿≈∆

שבהם וה  השכינה מקדש תשרה

‰‡È¯a‰ ˙Âk ˙ÓÏL המטרה ƒ¿∆∆«»««¿ƒ»
העולם  בריאת של הזה והתכלית

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿
ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙È8 ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ

הנחות  הזה בעולם והתחתון שדווקא

והשראת  לגילוי 'דירה' של מקום יהיה
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d"kyz'dו ,oey`xÎxc` 'c ,dnexz zyxt zay

ּבׁשביל 9ּבּמדרׁש ּתרּומה" לי "ויקחּו לכם אמרּתי ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָ

אמר  ּכביכֹול מקּדׁש" לי "ועׂשּו ּביניכם, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשאדּור

סדר  והּנה, ּביניכם. ואדּור אֹותי קחּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָהּקּב"ה:

 ֿ אתערּותא להיֹות צריכה ׁשּתחלה הּוא, ְְְְֲֲִִִִֶָָָָָהעבֹודה

האתערּותאּֿדלתּתא, את לעֹורר ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדלעילא

ּׁשּכתּוב  מה גֹו'.6ׁשּזהּו לי ּפתחי ּדֹופק ּדֹודי קֹול ְִִִִֵֶֶֶַָ

ׁשהּוא  (ּתרּומה)", לי "ויקחּו ּׁשּנאמר מה ּגם ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָוזהּו

את  ּולקּבל לקחת ּדהינּו לי", "ּפתחי ְְְְְִִִֵֶַַַַָּכמֹו

זה  לבאר ויׁש מּלמעלה. ׁשּנמׁשכת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָההתעֹוררּות

 ֿ נׁשמתֹו הּבעלֿׁשםֿטֹוב  מּמאמר הּידּוע ְֲִִִֵַַַַַַַַָָעלּֿפי

ּבנים 10עדן  ׁשּובּו ׁשּמכרזת קֹול' ה'ּבת ,11ּבענין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָ

הּכרּוזים  קֹול נׁשמע לא הרי קׁשה, ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹּדלכאֹורה

ׁשל  הּפעּולה מהי ואםּֿכן אדם, לׁשּום ְְְִִֵֶַַַָָָָהּללּו

נֹופלים  ּדלפעמים הּוא, הענין א ְְְְְִִִִִַַָָָהּכרּוזים.

את  ׁשהכין מּבלי ּפתאֹום, ּתׁשּובה הרהּורי ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָלאדם

העליֹונים. הּכרּוזים מּצד ׁשּזהּו ,לכ ְְְְִִִֶֶֶַַַָָעצמֹו

קֹול' ּד'ּבת הענין ׁשהרי להבין, צרי עדין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאמנם

ידע  ואףֿעלּֿפיֿכן יֹום, ּבכל הּוא כּו' ְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמכרזת

וכּמה  ּכּמה לעבֹור ׁשּיכֹולים ּבנפׁשיּה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָאיניׁש

 ֿ רחמנא ּתׁשּובה הרהּורי לֹו ׁשּיּפלּו מּבלי ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָימים

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּוא, הענין א 12ליצלן. ְְְֲִִֵַַַַַָָָ

הינּו, חזי, מּזליהּו חזי, לא ּדאיהּו ְְְִֵֵַַַַַַָָָָאףֿעלּֿגב

ׁשּלמעלה  הּנׁשמה ועצם ּבכל ׁש'ּמּזל' ׁשֹומעת  , ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ההתעֹוררּות  ׁשּזֹוהי העליֹונים, הּכרּוזים את ְְְְִִִִֶֶֶַַָיֹום

צרי זה ׁשּבׁשביל אּלא מּלמעלה. ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנמׁשכת

לקחת  לי", "ויקחּו לי", ּד"ּפתחי הענין ְְְְְְִִִִִִִַַָָָלהיֹות

מּלמעלה. ׁשּנמׁשכת ההתעֹוררּות את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּולקּבל

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ולא לי", "ויקחּו ּׁשּנאמר מה יּובן ¿«ƒ∆ְְְֱִִֶֶַַָֹ

זה  ׁשענין ּכיון לי", "ויּתנּו ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָנאמר
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יג.9) פ"ל, וש"נ.10)ויק"ר סק"אֿב. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם א.11)כתר טו, חגיגה סע"א.12)ראה ג, מגילה

וש"נ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמובא È‡„ÎÂ˙‡השכינה. "L¯„na9eÁ˜ÈÂכפי ÌÎÏ Èz¯Ó‡ ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»«¿ƒ»∆¿ƒ¿

"Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" ,ÌÎÈÈa ¯e„‡L ÏÈ·La "‰Óe¯z ÈÏƒ¿»ƒ¿ƒ∆»≈≈∆¿»ƒƒ¿»
ÌÎÈÈa ¯e„‡Â È˙B‡ eÁ˜ :‰"aw‰ ¯Ó‡ ÏBÎÈ·k,הזה בעולם ƒ¿»»««»»¿ƒ¿»≈≈∆

ה'. את העובדים ישראל בני נמצאים בו

‰„B·Ú‰ ¯„Ò ,‰p‰Â עבודת של ¿ƒ≈≈∆»¬»
השכינה  וגילוי השראת להביא האדם

ˆ¯ÎÈ‰בעולם  ‰ÏÁzL ,‡e‰∆¿ƒ»¿ƒ»
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
של  מצידו מלמעלה, התעוררות

‡˙הקדושֿברוךֿהוא  ¯¯BÚÏ È„k¿≈¿≈∆
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ התעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿«»

להתקרב  האדם, מצד מלמטה,

e˙kM·לאלוקות, ‰Ó e‰fL6 ∆∆«∆»
'B‚ ÈÏ ÈÁ˙t ˜ÙBc È„Bc ÏB˜ƒ≈ƒ¿ƒƒ
בשיר  (הנקרא הקדושֿברוךֿהוא

ו'דופק' מלמעלה בא 'דוד') השירים

בני  את לעורר כדי כביכול, בדלת,

למטה. הנמצאים ישראל

eÁ˜ÈÂ" ¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆¡«¿ƒ¿
‡e‰L ,"(‰Óe¯z) ÈÏ לשון ƒ¿»∆

"לי" ÈÏ",הכתוב ÈÁ˙t" BÓk¿ƒ¿ƒƒ
˙‡ Ïa˜Ïe ˙Á˜Ï eÈ‰c¿«¿»««¿«≈∆
˙ÎLÓpL ˙e¯¯BÚ˙‰‰«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆

‰ÏÚÓlÓ נאמרה זו תרומה ולכן , ƒ¿«¿»
כי  'נתינה', בלשון ולא 'לקיחה' בלשון

ידה  את על הנותן התרומה האדם

מלמעלה. התעוררות ומקבל 'לוקח'

‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ ההתעוררות עניין ¿≈¿»≈∆
למטה  האדם את לעורר כדי מלמעלה

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ החסידות בתורת «ƒ«»«
·BËŒÌLŒÏÚa‰ ¯Ó‡nÓƒ«¬««««≈

Ô„ÚŒB˙ÓL10˙a'‰ ÔÈÚa ƒ¿»≈∆¿ƒ¿«««
'ÏB˜מלמעלהe·eL ˙Ê¯ÎnL∆«¿∆∆
ÌÈa11È¯‰ ,‰L˜ ‰¯B‡ÎÏc , »ƒ¿ƒ¿»»∆¬≈

eÏl‰ ÌÈÊe¯k‰ ÏB˜ ÚÓL ‡Ï…ƒ¿»«¿ƒ«»
בתשובה לשוב ¿ÌeLÏהקוראים

‰ÏeÚt‰ È‰Ó ÔkŒÌ‡Â ,Ì„‡»»¿ƒ≈«ƒ«¿»
ÌÈÊe¯k‰ ÏL התועלת ומה הללו ∆«¿ƒ

בהם?

הבעלֿשםֿטוב: ועונה

‰·eLz È¯e‰¯‰ Ì„‡Ï ÌÈÏÙB ÌÈÓÚÙÏc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈¿»

BÓˆÚ ˙‡ ÔÈÎ‰L ÈÏaÓ ,ÌB‡˙tמצידו„vÓ e‰fL ,CÎÏ ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ∆«¿¿»∆∆ƒ«
של ‰ÌÈBÈÏÚההשפעה ÌÈÊe¯k‰.נשמתו על «¿ƒ»∆¿ƒ

˙Ê¯ÎnL 'ÏB˜ ˙a'c ÔÈÚ‰ È¯‰L ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ∆¬≈»ƒ¿»¿«∆«¿∆∆
‡e‰ 'eÎז"ל חכמינו Ú„Èכמאמרי ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿««ƒ≈»«

dÈLÙa LÈÈ‡ יודע האדם ƒƒ¿«¿≈
nk‰בעצמו ¯B·ÚÏ ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ«¬«»

BÏ eÏtiL ÈÏaÓ ÌÈÓÈ ‰nÎÂ¿«»»ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
Œ‡ÓÁ¯ ‰·eLz È¯e‰¯‰ƒ¿≈¿»«¬»»

ÔÏˆÈÏ מה השאלה חוזרת כן ואם ƒ¿»
הללו? בכרוזים התועלת

¯Ó‡Ók ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯12·bŒÏÚŒÛ‡ «≈««««

,ÈÊÁ e‰ÈÏfÓ ,ÈÊÁ ‡Ï e‰È‡c¿ƒ»»≈«»«¿»≈
את  לבדי דניאל אני "וראיתי הכתוב על

לא  עמי היו אשר והאנשים המראה,

דניאל  [שראה המראה את ראו

נפלה  גדולה חרדה אבל בנבואה]

שואלת  בהיחבא", ויברחו עליהם

נבהלו? למה ראו, שלא כיוון הגמרא:

המזל  ראו, לא שהם פי על  אף ועונה:

ראה, Ïfn'L'שלהם ,eÈ‰ שורש «¿∆«»
‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ ÌˆÚÂ החלק ¿∆∆«¿»»∆¿«¿»

שנשאר  הנשמה של והפנימי העצמי

בגוף, ומתלבש יורד ואינו למעלה

ÌÈÊe¯k‰ ˙‡ ÌBÈ ÏÎa ˙ÚÓBL««¿»∆«¿ƒ
ÌÈBÈÏÚ‰ האדם לבני הקוראים »∆¿ƒ

בתשובה, È‰BfL∆ƒלשוב
˙ÎLÓpL ˙e¯¯BÚ˙‰‰«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆
‰Ê ÏÈ·LaL ‡l‡ .‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆»∆ƒ¿ƒ∆
תפעל  אכן מלמעלה שההתעוררות כדי

פעולתה ‰ÔÈÚאת ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿»ƒ¿»
"ÈÏ ÈÁ˙t"c,למטה האדם מצד ¿ƒ¿ƒƒ

Ïa˜Ïe ˙Á˜Ï ,"ÈÏ eÁ˜ÈÂ"¿ƒ¿ƒ»««¿«≈
˙ÎLÓpL ˙e¯¯BÚ˙‰‰ ˙‡∆«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆

.‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»
¯Ó‡pM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆∆¡«
בתרומת  העוסקים אלה בפסוקים

ÈÏ"המשכן eÁ˜ÈÂ" שבני למרות ¿ƒ¿ƒ
התרומה, את נותנים …¿ÏÂ‡ישראל

"ÈÏ ezÈÂ" ¯Ó‡ הוא שלכאורה ∆¡«¿ƒ¿ƒ
התרומה, לעניין יותר מתאים Ê‰לשון ÔÈÚL ÔÂÈk למטה ההתעוררות של ≈»∆ƒ¿»∆
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'ebe dnexz il egwie

את  ּׁשּלֹוקח מה אּלא האדם, ׁשל עבֹודתֹו ֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאינֹו

לא  זה ּומ ּטעם מּלמעלה. ׁשּנמׁשכת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹההתעֹוררּות

ההתעֹוררּות  ּכי לּבֹו", ּד"יּדבּנּו הענין ּכאן ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָנאמר

עבֹודת  ּבאֹופן ּתלּויה אינּה מּלמעלה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנמׁשכת

אתערּותאּֿדלעילא  הּוא ענינּה ּכל ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָָָָָהאדם,

ּדיקא, לי" "ויקחּו ּׁשּנאמר מה ּגם וזהּו ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָּדוקא.

ז"ל  רּבֹותינּו אין 13ּכמאמר ּתרּומה" "ויקחּו ְְְְֲִֵֵַַַַָ

ׁשּנאמר  מקֹום ּכל לי", "ויקחּו אּלא ּכאן, ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָּכתיב

עֹולמים, ּולעֹולמי לעֹולם קּים זה הרי ְְְֲִִֵֵֶַָָָ"לי"

אחר  "לי"14ּובמקֹום ׁשּנאמר מקֹום ּכל איתא: ְֱִִֵֶֶַַָָָָ

לעֹולם  ולא הּזה ּבעֹולם לא לעֹולם, זז ְְֵֶַָָָָָָֹֹאינֹו

ּבעבֹודת  ּתלּוי ׁשאינֹו ענין ׁשּזהּו ּדכיון ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּבא,

ׁשּי לא לכן ּבאתערּותאּֿדלעילא, ּובא ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָֹהאדם,

לעֹולם  זז ואינֹו קּים והּוא ּכלל, ׁשינּויים ְְְְִִֵַָָָָּבֹו

עֹולמים. ְְִֵָּולעֹולמי

ÌÓ‡ ֿ ּדאתערּותא הענין ׁשּיׁשנֹו לאחרי »¿»ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָ

ּתרּומה" לי "ויקחּו ענין (ׁשּזהּו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָּדלעילא

ּבאֹופן  האדם עבֹודת ּגם להיֹות צריכה ְְְֲִִֶַַַַָָָָּכּנ"ל),

ּבהמׁש נאמר זה ׁשעל אתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשל

והענין  גֹו'. לּבֹו" יּדבּנּו אׁשר איׁש "ּכל ְְְֲִִִִֶֶַָָָָהּכתּוב

היא  ׁשהאתערּותאּֿדלעילא ּדאףֿעלּֿפי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבזה,

 ֿ מהאתערּותא ּבער ׁשּלא יֹותר ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹּבעילּוי

העבֹודה  ׁשּתהיה מסּפיק לא מּכלֿמקֹום ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹּדלתּתא,

צרי אּלא ּבלבד, אתערּותאּֿדלעילא ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמּצד

וכּמבאר  ּדאתערּותאּֿדלתּתא, הענין ּגם ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹלהיֹות

ּתֹורה' מּצד 15ּב'לּקּוטי היא העבֹודה ׁשּכאׁשר ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

מה  ׁשּזהּו ּכיון ּבלבד, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָאתערּותאּֿדלעילא

ּתחּלה, לּבֹו ׁשהכין מּבלי מּלמעלה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשּנתעֹורר

להיֹות  צריכה ולכן קּיּום, לּה ואין ההתעֹוררּות ועֹוברת חֹולפת אחרּֿכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנה

יּדבּנּו אׁשר איׁש "ּכל ענין ׁשּזהּו אתערּותאּֿדלתּתא, ׁשל ּבאֹופן העבֹודה ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגם

גֹו'. ִלּבֹו"

"ּתרּומה"e‡·e¯ג) ּבענין ּדהּנה ּגּופא, האדם ּבעבֹודת יֹותר ּבפרטּיּות הענין ≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
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שסד.13) רמז פרשתנו יל"ש טז. יא, בהעלותך ב.14)ספרי פ"ב, ואילך.15)ויק"ר ב ב, ויקרא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העליונים הכרוזים מפעולת כתוצאה ‰‡„Ì,שבאה ÏL B˙„B·Ú BÈ‡≈¬»∆»»»

Á˜BlM ‰Ó ‡l‡ומקבל.‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL ˙e¯¯BÚ˙‰‰ ˙‡ ∆»«∆≈«∆«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»
Ô‡k ¯Ó‡ ‡Ï ‰Ê ÌÚhÓe לי "ויקחו נאמר בה הראשונה בתרומה ƒ««∆…∆¡«»

BaÏ"תרומה" ep·cÈ"c ÔÈÚ‰ בכתוב השנייה בתרומה שנזכר כפי »ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ
תקחו  לבו ידבנו אשר איש כל "מאת

תרומתי", ‰‰˙e¯¯BÚ˙את Èkƒ«ƒ¿¿
dÈ‡ ‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»≈»
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÔÙB‡a ‰ÈeÏz¿»¿∆¬«»»»

לבו, בנדיבות dÈÚולא Ïk È¯‰L∆¬≈»ƒ¿»»
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ ‡e‰ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמטה  Ìbהתעוררות e‰ÊÂ .‡˜Âc«¿»¿∆«
על  הפנימי Ó‡pM¯הטעם ‰Ó«∆∆¡«

¯Ó‡Ók ,‡˜Èc "ÈÏ eÁ˜ÈÂ"¿ƒ¿ƒ»¿»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯13eÁ˜ÈÂ" «≈«¿ƒ¿

‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ "‰Óe¯z¿»≈¿ƒ»∆»
eÁ˜ÈÂ"ÌB˜Ó Ïk ,"ÈÏ ¿ƒ¿ƒ»»

Ìi˜ ‰Ê È¯‰ "ÈÏ" ¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¬≈∆«»
ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ

נצחי, ‡Á¯בקיום ÌB˜Ó·e14 ¿»«≈
‡˙È‡ הנצחיות של זה עניין מובא ƒ»

"לי": לביטוי ÌB˜Óבקשר Ïk»»
,ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ "ÈÏ" ¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»¿»
ÌÏBÚÏ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ‡Ï…»»«∆¿…»»
BÈ‡L ÔÈÚ e‰fL ÔÂÈÎc ,‡a‰«»¿≈»∆∆ƒ¿»∆≈

Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÈeÏz תמיד שלא »«¬«»»»
מדריגה, ובאותה מצב באותו היא

,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a ‡·e»¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
ÏÏk ÌÈÈeÈL Ba CiL ‡Ï ÔÎÏ»≈…«»ƒƒ¿»
נצחי  הכול באלוקות למעלה שהרי

התוקף, בכל ˜Ìiותמיד ‡e‰Â¿«»
ÊÊ BÈ‡Â משתנה ÌÏBÚÏואינו ¿≈»¿»

.ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe¿¿≈»ƒ
ÌÓ‡ להסתפק אמור לא האדם »¿»

מלמעלה  מקבל שהוא בהתעוררות

‰ÔÈÚאלא  BLiL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆∆¿»ƒ¿»
e‰fL) ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡c¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆∆
"‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ÔÈÚƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,(Ï"pk««¿ƒ»ƒ¿«
ÏL ÔÙB‡a Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿∆∆

,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»
עצמו, האדם מצד Ê‰מלמטה, ÏÚL∆«∆

Ïk" ·e˙k‰ CLÓ‰a ¯Ó‡∆¡«¿∆¿≈«»»
'B‚ "BaÏ ep·cÈ ¯L‡ LÈ‡ כי ƒ¬∆ƒ¿∆ƒ

עצמו. באדם תלוייה אכן זו התעוררות

'לקח' כבר שהאדם לאחר דלתתא" ב"אתערותא צורך יש מדוע ומבאר והולך

דלעילא". "אתערותא ו'קיבל'

‡È‰ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿««ƒ∆»ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ
C¯Úa ‡lL ¯˙BÈ ÏB„b ÈeÏÈÚa¿ƒ»≈∆…¿∆∆
והשוואה  יחס כל ללא

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Ó שהרי ≈»ƒ¿¬»ƒ¿«»
שבא  מה בין להשוות שאין מובן

מצד  שבא למה מאלוקות, מלמעלה,

המוגבל, Ï‡האדם ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…
„vÓ ‰„B·Ú‰ ‰È‰zL ˜ÈtÒÓ«¿ƒ∆ƒ¿∆»¬»ƒ«
,„·Ïa ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿«
ÔÈÚ‰ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒƒ¿«»ƒ¿»

,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡c וממשיך ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
הדבר טעם את «…¿»¿nÎÂ·‡¯ומביא

'‰¯Bz ÈËewÏ'a15¯L‡kL ¿ƒ≈»∆«¬∆
‰„B·Ú‰ להתקרב האדם, של »¬»

‡˙Œ‡˙e¯Úלאלוקות  „vÓ ‡È‰ƒƒ«ƒ¿¬»
,„·Ïa ‡ÏÈÚÏc פעולה ללא ƒ¿≈»ƒ¿«

האדם, מצד Ó‰ומאמץ e‰fL ÔÂÈk≈»∆∆«
ÈÏaÓ ‰ÏÚÓlÓ ¯¯BÚ˙pL∆ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

‰lÁz BaÏ ÔÈÎ‰L מצידו כשהוא ∆≈ƒƒ¿ƒ»
לכך, הכנות עשה ‡CkŒ¯Áלא ‰p‰ƒ≈««»

˙e¯¯BÚ˙‰‰ ˙¯·BÚÂ ˙ÙÏBÁ∆∆¿∆∆«ƒ¿¿
Ìei˜ dÏ ÔÈ‡Â,רב זמן במשך ¿≈»ƒ

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ מלבד ¿»≈¿ƒ»ƒ¿
דלעילא" ‰B·Ú„‰ה"אתערותא Ìb«»¬»

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿«»
מצד  והשתדלות ומאמץ הכנה עם

‡LÈהאדם, Ïk" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»ƒ
.'B‚ "BaÏ ep·cÈ ¯L‡¬∆ƒ¿∆ƒ

˙eiË¯Ùa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‡Ùeb Ì„‡‰ ˙„B·Úa ¯˙BÈ≈«¬«»»»»
האופנים  ששני כפי היינו עצמה,

דלעילא" "אתערותא האמורים,

ביטוי  לידי באים דלתתא" ו"אתערותא

עצמה האדם ÔÈÚaבעבודת ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿«
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ּבׁשביל 9ּבּמדרׁש ּתרּומה" לי "ויקחּו לכם אמרּתי ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָ

אמר  ּכביכֹול מקּדׁש" לי "ועׂשּו ּביניכם, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשאדּור

סדר  והּנה, ּביניכם. ואדּור אֹותי קחּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָהּקּב"ה:

 ֿ אתערּותא להיֹות צריכה ׁשּתחלה הּוא, ְְְְֲֲִִִִֶָָָָָהעבֹודה

האתערּותאּֿדלתּתא, את לעֹורר ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדלעילא

ּׁשּכתּוב  מה גֹו'.6ׁשּזהּו לי ּפתחי ּדֹופק ּדֹודי קֹול ְִִִִֵֶֶֶַָ

ׁשהּוא  (ּתרּומה)", לי "ויקחּו ּׁשּנאמר מה ּגם ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָוזהּו

את  ּולקּבל לקחת ּדהינּו לי", "ּפתחי ְְְְְִִִֵֶַַַַָּכמֹו

זה  לבאר ויׁש מּלמעלה. ׁשּנמׁשכת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָההתעֹוררּות

 ֿ נׁשמתֹו הּבעלֿׁשםֿטֹוב  מּמאמר הּידּוע ְֲִִִֵַַַַַַַַָָעלּֿפי

ּבנים 10עדן  ׁשּובּו ׁשּמכרזת קֹול' ה'ּבת ,11ּבענין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָ

הּכרּוזים  קֹול נׁשמע לא הרי קׁשה, ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹּדלכאֹורה

ׁשל  הּפעּולה מהי ואםּֿכן אדם, לׁשּום ְְְִִֵֶַַַָָָָהּללּו

נֹופלים  ּדלפעמים הּוא, הענין א ְְְְְִִִִִַַָָָהּכרּוזים.

את  ׁשהכין מּבלי ּפתאֹום, ּתׁשּובה הרהּורי ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָלאדם

העליֹונים. הּכרּוזים מּצד ׁשּזהּו ,לכ ְְְְִִִֶֶֶַַַָָעצמֹו

קֹול' ּד'ּבת הענין ׁשהרי להבין, צרי עדין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאמנם

ידע  ואףֿעלּֿפיֿכן יֹום, ּבכל הּוא כּו' ְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמכרזת

וכּמה  ּכּמה לעבֹור ׁשּיכֹולים ּבנפׁשיּה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָאיניׁש

 ֿ רחמנא ּתׁשּובה הרהּורי לֹו ׁשּיּפלּו מּבלי ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָימים

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּוא, הענין א 12ליצלן. ְְְֲִִֵַַַַַָָָ

הינּו, חזי, מּזליהּו חזי, לא ּדאיהּו ְְְִֵֵַַַַַַָָָָאףֿעלּֿגב

ׁשּלמעלה  הּנׁשמה ועצם ּבכל ׁש'ּמּזל' ׁשֹומעת  , ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ההתעֹוררּות  ׁשּזֹוהי העליֹונים, הּכרּוזים את ְְְְִִִִֶֶֶַַָיֹום

צרי זה ׁשּבׁשביל אּלא מּלמעלה. ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנמׁשכת

לקחת  לי", "ויקחּו לי", ּד"ּפתחי הענין ְְְְְְִִִִִִִַַָָָלהיֹות

מּלמעלה. ׁשּנמׁשכת ההתעֹוררּות את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּולקּבל

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ולא לי", "ויקחּו ּׁשּנאמר מה יּובן ¿«ƒ∆ְְְֱִִֶֶַַָֹ

זה  ׁשענין ּכיון לי", "ויּתנּו ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָנאמר
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שמובא È‡„ÎÂ˙‡השכינה. "L¯„na9eÁ˜ÈÂכפי ÌÎÏ Èz¯Ó‡ ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»«¿ƒ»∆¿ƒ¿

"Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" ,ÌÎÈÈa ¯e„‡L ÏÈ·La "‰Óe¯z ÈÏƒ¿»ƒ¿ƒ∆»≈≈∆¿»ƒƒ¿»
ÌÎÈÈa ¯e„‡Â È˙B‡ eÁ˜ :‰"aw‰ ¯Ó‡ ÏBÎÈ·k,הזה בעולם ƒ¿»»««»»¿ƒ¿»≈≈∆

ה'. את העובדים ישראל בני נמצאים בו

‰„B·Ú‰ ¯„Ò ,‰p‰Â עבודת של ¿ƒ≈≈∆»¬»
השכינה  וגילוי השראת להביא האדם

ˆ¯ÎÈ‰בעולם  ‰ÏÁzL ,‡e‰∆¿ƒ»¿ƒ»
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
של  מצידו מלמעלה, התעוררות

‡˙הקדושֿברוךֿהוא  ¯¯BÚÏ È„k¿≈¿≈∆
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ התעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿«»

להתקרב  האדם, מצד מלמטה,

e˙kM·לאלוקות, ‰Ó e‰fL6 ∆∆«∆»
'B‚ ÈÏ ÈÁ˙t ˜ÙBc È„Bc ÏB˜ƒ≈ƒ¿ƒƒ
בשיר  (הנקרא הקדושֿברוךֿהוא

ו'דופק' מלמעלה בא 'דוד') השירים

בני  את לעורר כדי כביכול, בדלת,

למטה. הנמצאים ישראל

eÁ˜ÈÂ" ¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆¡«¿ƒ¿
‡e‰L ,"(‰Óe¯z) ÈÏ לשון ƒ¿»∆

"לי" ÈÏ",הכתוב ÈÁ˙t" BÓk¿ƒ¿ƒƒ
˙‡ Ïa˜Ïe ˙Á˜Ï eÈ‰c¿«¿»««¿«≈∆
˙ÎLÓpL ˙e¯¯BÚ˙‰‰«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆

‰ÏÚÓlÓ נאמרה זו תרומה ולכן , ƒ¿«¿»
כי  'נתינה', בלשון ולא 'לקיחה' בלשון

ידה  את על הנותן התרומה האדם

מלמעלה. התעוררות ומקבל 'לוקח'

‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ ההתעוררות עניין ¿≈¿»≈∆
למטה  האדם את לעורר כדי מלמעלה

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ החסידות בתורת «ƒ«»«
·BËŒÌLŒÏÚa‰ ¯Ó‡nÓƒ«¬««««≈

Ô„ÚŒB˙ÓL10˙a'‰ ÔÈÚa ƒ¿»≈∆¿ƒ¿«««
'ÏB˜מלמעלהe·eL ˙Ê¯ÎnL∆«¿∆∆
ÌÈa11È¯‰ ,‰L˜ ‰¯B‡ÎÏc , »ƒ¿ƒ¿»»∆¬≈

eÏl‰ ÌÈÊe¯k‰ ÏB˜ ÚÓL ‡Ï…ƒ¿»«¿ƒ«»
בתשובה לשוב ¿ÌeLÏהקוראים

‰ÏeÚt‰ È‰Ó ÔkŒÌ‡Â ,Ì„‡»»¿ƒ≈«ƒ«¿»
ÌÈÊe¯k‰ ÏL התועלת ומה הללו ∆«¿ƒ

בהם?

הבעלֿשםֿטוב: ועונה

‰·eLz È¯e‰¯‰ Ì„‡Ï ÌÈÏÙB ÌÈÓÚÙÏc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈¿»

BÓˆÚ ˙‡ ÔÈÎ‰L ÈÏaÓ ,ÌB‡˙tמצידו„vÓ e‰fL ,CÎÏ ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ∆«¿¿»∆∆ƒ«
של ‰ÌÈBÈÏÚההשפעה ÌÈÊe¯k‰.נשמתו על «¿ƒ»∆¿ƒ

˙Ê¯ÎnL 'ÏB˜ ˙a'c ÔÈÚ‰ È¯‰L ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ∆¬≈»ƒ¿»¿«∆«¿∆∆
‡e‰ 'eÎז"ל חכמינו Ú„Èכמאמרי ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿««ƒ≈»«

dÈLÙa LÈÈ‡ יודע האדם ƒƒ¿«¿≈
nk‰בעצמו ¯B·ÚÏ ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ«¬«»

BÏ eÏtiL ÈÏaÓ ÌÈÓÈ ‰nÎÂ¿«»»ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
Œ‡ÓÁ¯ ‰·eLz È¯e‰¯‰ƒ¿≈¿»«¬»»

ÔÏˆÈÏ מה השאלה חוזרת כן ואם ƒ¿»
הללו? בכרוזים התועלת

¯Ó‡Ók ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯12·bŒÏÚŒÛ‡ «≈««««

,ÈÊÁ e‰ÈÏfÓ ,ÈÊÁ ‡Ï e‰È‡c¿ƒ»»≈«»«¿»≈
את  לבדי דניאל אני "וראיתי הכתוב על

לא  עמי היו אשר והאנשים המראה,

דניאל  [שראה המראה את ראו

נפלה  גדולה חרדה אבל בנבואה]

שואלת  בהיחבא", ויברחו עליהם

נבהלו? למה ראו, שלא כיוון הגמרא:

המזל  ראו, לא שהם פי על  אף ועונה:

ראה, Ïfn'L'שלהם ,eÈ‰ שורש «¿∆«»
‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ ÌˆÚÂ החלק ¿∆∆«¿»»∆¿«¿»

שנשאר  הנשמה של והפנימי העצמי

בגוף, ומתלבש יורד ואינו למעלה

ÌÈÊe¯k‰ ˙‡ ÌBÈ ÏÎa ˙ÚÓBL««¿»∆«¿ƒ
ÌÈBÈÏÚ‰ האדם לבני הקוראים »∆¿ƒ

בתשובה, È‰BfL∆ƒלשוב
˙ÎLÓpL ˙e¯¯BÚ˙‰‰«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆
‰Ê ÏÈ·LaL ‡l‡ .‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆»∆ƒ¿ƒ∆
תפעל  אכן מלמעלה שההתעוררות כדי

פעולתה ‰ÔÈÚאת ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿»ƒ¿»
"ÈÏ ÈÁ˙t"c,למטה האדם מצד ¿ƒ¿ƒƒ

Ïa˜Ïe ˙Á˜Ï ,"ÈÏ eÁ˜ÈÂ"¿ƒ¿ƒ»««¿«≈
˙ÎLÓpL ˙e¯¯BÚ˙‰‰ ˙‡∆«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆

.‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»
¯Ó‡pM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆∆¡«
בתרומת  העוסקים אלה בפסוקים

ÈÏ"המשכן eÁ˜ÈÂ" שבני למרות ¿ƒ¿ƒ
התרומה, את נותנים …¿ÏÂ‡ישראל

"ÈÏ ezÈÂ" ¯Ó‡ הוא שלכאורה ∆¡«¿ƒ¿ƒ
התרומה, לעניין יותר מתאים Ê‰לשון ÔÈÚL ÔÂÈk למטה ההתעוררות של ≈»∆ƒ¿»∆
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את  ּׁשּלֹוקח מה אּלא האדם, ׁשל עבֹודתֹו ֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאינֹו

לא  זה ּומ ּטעם מּלמעלה. ׁשּנמׁשכת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹההתעֹוררּות

ההתעֹוררּות  ּכי לּבֹו", ּד"יּדבּנּו הענין ּכאן ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָנאמר

עבֹודת  ּבאֹופן ּתלּויה אינּה מּלמעלה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנמׁשכת

אתערּותאּֿדלעילא  הּוא ענינּה ּכל ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָָָָָהאדם,

ּדיקא, לי" "ויקחּו ּׁשּנאמר מה ּגם וזהּו ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָּדוקא.

ז"ל  רּבֹותינּו אין 13ּכמאמר ּתרּומה" "ויקחּו ְְְְֲִֵֵַַַַָ

ׁשּנאמר  מקֹום ּכל לי", "ויקחּו אּלא ּכאן, ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָּכתיב

עֹולמים, ּולעֹולמי לעֹולם קּים זה הרי ְְְֲִִֵֵֶַָָָ"לי"

אחר  "לי"14ּובמקֹום ׁשּנאמר מקֹום ּכל איתא: ְֱִִֵֶֶַַָָָָ

לעֹולם  ולא הּזה ּבעֹולם לא לעֹולם, זז ְְֵֶַָָָָָָֹֹאינֹו

ּבעבֹודת  ּתלּוי ׁשאינֹו ענין ׁשּזהּו ּדכיון ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּבא,

ׁשּי לא לכן ּבאתערּותאּֿדלעילא, ּובא ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָֹהאדם,

לעֹולם  זז ואינֹו קּים והּוא ּכלל, ׁשינּויים ְְְְִִֵַָָָָּבֹו

עֹולמים. ְְִֵָּולעֹולמי

ÌÓ‡ ֿ ּדאתערּותא הענין ׁשּיׁשנֹו לאחרי »¿»ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָ

ּתרּומה" לי "ויקחּו ענין (ׁשּזהּו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָּדלעילא

ּבאֹופן  האדם עבֹודת ּגם להיֹות צריכה ְְְֲִִֶַַַַָָָָּכּנ"ל),

ּבהמׁש נאמר זה ׁשעל אתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשל

והענין  גֹו'. לּבֹו" יּדבּנּו אׁשר איׁש "ּכל ְְְֲִִִִֶֶַָָָָהּכתּוב

היא  ׁשהאתערּותאּֿדלעילא ּדאףֿעלּֿפי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבזה,

 ֿ מהאתערּותא ּבער ׁשּלא יֹותר ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹּבעילּוי

העבֹודה  ׁשּתהיה מסּפיק לא מּכלֿמקֹום ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹּדלתּתא,

צרי אּלא ּבלבד, אתערּותאּֿדלעילא ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמּצד

וכּמבאר  ּדאתערּותאּֿדלתּתא, הענין ּגם ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹלהיֹות

ּתֹורה' מּצד 15ּב'לּקּוטי היא העבֹודה ׁשּכאׁשר ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

מה  ׁשּזהּו ּכיון ּבלבד, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָאתערּותאּֿדלעילא

ּתחּלה, לּבֹו ׁשהכין מּבלי מּלמעלה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשּנתעֹורר

להיֹות  צריכה ולכן קּיּום, לּה ואין ההתעֹוררּות ועֹוברת חֹולפת אחרּֿכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנה

יּדבּנּו אׁשר איׁש "ּכל ענין ׁשּזהּו אתערּותאּֿדלתּתא, ׁשל ּבאֹופן העבֹודה ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגם

גֹו'. ִלּבֹו"

"ּתרּומה"e‡·e¯ג) ּבענין ּדהּנה ּגּופא, האדם ּבעבֹודת יֹותר ּבפרטּיּות הענין ≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
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עצמה האדם ÔÈÚaבעבודת ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿«
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ּבּזהר  ּפירּוׁשים 16איתא אחד,17ׁשני ּפירּוׁש . ְִִֵֵֵֶַַָָֹ

על  ׁשּקאי מ', ּתֹורה אֹותּיֹות הּוא ְִֵֶֶַָָָׁשּתרּומה

ּׁשני, ּופירּוׁש יֹום. לארּבעים ׁשּנּתנה ְְְִִִֵֵֶַַָָָהּתֹורה

מּמאה  ּתרי הּוא ׁשּתי 18ׁשּתרּומה על וקאי , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ

("ערב  וערבית ׁשחרית קריאתֿׁשמע ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָּפעמים

ׁשמע  ּבאהבה ּפעמים ּתמיד יֹום ּבכל ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹובקר

כ"ה 19אֹומרים" אתון, מ"ט יׁש ּפעם ׁשּבכל ( ְְְִֵֶַַַָָ

אחד, הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ּדֿׁשמע ְְֱֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹאֹותּיֹות

לעֹולם  מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּדֿברּו אֹותּיֹות ְְְְְִֵַָָוכ"ד

חסר  ועדין צ"ח, הם מ"ט ּפעמים ּוׁשּתי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָועד,

ּבאחד" ה"מסירּותֿנפׁש ענין ׁשהּוא מּמאה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּתרי

היא  ּתֹורה ּדהּנה, ּבזה , והענין וערבית. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָׁשחרית

ּכמֹו למּטה, מּלמעלה המׁשכה ׁשל ְְְְְְִֶֶַַַָָָָּבאֹופן

ונקראת 20ׁשּכתּוב  עּמכם, ּדּברּתי הּׁשמים מן ּכי ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

הּׁשמים  מן ּוכתיב 21לחם ּכאׁש,22, ּדברי ּכה הלא ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

אין  ּתֹורה ּדברי אף טּומאה, מקּבל אינֹו אׁש ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָמה

טּומאה  ֿ 23מקּבלין ּדקריאת הענין מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשל  ּבאֹופן הּוא ּבאחד" נפׁשֹו "למסֹור ְְְְְִֶֶֶַַָׁשמע

לי  "ויקחּו ענין וזהּו למעלה. מּלמּטה ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָהעלאה

את  ּתקחּו לּבֹו יּדבּנּו אׁשר איׁש ּכל מאת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָּתרּומה

ּתרּומה", לי "ויקחּו ּׁשּכתּוב ּדמה ְְְְְִִִֶַָָָּתרּומתי",

ב), סעיף (ּכנ"ל אתערּותאּֿדלעילא ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבאֹופן

על  ׁשּקאי ּב"ּתרּומה", הראׁשֹון הּפירּוׁש ְִִֵֵֶַַָָָהּוא

מּלמעלה  המׁשכה ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָהּתֹורה

יּדבּנּו אׁשר איׁש ּכל "מאת ּׁשּכתּוב ּומה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלמּטה.

עבֹודת  ענין ׁשּזהּו ּתרּומתי", את ּתקחּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַָלּבֹו

הּׁשני  הּפירּוׁש הּוא ּבאתערּותאּֿדלתּתא, ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָהאדם

העלאה  ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ּבאחד" ה"מסירּותֿנפׁש על ׁשּקאי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּב"ּתרּומה"

למעלה. ְְְִַַָָמּלמּטה

„BÚÂ,הּתֹורה ענין על ּגם קאי ּתרּומתי" את "ּתקחּו ּׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, יׁש ¿ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

(ּכּנ"ל), ּתרּומה" לי "ויקחּו ּבּפסּוק מרּומז הּתֹורה ׁשענין אףֿעלּֿפי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָּכי
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א.16) קעט, ואילך.17)ח"ג 150 ע' תש"ט ואילך. רב ע' תרכ"ט סה"מ ואילך. א'שנה ס"ע שם אוה"ת ראה 18)ראה

מ"ג. פ"ד ויו"ט.19)תרומות שבת דמוסף כתר קדושת יט.20)נוסח כ, פסחים 21)יתרו במסכת של"ה וראה ד. טז, בשלח

ב. קסה, כט.22)שלו כג, א.23)ירמי' כב, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˙È‡ "‰Óe¯z"מובא¯‰fa16ÌÈLe¯Èt ÈL17Le¯Èt . ¿»ƒ»«…«¿≈≈ƒ≈

È‡wL ,'Ó ‰¯Bz ˙Bi˙B‡ ‡e‰ ‰Óe¯zL ,„Á‡ שמכווןÏÚ ∆»∆¿»ƒ»∆»≈«
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Ï ‰zpL ‰¯Bz‰ כדי בהר רבנו משה היה שבהם «»∆ƒ¿»¿«¿»ƒ

הקדושֿברוךֿהוא. מאת התורה את Óe¯zL‰לקבל ,ÈM Le¯ÈÙe≈≈ƒ∆¿»
‡e‰ שתי לאותיות דומות אותיות

nÓ‡‰המילים  È¯z18, שתים ¿≈ƒ≈»
מאה, ÏÚוהכוונה È‡˜Âמתוך ¿»≈«

ÌÈÓÚt ÈzL אומרים שבהם ¿≈¿»ƒ
ÚÓLŒ˙‡È¯˜יום È¯ÁL˙בכל ¿ƒ«¿««¬ƒ

) ˙È·¯ÚÂ של ב'כתר' שאומרים כפי ¿«¿ƒ
וחגים בשבתות מוסף ∆∆"Ú¯·תפילת

ÌÈÓÚt „ÈÓz ÌBÈ ÏÎa ¯˜·Â»…∆¿»»ƒ«¬«ƒ
"ÌÈ¯ÓB‡ ÚÓL ‰·‰‡a19( ¿«¬»¿«¿ƒ

ÌÚt ÏÎaL קריאת שאומרים ∆¿»««
‡˙ÔÂשמע Ë"Ó LÈ ארבעים ≈«¿»

אותיות, ‡Bi˙B˙ותשע ‰"Îƒ
eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈ ÚÓLcƒ¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈
˙Bi˙B‡ „"ÎÂ ,„Á‡ 'ÈÂ‰¬»»∆»¿ƒ
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯·c¿»≈¿«¿
ÌÈÓÚt ÈzLe ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿≈¿»ƒ

,Á"ˆ Ì‰ Ë"Ó ושמונה תשעים ≈
,‰‡nÓ È¯z ¯ÒÁ ÔÈ„ÚÂ שניים «¬«ƒ»≈¿≈ƒ≈»

המאה ÔÈÚמתוך ‡e‰L∆ƒ¿«
"„Á‡a LÙŒ˙e¯ÈÒÓ"‰«¿ƒ∆∆¿∆»

È·¯ÚÂ˙פעמיים  ˙È¯ÁL וכפי «¬ƒ¿«¿ƒ
ומבאר. שממשיך

‰¯Bz ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»
‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆«¿»»

מאלוקות ÏÚÓlÓ‰שירדה  ƒ¿«¿»
‰hÓÏ,הזה BÓkלעולם ¿«»¿
·e˙kL20 התורה נתינת  לגבי  ∆»

ישראל לבני Èkƒמהקדושֿברוךֿהוא
,ÌÎnÚ Èz¯ac ÌÈÓM‰ ÔÓƒ«»«ƒƒ«¿ƒƒ»∆

˙‡¯˜Âגם ÔÓהתורה ÌÁÏ ¿ƒ¿≈∆∆ƒ
ÌÈÓM‰21·È˙Îe ,22‰k ‡Ï‰ «»«ƒ¿ƒ¬……

BÈ‡ L‡ ‰Ó ,L‡k È¯·c¿»«»≈»≈≈
È¯·c Û‡ ,‰‡ÓeË Ïa˜Ó¿«≈¿»«ƒ¿≈
‰‡ÓeË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰¯Bz23 »≈¿«¿ƒ¿»

באה  שהתורה ומודגש מובן זה ומכל

מאלוקות. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמלמעלה,
¯BÒÓÏ" ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿
ÔÙB‡a ‡e‰ "„Á‡a BLÙ«¿¿∆»¿∆

בדרך לאלוקות ומתקרב ה' את עובד ‰ÏÚ‡‰שהאדם ÏL התעלות ∆«¬»»
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

BaÏ ep·cÈ ¯L‡ LÈ‡ Ïk ˙‡Ó ‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈≈»ƒ¬∆ƒ¿∆ƒ
,"È˙Óe¯z ˙‡ eÁ˜z מדב שהכתוב בשני היינו האדם עבודת על ר ƒ¿∆¿»ƒ

מלמעלה  (המשכה האמורים האופנים

למעלה) מלמטה והעלאה »¿Óc‰למטה
,"‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ·e˙kM∆»¿ƒ¿ƒ¿»
Œ‡˙e¯Ú˙‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿¬»
,(· ÛÈÚÒ Ï"k) ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»««¿ƒ
ההתעוררות  את ו'לוקח' מקבל שהאדם

‰¯‡ÔBLמלמעלה Le¯Èt‰ ‡e‰«≈»ƒ
È‡wL ,"‰Óe¯z"a המכווןÏÚ ƒ¿»∆»≈«

ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿∆∆
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ והיא «¿»»ƒ¿«¿»¿«»

מ"אתערותא  כתוצאה האדם עבודת

לעיל. כמבואר »Óe‰דלעילא",
¯L‡ LÈ‡ Ïk ˙‡Ó" ·e˙kM∆»≈≈»ƒ¬∆
˙‡ eÁ˜z BaÏ ep·cÈƒ¿∆ƒƒ¿∆
˙„B·Ú ÔÈÚ e‰fL ,"È˙Óe¯z¿»ƒ∆∆ƒ¿«¬«
,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a Ì„‡‰»»»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם  של הלב נדיבות מודגשת ובזה

שיכולה  דלעילא" מ"אתערותא (בשונה

כאמור  לבו, שהכין מבלי גם להיות

‰ÈMלעיל) Le¯Èt‰ ‡e‰«≈«≈ƒ
È‡wL "‰Óe¯z"aמכווןÏÚ ƒ¿»∆»≈«

"„Á‡a LÙŒ˙e¯ÈÒÓ"‰«¿ƒ∆∆¿∆»
‡È‰L'ה ÏLעבודת ÔÙB‡a ∆ƒ¿∆∆

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
לעיל. כמבואר

·e˙kM ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈ „BÚÂ¿≈«¿«∆»
"È˙Óe¯z ˙‡ eÁ˜z" התרומה ƒ¿∆¿»ƒ

כאן המוזכרת מכוון ˜‡Èהשלישית »≈
ŒÛ‡ Èk ,‰¯Bz‰ ÔÈÚ ÏÚ Ìb««ƒ¿««»ƒ«
ÊÓe¯Ó ‰¯Bz‰ ÔÈÚL ÈtŒÏÚ«ƒ∆ƒ¿««»¿»
"‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ˜eÒta«»¿ƒ¿ƒ¿»
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'ebe dnexz il egwie

ידּוע  אחר 24הרי הּתֹורה ּבלימּוד מעלה ׁשּיׁש ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

הּתפלה, ׁשּקֹודם הּתֹורה לימּוד לגּבי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּתפלה

ׁשּתהא  "ּתפלתי על ּבנימין אּבא ׁשאמר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּכמֹו

למטתי" ּבפירּוׁש25סמּוכה לֹומר יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

את  ּתקחּו לּבֹו יּדבּנּו אׁשר איׁש ּכל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָ"מאת

ּדקריאתֿׁשמע  העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּתרּומתי",

לימּוד  נעׂשה לּבֹו", ּד"יּדבּנּו ּבאֹופן ְְְְֲִִִִֶֶֶַָּותפּלה

את  "ּתקחּו ענין והּוא יֹותר, נעלה ּבאֹופן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָהּתֹורה

הוי' ּדבר להיֹות מּמׁש, "ּתרּומתי" ְְְְֲִִִַַָָָָָּתרּומתי",

ּבפי ׂשמּתי אמרת26אׁשר לׁשֹוני ּתען ,27. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָ

ּדקּיּום  העבֹודה ּכללּות ּבאה זה, ּכל ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָּולאחרי

ּבאֹופן  הרׁשּות ּבעניני העבֹודה ּגם ּכֹולל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָהּמצֹות,

ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּדרכי28ׁש"ּכל ּו"ּבכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

אׁשר 29ּדעהּו" הּתרּומה "וזאת נאמר זה ׁשעל , ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָֹ

וגֹו' מאּתם" .30ּתקחּו ְְִִֵָ

לי „) ּדֿויקחּו הענין ּכללּות על נֹוסף ְְְְְְִִִִֵַָָָָוהּנה,

(ּכּנ"ל  האדם ּבעבֹודת ׁשהּוא ּכפי גֹו' ְְֲִֶַַַַָָָָּתרּומה

גֹו' ּתרּומה לי ּדֿויקחּו הענין ּגם יׁשנֹו ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָּבארּוכה),

ׁשהּוא  ּכפי גֹו' מקּדׁש" לי "ועׂשּו הּוא ְְְְִִִִֶֶַָָׁשּתכליתֹו

להבין  צרי עדין א ּכפׁשּוטֹו. מה 31ּבגׁשמּיּות ְְְְֲִִִִִַַַַָָ

מקּדׁש לי ועׂשּו גֹו', ּתרּומה לי ויקחּו ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָּׁשּנאמר

אינֹו "לי" ׁשּנאמר מקֹום ּדכל ּדיקא, "לי" ְְֱִִֵֶֶַָָָָגֹו',

והרי  הּבא, לעֹולם ולא הּזה ּבעֹולם לא לעֹולם ְְְֲֵֶַַַָָָָָָֹֹזז

ּכמֹו ּבזה, הענין א הּמקּדׁש. ּבית ליּכא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָעכׁשו

ּבמהרמ"א  הּנקרא 32ׁשּכתּוב העליֹון ׁשּמקּדׁש ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ

אדנ"י  הּתחּתֹון,33מקּדׁש לּמקּדׁש מּמׁש מחּוּבר , ְְְְִִַַַַָָָָ

יחּדו  לּה ׁשחּוּברה עיר ּבענין ׁשּירּוׁשלים 34ּוכמֹו , ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

מּטה  ׁשל ירּוׁשלים עם מחּוּברת מעלה .35ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּמקּדׁש הּזה", ּבעֹולם ּגם זז ׁש"אינֹו ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָוזהּו
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ב.24) צו, ברכה לקו"ת ב.25)ראה ה, כא.26)ברכות נט, ישעי' ב.27)ע"פ סז, יתרו תו"א וראה קעב. קיט, תהלים

מי"ב.28) פ"ב ו.29)אבות ג, 30.293)משלי ע' חט"ז לקו"ש א'תיג. ע' תרומה אוה"ת ע'31)ראה שם אוה"ת גם ראה

ובכ"מ. תשמ"ג. מקדש לי ועשו ד"ה א'תמב. ס"ע ואילך. ח.32)א'תכד כה, תרומה - עה"ת בפירושו אלשיך בשלח 33)ר"מ

יז. ג.34)טו, קכב, נשבע 35)תהלים שם) (תענית רז"ל מאמר גם נזכר זה בענין מהרש"א. ובחדא"ג א ה, תענית ראה

מטה. של (וביתֿהמקדש) בירושלים שיכנס עד מעלה של (וביתֿהמקדש) בירושלים נכנס שאינו הקב"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק הנזכרת הראשונה Úe„Èהתרומה È¯‰ ,(Ï"pk)24 חכמינו בדברי ««¬≈»«

החסידות  ובתורת ‰ÏÙz‰ז"ל ¯Á‡ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ‰ÏÚÓ LiL∆≈«¬»¿ƒ«»«««¿ƒ»
‡a‡ ¯Ó‡L BÓk ,‰ÏÙz‰ Ì„BwL ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ Èa‚Ï¿«≈ƒ«»∆∆«¿ƒ»¿∆»««»

"È˙ËÓÏ ‰ÎeÓÒ ‡‰zL È˙ÏÙz" ÏÚ ÔÈÓÈa25 בקומו מיד ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ∆¿≈¿»¿ƒ»ƒ
אפילו  בינתיים הפסק ללא מהשינה,

התורה. LÈבלימוד ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈
LÈ‡ Ïk ˙‡Ó" Le¯ÈÙa ¯ÓBÏ«¿≈≈≈»ƒ
˙‡ eÁ˜z BaÏ ep·cÈ ¯L‡¬∆ƒ¿∆ƒƒ¿∆
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ,"È˙Óe¯z¿»ƒ∆«¿≈»¬»
ÔÙB‡a ‰lÙ˙e ÚÓLŒ˙‡È¯˜cƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»¿∆

,"BaÏ ep·cÈ"c של עבודה ¿ƒ¿∆ƒ
מלמטה  והעלאה דלתתא" "אתערותא

לעיל, כמבואר ∆¬»NÚ‰למעלה,
‰¯Bz‰ „eÓÈÏ אתערותא" שעניינו ƒ«»

למטה, מלמעלה והמשכה דלעילא"

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a כמבואר ¿∆«¬∆≈
דלעילא" ש"אתערותא בחסידות

דלתתא" "אתערותא לה שקדמה

לעיל  כמבואר לבו שהכין (לאחר

נדיבות  מתוך שבאה התרומה במעלת

דלעילא" "אתערותא על נעלית לב)

לה  שקדמה מבלי לאדם שבאה

דלתתא", ÔÈÚ"אתערותא ‡e‰Â¿ƒ¿«
,"È˙Óe¯z ˙‡ eÁ˜z"ƒ¿∆¿»ƒ

LnÓ "È˙Óe¯z" התורה שעלֿידי ¿»ƒ«»
ומקבל  'לוקח' והוא לאדם נמשכת

בעצמו, מהקדושֿברוךֿהוא התעוררות

˙BÈ‰Ï תהיה שלומד c·¯שהתורה ƒ¿¿«
EÈÙa ÈzÓN ¯L‡ 'ÈÂ‰26, ¬»»¬∆«¿ƒ¿ƒ

E˙¯Ó‡ ÈBLÏ ÔÚz27 כמאמר ««¿ƒƒ¿»∆
ללימוד  רומז זה שפסוק ז"ל חכמינו

הוא  הלומד כאשר נעלה, באופן התורה

בלימודו  שניכר הקורא" אחר "כעונה

על  חוזר והוא ה' תורת היא שהתורה

ה'. Ê‰,דברי Ïk È¯Á‡Ïe אחרי ¿«¬≈»∆
("אתערותא  שאחרי התפילה דלתתא"

הראשונה) דלעילא" ה"אתערותא

דלעילא" (ה"אתערותא והתורה

דלתתא") "אתערותא לה שקדמה

Ìei˜c ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk ‰‡a»»¿»»¬»¿ƒ

Ïk"L ÔÙB‡a ˙eL¯‰ ÈÈÚa ‰„B·Ú‰ Ìb ÏÏBk ,˙Bˆn‰«ƒ¿≈«»¬»¿ƒ¿¿≈»¿¿∆∆»
"ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ28"e‰Úc EÈÎ¯c ÏÎa"e29, שעל «¬∆ƒ¿¿≈»«ƒ¿»¿»∆»≈

בענייני  בעיסוקו אפילו בעולם קדושה ומחדיר ה' את עובד האדם זה ידי

Ó‡¯העולם  ‰Ê ÏÚL,נוספת פעם 'תרומה' ‰Óe¯z‰בפסוק ˙‡ÊÂ" ∆«∆∆¡«¿…«¿»
B‚Â "Ìz‡Ó eÁ˜z ¯L‡'30. ¬∆ƒ¿≈ƒ»¿

˙eÏÏk ÏÚ ÛÒB ,‰p‰Â („¿ƒ≈»«¿»
'B‚ ‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»
Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆«¬«»»»
Ìb BLÈ ,(‰Îe¯‡a Ï"pk)«««¬»∆¿«
'B‚ ‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»
ÈÏ eNÚÂ" ‡e‰ B˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ¿»ƒ
‡e‰L ÈÙk 'B‚ "Lc˜Óƒ¿»¿ƒ∆

BËeLÙk ˙eiÓL‚a משכן בניין ¿«¿ƒƒ¿
התגלות  תהיה שבו כפשוטו ומקדש

השכינה. המקדש ‡Cוהשראת לגבי «
ÔÈ·‰Ïהגשמי  CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú31‰Ó ¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«

,'B‚ ‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ ¯Ó‡pM∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»
"ÈÏ" ,'B‚ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»ƒ
¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎc ,‡˜Èc»¿»¿»»∆∆¡«
‡Ï ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ "ÈÏ"ƒ≈»¿»…
,‡a‰ ÌÏBÚÏ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿…¿»«»

‡kÈÏ ÂLÎÚ È¯‰Â אין˙Èa «¬≈«¿»≈»≈
Lc˜n‰ משמעות מהי כן ואם «ƒ¿»

וקיים  נצחי הוא שהמקדש הדברים

לעולם?

·e˙kL BÓk ,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»∆¿∆»
‡"Ó¯‰Óa32 הרב מורנו פירוש ¿«¬»»

התורה  על אלשיך משה רבי

ÔBÈÏÚ‰ Lc˜nL הרוחנית הבחינה ∆ƒ¿»»∆¿
המקדש של  Lc˜Óבית ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¿»

È"„‡33, הים בשירת הכתוב כלשון

Lc˜nÏ LnÓ ¯aeÁÓ¿»«»«ƒ¿»
ÔBzÁz‰ הגשמיÔÈÚa BÓÎe , ««¿¿¿ƒ¿«

ÂcÁÈ dÏ ‰¯aeÁL ¯ÈÚ34, ƒ∆¿»»«¿»
‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLe¯iL הרוחנית ∆¿»«ƒ∆«¿»

ÏL ÌÈÏLe¯È ÌÚ ˙¯aeÁÓ¿∆∆ƒ¿»«ƒ∆
‰hÓ 35הגשמיתBÈ‡"L e‰ÊÂ . «»¿∆∆≈

ÊÊ אין דבר של ולאמתו בו המקדש, »
קיים  הוא אלא ÌÏBÚaשינוי Ìb«»»

L ,"‰f‰¯È‡Ó ÔBÈÏÚ‰ Lc˜n «∆∆ƒ¿»»∆¿≈ƒ
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ּבּזהר  ּפירּוׁשים 16איתא אחד,17ׁשני ּפירּוׁש . ְִִֵֵֵֶַַָָֹ

על  ׁשּקאי מ', ּתֹורה אֹותּיֹות הּוא ְִֵֶֶַָָָׁשּתרּומה

ּׁשני, ּופירּוׁש יֹום. לארּבעים ׁשּנּתנה ְְְִִִֵֵֶַַָָָהּתֹורה

מּמאה  ּתרי הּוא ׁשּתי 18ׁשּתרּומה על וקאי , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ

("ערב  וערבית ׁשחרית קריאתֿׁשמע ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָּפעמים

ׁשמע  ּבאהבה ּפעמים ּתמיד יֹום ּבכל ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹובקר

כ"ה 19אֹומרים" אתון, מ"ט יׁש ּפעם ׁשּבכל ( ְְְִֵֶַַַָָ

אחד, הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ּדֿׁשמע ְְֱֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹאֹותּיֹות

לעֹולם  מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּדֿברּו אֹותּיֹות ְְְְְִֵַָָוכ"ד

חסר  ועדין צ"ח, הם מ"ט ּפעמים ּוׁשּתי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָועד,

ּבאחד" ה"מסירּותֿנפׁש ענין ׁשהּוא מּמאה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּתרי

היא  ּתֹורה ּדהּנה, ּבזה , והענין וערבית. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָׁשחרית

ּכמֹו למּטה, מּלמעלה המׁשכה ׁשל ְְְְְְִֶֶַַַָָָָּבאֹופן

ונקראת 20ׁשּכתּוב  עּמכם, ּדּברּתי הּׁשמים מן ּכי ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

הּׁשמים  מן ּוכתיב 21לחם ּכאׁש,22, ּדברי ּכה הלא ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

אין  ּתֹורה ּדברי אף טּומאה, מקּבל אינֹו אׁש ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָמה

טּומאה  ֿ 23מקּבלין ּדקריאת הענין מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשל  ּבאֹופן הּוא ּבאחד" נפׁשֹו "למסֹור ְְְְְִֶֶֶַַָׁשמע

לי  "ויקחּו ענין וזהּו למעלה. מּלמּטה ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָהעלאה

את  ּתקחּו לּבֹו יּדבּנּו אׁשר איׁש ּכל מאת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָּתרּומה

ּתרּומה", לי "ויקחּו ּׁשּכתּוב ּדמה ְְְְְִִִֶַָָָּתרּומתי",

ב), סעיף (ּכנ"ל אתערּותאּֿדלעילא ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבאֹופן

על  ׁשּקאי ּב"ּתרּומה", הראׁשֹון הּפירּוׁש ְִִֵֵֶַַָָָהּוא

מּלמעלה  המׁשכה ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָהּתֹורה

יּדבּנּו אׁשר איׁש ּכל "מאת ּׁשּכתּוב ּומה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלמּטה.

עבֹודת  ענין ׁשּזהּו ּתרּומתי", את ּתקחּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַָלּבֹו

הּׁשני  הּפירּוׁש הּוא ּבאתערּותאּֿדלתּתא, ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָהאדם

העלאה  ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ּבאחד" ה"מסירּותֿנפׁש על ׁשּקאי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּב"ּתרּומה"

למעלה. ְְְִַַָָמּלמּטה

„BÚÂ,הּתֹורה ענין על ּגם קאי ּתרּומתי" את "ּתקחּו ּׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, יׁש ¿ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

(ּכּנ"ל), ּתרּומה" לי "ויקחּו ּבּפסּוק מרּומז הּתֹורה ׁשענין אףֿעלּֿפי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָּכי
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א.16) קעט, ואילך.17)ח"ג 150 ע' תש"ט ואילך. רב ע' תרכ"ט סה"מ ואילך. א'שנה ס"ע שם אוה"ת ראה 18)ראה

מ"ג. פ"ד ויו"ט.19)תרומות שבת דמוסף כתר קדושת יט.20)נוסח כ, פסחים 21)יתרו במסכת של"ה וראה ד. טז, בשלח

ב. קסה, כט.22)שלו כג, א.23)ירמי' כב, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˙È‡ "‰Óe¯z"מובא¯‰fa16ÌÈLe¯Èt ÈL17Le¯Èt . ¿»ƒ»«…«¿≈≈ƒ≈

È‡wL ,'Ó ‰¯Bz ˙Bi˙B‡ ‡e‰ ‰Óe¯zL ,„Á‡ שמכווןÏÚ ∆»∆¿»ƒ»∆»≈«
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Ï ‰zpL ‰¯Bz‰ כדי בהר רבנו משה היה שבהם «»∆ƒ¿»¿«¿»ƒ

הקדושֿברוךֿהוא. מאת התורה את Óe¯zL‰לקבל ,ÈM Le¯ÈÙe≈≈ƒ∆¿»
‡e‰ שתי לאותיות דומות אותיות

nÓ‡‰המילים  È¯z18, שתים ¿≈ƒ≈»
מאה, ÏÚוהכוונה È‡˜Âמתוך ¿»≈«

ÌÈÓÚt ÈzL אומרים שבהם ¿≈¿»ƒ
ÚÓLŒ˙‡È¯˜יום È¯ÁL˙בכל ¿ƒ«¿««¬ƒ

) ˙È·¯ÚÂ של ב'כתר' שאומרים כפי ¿«¿ƒ
וחגים בשבתות מוסף ∆∆"Ú¯·תפילת

ÌÈÓÚt „ÈÓz ÌBÈ ÏÎa ¯˜·Â»…∆¿»»ƒ«¬«ƒ
"ÌÈ¯ÓB‡ ÚÓL ‰·‰‡a19( ¿«¬»¿«¿ƒ

ÌÚt ÏÎaL קריאת שאומרים ∆¿»««
‡˙ÔÂשמע Ë"Ó LÈ ארבעים ≈«¿»

אותיות, ‡Bi˙B˙ותשע ‰"Îƒ
eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈ ÚÓLcƒ¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈
˙Bi˙B‡ „"ÎÂ ,„Á‡ 'ÈÂ‰¬»»∆»¿ƒ
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯·c¿»≈¿«¿
ÌÈÓÚt ÈzLe ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿≈¿»ƒ

,Á"ˆ Ì‰ Ë"Ó ושמונה תשעים ≈
,‰‡nÓ È¯z ¯ÒÁ ÔÈ„ÚÂ שניים «¬«ƒ»≈¿≈ƒ≈»

המאה ÔÈÚמתוך ‡e‰L∆ƒ¿«
"„Á‡a LÙŒ˙e¯ÈÒÓ"‰«¿ƒ∆∆¿∆»

È·¯ÚÂ˙פעמיים  ˙È¯ÁL וכפי «¬ƒ¿«¿ƒ
ומבאר. שממשיך

‰¯Bz ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»
‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆«¿»»

מאלוקות ÏÚÓlÓ‰שירדה  ƒ¿«¿»
‰hÓÏ,הזה BÓkלעולם ¿«»¿
·e˙kL20 התורה נתינת  לגבי  ∆»

ישראל לבני Èkƒמהקדושֿברוךֿהוא
,ÌÎnÚ Èz¯ac ÌÈÓM‰ ÔÓƒ«»«ƒƒ«¿ƒƒ»∆

˙‡¯˜Âגם ÔÓהתורה ÌÁÏ ¿ƒ¿≈∆∆ƒ
ÌÈÓM‰21·È˙Îe ,22‰k ‡Ï‰ «»«ƒ¿ƒ¬……

BÈ‡ L‡ ‰Ó ,L‡k È¯·c¿»«»≈»≈≈
È¯·c Û‡ ,‰‡ÓeË Ïa˜Ó¿«≈¿»«ƒ¿≈
‰‡ÓeË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰¯Bz23 »≈¿«¿ƒ¿»

באה  שהתורה ומודגש מובן זה ומכל

מאלוקות. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמלמעלה,
¯BÒÓÏ" ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿
ÔÙB‡a ‡e‰ "„Á‡a BLÙ«¿¿∆»¿∆

בדרך לאלוקות ומתקרב ה' את עובד ‰ÏÚ‡‰שהאדם ÏL התעלות ∆«¬»»
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

BaÏ ep·cÈ ¯L‡ LÈ‡ Ïk ˙‡Ó ‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈≈»ƒ¬∆ƒ¿∆ƒ
,"È˙Óe¯z ˙‡ eÁ˜z מדב שהכתוב בשני היינו האדם עבודת על ר ƒ¿∆¿»ƒ

מלמעלה  (המשכה האמורים האופנים

למעלה) מלמטה והעלאה »¿Óc‰למטה
,"‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ·e˙kM∆»¿ƒ¿ƒ¿»
Œ‡˙e¯Ú˙‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿¬»
,(· ÛÈÚÒ Ï"k) ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»««¿ƒ
ההתעוררות  את ו'לוקח' מקבל שהאדם

‰¯‡ÔBLמלמעלה Le¯Èt‰ ‡e‰«≈»ƒ
È‡wL ,"‰Óe¯z"a המכווןÏÚ ƒ¿»∆»≈«

ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿∆∆
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ והיא «¿»»ƒ¿«¿»¿«»

מ"אתערותא  כתוצאה האדם עבודת

לעיל. כמבואר »Óe‰דלעילא",
¯L‡ LÈ‡ Ïk ˙‡Ó" ·e˙kM∆»≈≈»ƒ¬∆
˙‡ eÁ˜z BaÏ ep·cÈƒ¿∆ƒƒ¿∆
˙„B·Ú ÔÈÚ e‰fL ,"È˙Óe¯z¿»ƒ∆∆ƒ¿«¬«
,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a Ì„‡‰»»»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם  של הלב נדיבות מודגשת ובזה

שיכולה  דלעילא" מ"אתערותא (בשונה

כאמור  לבו, שהכין מבלי גם להיות

‰ÈMלעיל) Le¯Èt‰ ‡e‰«≈«≈ƒ
È‡wL "‰Óe¯z"aמכווןÏÚ ƒ¿»∆»≈«

"„Á‡a LÙŒ˙e¯ÈÒÓ"‰«¿ƒ∆∆¿∆»
‡È‰L'ה ÏLעבודת ÔÙB‡a ∆ƒ¿∆∆

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
לעיל. כמבואר

·e˙kM ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈ „BÚÂ¿≈«¿«∆»
"È˙Óe¯z ˙‡ eÁ˜z" התרומה ƒ¿∆¿»ƒ

כאן המוזכרת מכוון ˜‡Èהשלישית »≈
ŒÛ‡ Èk ,‰¯Bz‰ ÔÈÚ ÏÚ Ìb««ƒ¿««»ƒ«
ÊÓe¯Ó ‰¯Bz‰ ÔÈÚL ÈtŒÏÚ«ƒ∆ƒ¿««»¿»
"‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ˜eÒta«»¿ƒ¿ƒ¿»
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ידּוע  אחר 24הרי הּתֹורה ּבלימּוד מעלה ׁשּיׁש ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

הּתפלה, ׁשּקֹודם הּתֹורה לימּוד לגּבי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּתפלה

ׁשּתהא  "ּתפלתי על ּבנימין אּבא ׁשאמר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּכמֹו

למטתי" ּבפירּוׁש25סמּוכה לֹומר יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

את  ּתקחּו לּבֹו יּדבּנּו אׁשר איׁש ּכל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָ"מאת

ּדקריאתֿׁשמע  העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּתרּומתי",

לימּוד  נעׂשה לּבֹו", ּד"יּדבּנּו ּבאֹופן ְְְְֲִִִִֶֶֶַָּותפּלה

את  "ּתקחּו ענין והּוא יֹותר, נעלה ּבאֹופן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָהּתֹורה

הוי' ּדבר להיֹות מּמׁש, "ּתרּומתי" ְְְְֲִִִַַָָָָָּתרּומתי",

ּבפי ׂשמּתי אמרת26אׁשר לׁשֹוני ּתען ,27. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָ

ּדקּיּום  העבֹודה ּכללּות ּבאה זה, ּכל ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָּולאחרי

ּבאֹופן  הרׁשּות ּבעניני העבֹודה ּגם ּכֹולל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָהּמצֹות,

ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּדרכי28ׁש"ּכל ּו"ּבכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

אׁשר 29ּדעהּו" הּתרּומה "וזאת נאמר זה ׁשעל , ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָֹ

וגֹו' מאּתם" .30ּתקחּו ְְִִֵָ

לי „) ּדֿויקחּו הענין ּכללּות על נֹוסף ְְְְְְִִִִֵַָָָָוהּנה,

(ּכּנ"ל  האדם ּבעבֹודת ׁשהּוא ּכפי גֹו' ְְֲִֶַַַַָָָָּתרּומה

גֹו' ּתרּומה לי ּדֿויקחּו הענין ּגם יׁשנֹו ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָּבארּוכה),

ׁשהּוא  ּכפי גֹו' מקּדׁש" לי "ועׂשּו הּוא ְְְְִִִִֶֶַָָׁשּתכליתֹו

להבין  צרי עדין א ּכפׁשּוטֹו. מה 31ּבגׁשמּיּות ְְְְֲִִִִִַַַַָָ

מקּדׁש לי ועׂשּו גֹו', ּתרּומה לי ויקחּו ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָּׁשּנאמר

אינֹו "לי" ׁשּנאמר מקֹום ּדכל ּדיקא, "לי" ְְֱִִֵֶֶַָָָָגֹו',

והרי  הּבא, לעֹולם ולא הּזה ּבעֹולם לא לעֹולם ְְְֲֵֶַַַָָָָָָֹֹזז

ּכמֹו ּבזה, הענין א הּמקּדׁש. ּבית ליּכא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָעכׁשו

ּבמהרמ"א  הּנקרא 32ׁשּכתּוב העליֹון ׁשּמקּדׁש ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ

אדנ"י  הּתחּתֹון,33מקּדׁש לּמקּדׁש מּמׁש מחּוּבר , ְְְְִִַַַַָָָָ

יחּדו  לּה ׁשחּוּברה עיר ּבענין ׁשּירּוׁשלים 34ּוכמֹו , ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

מּטה  ׁשל ירּוׁשלים עם מחּוּברת מעלה .35ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּמקּדׁש הּזה", ּבעֹולם ּגם זז ׁש"אינֹו ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָוזהּו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק הנזכרת הראשונה Úe„Èהתרומה È¯‰ ,(Ï"pk)24 חכמינו בדברי ««¬≈»«

החסידות  ובתורת ‰ÏÙz‰ז"ל ¯Á‡ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ‰ÏÚÓ LiL∆≈«¬»¿ƒ«»«««¿ƒ»
‡a‡ ¯Ó‡L BÓk ,‰ÏÙz‰ Ì„BwL ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ Èa‚Ï¿«≈ƒ«»∆∆«¿ƒ»¿∆»««»

"È˙ËÓÏ ‰ÎeÓÒ ‡‰zL È˙ÏÙz" ÏÚ ÔÈÓÈa25 בקומו מיד ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ∆¿≈¿»¿ƒ»ƒ
אפילו  בינתיים הפסק ללא מהשינה,

התורה. LÈבלימוד ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈
LÈ‡ Ïk ˙‡Ó" Le¯ÈÙa ¯ÓBÏ«¿≈≈≈»ƒ
˙‡ eÁ˜z BaÏ ep·cÈ ¯L‡¬∆ƒ¿∆ƒƒ¿∆
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ,"È˙Óe¯z¿»ƒ∆«¿≈»¬»
ÔÙB‡a ‰lÙ˙e ÚÓLŒ˙‡È¯˜cƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»¿∆

,"BaÏ ep·cÈ"c של עבודה ¿ƒ¿∆ƒ
מלמטה  והעלאה דלתתא" "אתערותא

לעיל, כמבואר ∆¬»NÚ‰למעלה,
‰¯Bz‰ „eÓÈÏ אתערותא" שעניינו ƒ«»

למטה, מלמעלה והמשכה דלעילא"

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a כמבואר ¿∆«¬∆≈
דלעילא" ש"אתערותא בחסידות

דלתתא" "אתערותא לה שקדמה

לעיל  כמבואר לבו שהכין (לאחר

נדיבות  מתוך שבאה התרומה במעלת

דלעילא" "אתערותא על נעלית לב)

לה  שקדמה מבלי לאדם שבאה

דלתתא", ÔÈÚ"אתערותא ‡e‰Â¿ƒ¿«
,"È˙Óe¯z ˙‡ eÁ˜z"ƒ¿∆¿»ƒ

LnÓ "È˙Óe¯z" התורה שעלֿידי ¿»ƒ«»
ומקבל  'לוקח' והוא לאדם נמשכת

בעצמו, מהקדושֿברוךֿהוא התעוררות

˙BÈ‰Ï תהיה שלומד c·¯שהתורה ƒ¿¿«
EÈÙa ÈzÓN ¯L‡ 'ÈÂ‰26, ¬»»¬∆«¿ƒ¿ƒ

E˙¯Ó‡ ÈBLÏ ÔÚz27 כמאמר ««¿ƒƒ¿»∆
ללימוד  רומז זה שפסוק ז"ל חכמינו

הוא  הלומד כאשר נעלה, באופן התורה

בלימודו  שניכר הקורא" אחר "כעונה

על  חוזר והוא ה' תורת היא שהתורה

ה'. Ê‰,דברי Ïk È¯Á‡Ïe אחרי ¿«¬≈»∆
("אתערותא  שאחרי התפילה דלתתא"

הראשונה) דלעילא" ה"אתערותא

דלעילא" (ה"אתערותא והתורה

דלתתא") "אתערותא לה שקדמה

Ìei˜c ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk ‰‡a»»¿»»¬»¿ƒ

Ïk"L ÔÙB‡a ˙eL¯‰ ÈÈÚa ‰„B·Ú‰ Ìb ÏÏBk ,˙Bˆn‰«ƒ¿≈«»¬»¿ƒ¿¿≈»¿¿∆∆»
"ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ28"e‰Úc EÈÎ¯c ÏÎa"e29, שעל «¬∆ƒ¿¿≈»«ƒ¿»¿»∆»≈

בענייני  בעיסוקו אפילו בעולם קדושה ומחדיר ה' את עובד האדם זה ידי

Ó‡¯העולם  ‰Ê ÏÚL,נוספת פעם 'תרומה' ‰Óe¯z‰בפסוק ˙‡ÊÂ" ∆«∆∆¡«¿…«¿»
B‚Â "Ìz‡Ó eÁ˜z ¯L‡'30. ¬∆ƒ¿≈ƒ»¿

˙eÏÏk ÏÚ ÛÒB ,‰p‰Â („¿ƒ≈»«¿»
'B‚ ‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»
Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆«¬«»»»
Ìb BLÈ ,(‰Îe¯‡a Ï"pk)«««¬»∆¿«
'B‚ ‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»
ÈÏ eNÚÂ" ‡e‰ B˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ¿»ƒ
‡e‰L ÈÙk 'B‚ "Lc˜Óƒ¿»¿ƒ∆

BËeLÙk ˙eiÓL‚a משכן בניין ¿«¿ƒƒ¿
התגלות  תהיה שבו כפשוטו ומקדש

השכינה. המקדש ‡Cוהשראת לגבי «
ÔÈ·‰Ïהגשמי  CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú31‰Ó ¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«

,'B‚ ‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ ¯Ó‡pM∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»
"ÈÏ" ,'B‚ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»ƒ
¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎc ,‡˜Èc»¿»¿»»∆∆¡«
‡Ï ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ "ÈÏ"ƒ≈»¿»…
,‡a‰ ÌÏBÚÏ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿…¿»«»

‡kÈÏ ÂLÎÚ È¯‰Â אין˙Èa «¬≈«¿»≈»≈
Lc˜n‰ משמעות מהי כן ואם «ƒ¿»

וקיים  נצחי הוא שהמקדש הדברים

לעולם?

·e˙kL BÓk ,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»∆¿∆»
‡"Ó¯‰Óa32 הרב מורנו פירוש ¿«¬»»

התורה  על אלשיך משה רבי

ÔBÈÏÚ‰ Lc˜nL הרוחנית הבחינה ∆ƒ¿»»∆¿
המקדש של  Lc˜Óבית ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¿»

È"„‡33, הים בשירת הכתוב כלשון

Lc˜nÏ LnÓ ¯aeÁÓ¿»«»«ƒ¿»
ÔBzÁz‰ הגשמיÔÈÚa BÓÎe , ««¿¿¿ƒ¿«

ÂcÁÈ dÏ ‰¯aeÁL ¯ÈÚ34, ƒ∆¿»»«¿»
‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLe¯iL הרוחנית ∆¿»«ƒ∆«¿»

ÏL ÌÈÏLe¯È ÌÚ ˙¯aeÁÓ¿∆∆ƒ¿»«ƒ∆
‰hÓ 35הגשמיתBÈ‡"L e‰ÊÂ . «»¿∆∆≈

ÊÊ אין דבר של ולאמתו בו המקדש, »
קיים  הוא אלא ÌÏBÚaשינוי Ìb«»»

L ,"‰f‰¯È‡Ó ÔBÈÏÚ‰ Lc˜n «∆∆ƒ¿»»∆¿≈ƒ
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d"kyz'dי ,oey`xÎxc` 'c ,dnexz zyxt zay

להֹוסיף  ויׁש ּברּוחנּיּות. עכׁשו ּגם מאיר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהעליֹון

ּדאף  הּגׁשמי, לביתֿהּמקּדׁש ּבנֹוגע ּגם ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּבזה

ראׁשֹון  ּבית הן חרב, הּגׁשמי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּביתֿהּמקּדׁש

 ֿ ועלֿאחת הּתקרה, את העבירּו העֹולם ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָׁשאּומֹות

ּד"ערּו ּבאֹופן היה ׁשחּורּבנֹו ׁשני ּבית ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּכּמהֿוכּמה 

ּבּה" הּיסֹוד עד לּמׁשּכן 36ערּו ּבנֹוגע מּכלֿמקֹום , ְְְִִֵַַַַָָָָָ

מקּדׁש ז"ל 37(ּדאיּקרי חכמינּו אמרּו ׁשּנגנז 38) ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

מציאּותֹו קּימת ואםּֿכן היכל, ׁשל מחילֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּתחת

ּגנּוז  ׁשהּוא אּלא ּבגׁשמּיּות, ּגם הּמׁשּכן ְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשל

ׁשּמי  זאת, ועֹוד כּו'. לחּפׂשֹו וצרי ְְְְְְִִֵֶֶַָֹּבהעלם

יכֹול  ּדאצילּות, נׁשמה ׁשל ּומּצב ּבמעמד ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָׁשהּוא

רֹואה  ׁשאינֹו ּומי ּבהעלם, ּבהיֹותֹו ּגם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַלראֹותֹו

ּומּצבֹו, מעמדֹו ּפחיתּות ּבגלל זה הרי ְְֲֲִִֵֶַַַָָֹזאת

ׁשאז  כּו', ועֹונֹות חטאים ׁשל ענינים מּצד ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָּובפרט

אדמֹו"ר  ּׁשּכתב מה  עלּֿדר] יֹותר להתיּגע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָצרי

מבּדילים",39הּזקן  ּד"עֹונֹותיכם הענין ׁשּמּצד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכמֹו הּיראה, לענין לבא ּכדי יֹותר להתיּגע ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹצרי

ׁשּמחּפׂש40ׁשּכתּוב  ּכדר ּתחּפׂשּנה, ּכמטמֹונים ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הארץ, ּבתחּתּיֹות הּטמּון ואֹוצר מטמֹון ְְְְִֶַַַָָָָָָאדם

לבּקׁש ּגם וצרי עצּומה], ּביגיעה אחריו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשחֹופר

וכיון  כּו'. ויראה עיניו את ׁשּיפקח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמה'ֿיתּבר

ּגם  הּמׁשּכן ׁשל מציאּותֹו קּימת עכׁשו ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּגם

יֹותר  נקל הרי ּבהעלם, ׁשהּוא אּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבגׁשמּיּות

ּובגלּוי  ּבפֹועל הּגׁשמי ּביתֿהּמקּדׁש את ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָלהמׁשי

ׁשל  מציאּותֹו קּימת היתה לא אילּו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹמאׁשר

עבֹודה  צריכים היּו ׁשאז ּבגׁשמּיּות, ְְְְֲִִִִֶַַָָָָהּמׁשּכן

לי  ויקחּו ׁשּנאמר וזהּו ּבגׁשמּיּות. להמׁשיכֹו ּכדי ּבער ׁשּלא רּבה ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹויגיעה

עכׁשו  ׁשּגם ּכיון לעֹולם, זז ׁשאינֹו ּדיקא, "לי" גֹו', מקּדׁש לי ועׂשּו גֹו' ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּתרּומה

ועלּֿדר כּו'. ּבהעלם ׁשהּוא אּלא ּבגׁשמּיּות, הּמׁשּכן ׁשל מציאּותֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָקּימת

צדק' ה'צמח הּגהֹות עם הּזקן אדמֹו"ר ּבמאמר ּבּמאמרים 41המבאר (ׁשּנזּכר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

רֹופא 42ׁשּלפניֿזה  הּגדֹולה, ּכנסת אנׁשי ׁשּתקנּו ּבּתפלה הּברכֹות לסדר ּבנֹוגע ( ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
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עה"פ.36) תהלים מדרש ה"א. פ"א יומא ירושלמי וראה ז. קלז, סע"א.37)תהלים ב, סע"א.38)עירובין ט, תניא 39)סוטה

ואילך). סע"ב (סט, ד.40)פמ"ב ב, קכב.41)משלי ע' ענינים אוה"ת שפב. ע' תקס"ב הזקן אדמו"ר ויגש 42)מאמרי ד"ה

קפד. ע' ניסן המאמרים ספר - מנחם תורת גם וראה .(84 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ו יהודה אליו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.˙eiÁe¯a ÂLÎÚ Ìb««¿»¿»ƒ

ÈÓLb‰ Lc˜n‰Œ˙È·Ï Ú‚Ba Ìb ‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ גם שבעצם ¿≈¿ƒ»∆«¿≈«¿≈«ƒ¿»««¿ƒ
נצחי, בקיום קיים Èa˙הוא Ô‰ ,·¯Á ÈÓLb‰ Lc˜n‰Œ˙ÈaL Û‡c¿«∆≈«ƒ¿»««¿ƒ»≈≈«ƒ

Œ˙Á‡ŒÏÚÂ ,‰¯˜z‰ ˙‡ e¯È·Ú‰ ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡L ÔBL‡ƒ̄∆»»∆¡ƒ∆«ƒ¿»¿«««
Ba¯eÁL ÈL ˙Èa ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»«ƒ≈ƒ∆¿»
„Ú e¯Ú e¯Ú"c ÔÙB‡a ‰È‰»»¿∆¿»»«

"da „BÒi‰36 את הבניין והרסו «¿»
לגמרי, Ú‚Baהגשמי ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿≈«

È¯wÈ‡c) ÔkLnÏ שנקרא «ƒ¿»¿ƒ¿≈
Lc˜Ó37eÈÓÎÁ e¯Ó‡ ( ƒ¿»»¿¬»≈

Ï"Ê38˙BÏÈÁÓ ˙Áz Ê‚pL «∆ƒ¿«««¿ƒ
˙Ói˜ ÔkŒÌ‡Â ,ÏÎÈ‰ ÏL∆≈»¿ƒ≈«∆∆
Ìb ÔkLn‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆«ƒ¿»«
Êeb ‡e‰L ‡l‡ ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆»∆»
'eÎ BNtÁÏ CÈ¯ˆÂ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿»ƒ¿«¿
בגשמיות  המשכן של הנצחי וקיומו

את  במשכן מבטא השכינה השראת

שאינו  נצחי באופן לעולם.ובמקדש זז

‡e‰L ÈnL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆ƒ∆
‰ÓL ÏL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆¿»»

,˙eÏÈˆ‡c נעלית נשמה לו שיש מי «¬ƒ
(הראשון  האצילות מעולם ששורשה

העולמות  ארבעת מבין ביותר והנעלה

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה) הרוחניים

B˙B‡¯Ï ÏBÎÈ המשכן הקיים את »ƒ¿
בפועל  B˙BÈ‰aבגשמיות Ìb«ƒ¿

‰‡B¯ BÈ‡L ÈÓe ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈ƒ∆≈∆
‰Ê È¯‰ ˙‡Ê חסרון מפני לא …¬≈∆

אלא  המשכן של הנצחי בקיומו כלשהו

B·vÓe B„ÓÚÓ ˙e˙ÈÁt ÏÏ‚aƒ¿«¿ƒ«¬»«»
האדם, של vÓ„הרוחני Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ«

˙BBÚÂ ÌÈ‡ËÁ ÏL ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆¬»ƒ«¬
Ê‡L ,'eÎ חטא האדם ˆ¯CÈאם ∆»»ƒ

¯˙BÈ ÚbÈ˙‰Ï הרוחנית בעבודה ¿ƒ¿«≈«≈
Ú]¯"BÓ„‡ ·˙kM ‰Ó C¯cŒÏ«∆∆«∆»««¿

Ô˜f‰39ÔÈÚ‰ „vnL «»≈∆ƒ«»ƒ¿»
,"ÌÈÏÈc·Ó ÌÎÈ˙BBÚ"c¿¬≈∆«¿ƒƒ
‡·Ï È„k ¯˙BÈ ÚbÈ˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿«≈«≈¿≈»…
·e˙kL BÓk ,‰‡¯i‰ ÔÈÚÏ40 ¿ƒ¿««ƒ¿»¿∆»

C¯„k ,‰pNtÁz ÌÈBÓËÓk¿«¿ƒ¿«¿∆»¿∆∆
¯ˆB‡Â ÔBÓËÓ Ì„‡ NtÁnL∆¿«≈»»«¿¿»
,ı¯‡‰ ˙BizÁ˙a ÔeÓh‰«»¿«¿ƒ»»∆

‰ÓeˆÚ ‰ÚÈ‚Èa ÂÈ¯Á‡ ¯ÙBÁL להתחבר כדי ברוחניות גם כך ∆≈«¬»ƒƒ»¬»
המעלימים  ועוונות חטאים לו שיש ומי ביגיעה צורך יש נעלמים לדברים

יותר  להתייגע צריך Ìbומסתירים, CÈ¯ˆÂ מצידו ], היגיעה Lw·Ïמלבד ¿»ƒ«¿«≈
ÂLÎÚ ÌbL ÔÂÈÎÂ .'eÎ ‰‡¯ÈÂ ÂÈÈÚ ˙‡ Á˜ÙiL C¯a˙ÈŒ'‰Ó≈ƒ¿»≈∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ¿∆¿≈»∆««¿»
ÔkLn‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ ˙Ói«̃∆∆¿ƒ∆«ƒ¿»
‡e‰L ‡l‡ ˙eiÓL‚a Ìb«¿«¿ƒ∆»∆
¯˙BÈ Ï˜ È¯‰ ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¬≈»≈≈
Lc˜n‰Œ˙Èa ˙‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆≈«ƒ¿»
¯L‡Ó ÈeÏ‚·e ÏÚBÙa ÈÓLb‰««¿ƒ¿«¿»≈¬∆
˙Ói˜ ‰˙È‰ ‡Ï eÏÈ‡ƒ…»¿»«∆∆
ÔkLn‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆«ƒ¿»
ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ê‡L ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆»»¿ƒƒ
‡lL ‰a¯ ‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú¬»ƒƒ»«»∆…
BÎÈLÓ‰Ï È„k C¯Úa¿∆∆¿≈¿«¿ƒ

˙eiÓL‚a שמציאות כיוון אבל ¿«¿ƒ
תמיד, בגשמיות קיימת המשכן

יותר  קלה בגשמיות המקדש המשכת

אין  המשך כי אלא גמור חידוש זה

ישנו  שכבר ∆¿e‰ÊÂבמציאות.לדבר
'B‚ ‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ ¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»
"ÈÏ" ,'B‚ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»ƒ

,ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡L ,‡˜Èc ולכן »¿»∆≈»¿»
הנצחיות  עניין את מדגישה התורה

המשכן  למלאכת התרומות על בציווי

˙Ói˜ ÂLÎÚ ÌbL ÔÂÈk≈»∆««¿»«∆∆
ÔkLn‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆«ƒ¿»
‡e‰L ‡l‡ ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆»∆
C¯cŒÏÚÂ .'eÎ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿«∆∆
¯"BÓ„‡ ¯Ó‡Óa ¯‡·Ó‰«¿…»¿«¬««¿
ÁÓˆ'‰ ˙B‰b‰ ÌÚ Ô˜f‰«»≈ƒ«»«∆«

'˜„ˆ41ÌÈ¯Ó‡na ¯kÊpL) ∆∆∆ƒ¿»««¬»ƒ
‰ÊŒÈÙlL42¯„ÒÏ Ú‚Ba ( ∆ƒ¿≈∆¿≈«¿≈∆

ÈL‡ e˜zL ‰ÏÙza ˙BÎ¯a‰«¿»«¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈
ÌÈÏBÁ ‡ÙB¯ ,‰ÏB„b‰ ˙Òk¿∆∆«¿»≈ƒ
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'ebe dnexz il egwie

ּדלכאֹורה  ּבזה, וכּיֹוצא הּׁשנים ּומבר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָחֹולים

מ  לא אינֹו ׁשּלפעמים רֹואים אנּו הרי ּובן, ְֲִִִֵֵֶָָָֹ

נתרּפא  ׁשּלא מּמׁש, ּבפֹועל הּברכֹות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹמתקימֹות

הּגדֹולה  ּכנסת אנׁשי ּתקנּו ואי כּו', ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָהחֹולה

לתרץ  [ואין לבּטלה ּברכה חסֿוׁשלֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

על  הן ׁשּבּתפלה הּבּקׁשֹות ׁשהרי הענינים, ּברּוחנּיּות מתקימֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּברכֹות

נׁשארת  ׁשההמׁשכה להיֹות ׁשּיכֹול הּוא, הענין א ּבגׁשמּיּות]. הענינים ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפׁשטּות

ּכי  חסֿוׁשלֹום, ׁשוא ּתפלת נקראת אינּה ולכן ּבגלּוי, ּבאה ואינּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּבהעלם

אּלא  נתּגּלה ׁשּלא רק ּבגׁשמּיּות), (ּגם כּו' רפּואה ּבחינת עליו המׁשי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבוּדאי

כּו'. ּבהעלם ׁשּנמצא לּמׁשּכן ּבנֹוגע ּגם מּובן ועלּֿדרֿזה כּו'. ּבהעלם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָנׁשאר

מּפאריטש  הּלל רּבי ׁשל חסידּות ּבמאמר ּׁשּכתּוב מה ּגם אדמֹו"ר 43וזהּו ּבׁשם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

הּבית  נחרב לא - יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ּכמֹו הּגבֹוהֹות נׁשמֹות ׁשּלפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּזקן,

כּו' .44ּכלל ְָ
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ז.43) ע' שמות הרמון (המו"ל).44)פלח הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‡ È¯‰ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌÈM‰ C¯·Óe¿»≈«»ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿»≈»¬≈»
,LnÓ ÏÚBÙa ˙BÎ¯a‰ ˙BÓÈ˜˙Ó ‡Ï ÌÈÓÚÙlL ÌÈ‡B¯ƒ∆ƒ¿»ƒ…ƒ¿«¿«¿»¿««»
‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡ e˜z CÈ‡Â ,'eÎ ‰ÏBÁ‰ ‡t¯˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈«∆¿≈ƒ¿«¿≈¿∆∆«¿»
˙BÎ¯a‰L ı¯˙Ï ÔÈ‡Â] ‰Ïh·Ï ‰Î¯a ÌBÏLÂŒÒÁ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿»¿»»¿«»»¿≈¿»≈∆«¿»

,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁe¯a ˙BÓÈ˜˙Óƒ¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»ƒ
Ô‰ ‰ÏÙzaL ˙BLwa‰ È¯‰L∆¬≈««»∆«¿ƒ»≈
ÌÈÈÚ‰ ˙eËLt ÏÚ««¿»ƒ¿»ƒ

˙eiÓL‚a ופרנסה רפואה ¿«¿ƒ
]?כפשוטן 

˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»ƒ¿
‰ÎLÓ‰‰L אבל אכן נמשכת ∆««¿»»

‰‡a dÈ‡Â ÌÏÚ‰a ˙¯‡Lƒ¿∆∆¿∆¿≈¿≈»»»
˙‡¯˜ dÈ‡ ÔÎÏÂ ,ÈeÏ‚a¿ƒ¿»≈≈»ƒ¿≈

,ÌBÏLÂŒÒÁ ‡ÂL ˙ÏÙz ולכן ¿ƒ«»¿«¿»
לבטלה, איננה È‡cÂaהברכה Èkƒ¿««

‰‡eÙ¯ ˙ÈÁa ÂÈÏÚ CÈLÓ‰ƒ¿ƒ»»¿ƒ«¿»
‡lL ˜¯ ,(˙eiÓL‚a Ìb) 'eÎ«¿«¿ƒ«∆…

‰lb˙ עתה L‡¯לעת ‡l‡ ƒ¿«»∆»ƒ¿«
.'eÎ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈

'eÎ ÌÏÚ‰a ‡ˆÓpL ÔkLnÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿≈««ƒ¿»∆ƒ¿»¿∆¿≈
נצחית. מציאותו מכלֿמקום Ó‡Óa¯אבל ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿«¬«

˘ËÈ¯‡tÓ Ïl‰ Èa¯ ÏL ˙e„ÈÒÁ43,Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ÌLa ¬ƒ∆«ƒƒ≈ƒ«ƒ¿¿≈«¿«»≈
‡Ï - È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ BÓk ˙B‰B·b‰ ˙BÓL ÈÙlL∆ƒ¿≈¿»«¿¿«ƒƒ¿∆»ƒ…

'eÎ ÏÏk ˙Èa‰ ·¯Á44 כי ∆¿«««ƒ¿»
מה  וגם והסתר. העלם אין לגביהם

שנזכר  (וכפי להם גלוי בהעלם, שנמצא

דאצילות  נשמה שהוא מי לגבי לעיל

שנעלם). מה גם לראות וביכולתו
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ּדלכאֹורה  ּבזה, וכּיֹוצא הּׁשנים ּומבר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָחֹולים

מ  לא אינֹו ׁשּלפעמים רֹואים אנּו הרי ּובן, ְֲִִִֵֵֶָָָֹ

נתרּפא  ׁשּלא מּמׁש, ּבפֹועל הּברכֹות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹמתקימֹות

הּגדֹולה  ּכנסת אנׁשי ּתקנּו ואי כּו', ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָהחֹולה

לתרץ  [ואין לבּטלה ּברכה חסֿוׁשלֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

על  הן ׁשּבּתפלה הּבּקׁשֹות ׁשהרי הענינים, ּברּוחנּיּות מתקימֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּברכֹות

נׁשארת  ׁשההמׁשכה להיֹות ׁשּיכֹול הּוא, הענין א ּבגׁשמּיּות]. הענינים ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפׁשטּות

ּכי  חסֿוׁשלֹום, ׁשוא ּתפלת נקראת אינּה ולכן ּבגלּוי, ּבאה ואינּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּבהעלם

אּלא  נתּגּלה ׁשּלא רק ּבגׁשמּיּות), (ּגם כּו' רפּואה ּבחינת עליו המׁשי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבוּדאי

כּו'. ּבהעלם ׁשּנמצא לּמׁשּכן ּבנֹוגע ּגם מּובן ועלּֿדרֿזה כּו'. ּבהעלם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָנׁשאר

מּפאריטש  הּלל רּבי ׁשל חסידּות ּבמאמר ּׁשּכתּוב מה ּגם אדמֹו"ר 43וזהּו ּבׁשם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

הּבית  נחרב לא - יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ּכמֹו הּגבֹוהֹות נׁשמֹות ׁשּלפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּזקן,

כּו' .44ּכלל ְָ
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ז.43) ע' שמות הרמון (המו"ל).44)פלח הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‡ È¯‰ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌÈM‰ C¯·Óe¿»≈«»ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿»≈»¬≈»
,LnÓ ÏÚBÙa ˙BÎ¯a‰ ˙BÓÈ˜˙Ó ‡Ï ÌÈÓÚÙlL ÌÈ‡B¯ƒ∆ƒ¿»ƒ…ƒ¿«¿«¿»¿««»
‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡ e˜z CÈ‡Â ,'eÎ ‰ÏBÁ‰ ‡t¯˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈«∆¿≈ƒ¿«¿≈¿∆∆«¿»
˙BÎ¯a‰L ı¯˙Ï ÔÈ‡Â] ‰Ïh·Ï ‰Î¯a ÌBÏLÂŒÒÁ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿»¿»»¿«»»¿≈¿»≈∆«¿»

,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁe¯a ˙BÓÈ˜˙Óƒ¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»ƒ
Ô‰ ‰ÏÙzaL ˙BLwa‰ È¯‰L∆¬≈««»∆«¿ƒ»≈
ÌÈÈÚ‰ ˙eËLt ÏÚ««¿»ƒ¿»ƒ

˙eiÓL‚a ופרנסה רפואה ¿«¿ƒ
]?כפשוטן 

˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»ƒ¿
‰ÎLÓ‰‰L אבל אכן נמשכת ∆««¿»»

‰‡a dÈ‡Â ÌÏÚ‰a ˙¯‡Lƒ¿∆∆¿∆¿≈¿≈»»»
˙‡¯˜ dÈ‡ ÔÎÏÂ ,ÈeÏ‚a¿ƒ¿»≈≈»ƒ¿≈

,ÌBÏLÂŒÒÁ ‡ÂL ˙ÏÙz ולכן ¿ƒ«»¿«¿»
לבטלה, איננה È‡cÂaהברכה Èkƒ¿««

‰‡eÙ¯ ˙ÈÁa ÂÈÏÚ CÈLÓ‰ƒ¿ƒ»»¿ƒ«¿»
‡lL ˜¯ ,(˙eiÓL‚a Ìb) 'eÎ«¿«¿ƒ«∆…

‰lb˙ עתה L‡¯לעת ‡l‡ ƒ¿«»∆»ƒ¿«
.'eÎ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈

'eÎ ÌÏÚ‰a ‡ˆÓpL ÔkLnÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿≈««ƒ¿»∆ƒ¿»¿∆¿≈
נצחית. מציאותו מכלֿמקום Ó‡Óa¯אבל ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿«¬«

˘ËÈ¯‡tÓ Ïl‰ Èa¯ ÏL ˙e„ÈÒÁ43,Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ÌLa ¬ƒ∆«ƒƒ≈ƒ«ƒ¿¿≈«¿«»≈
‡Ï - È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ BÓk ˙B‰B·b‰ ˙BÓL ÈÙlL∆ƒ¿≈¿»«¿¿«ƒƒ¿∆»ƒ…

'eÎ ÏÏk ˙Èa‰ ·¯Á44 כי ∆¿«««ƒ¿»
מה  וגם והסתר. העלם אין לגביהם

שנזכר  (וכפי להם גלוי בהעלם, שנמצא

דאצילות  נשמה שהוא מי לגבי לעיל

שנעלם). מה גם לראות וביכולתו
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יי d"kyz'd ,oey`xÎxc` 'c ,dnexz zyxt zay

להֹוסיף  ויׁש ּברּוחנּיּות. עכׁשו ּגם מאיר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהעליֹון

ּדאף  הּגׁשמי, לביתֿהּמקּדׁש ּבנֹוגע ּגם ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּבזה

ראׁשֹון  ּבית הן חרב, הּגׁשמי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּביתֿהּמקּדׁש

 ֿ ועלֿאחת הּתקרה, את העבירּו העֹולם ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָׁשאּומֹות

ּד"ערּו ּבאֹופן היה ׁשחּורּבנֹו ׁשני ּבית ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּכּמהֿוכּמה 

ּבּה" הּיסֹוד עד לּמׁשּכן 36ערּו ּבנֹוגע מּכלֿמקֹום , ְְְִִֵַַַַָָָָָ

מקּדׁש ז"ל 37(ּדאיּקרי חכמינּו אמרּו ׁשּנגנז 38) ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

מציאּותֹו קּימת ואםּֿכן היכל, ׁשל מחילֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּתחת

ּגנּוז  ׁשהּוא אּלא ּבגׁשמּיּות, ּגם הּמׁשּכן ְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשל

ׁשּמי  זאת, ועֹוד כּו'. לחּפׂשֹו וצרי ְְְְְְִִֵֶֶַָֹּבהעלם

יכֹול  ּדאצילּות, נׁשמה ׁשל ּומּצב ּבמעמד ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָׁשהּוא

רֹואה  ׁשאינֹו ּומי ּבהעלם, ּבהיֹותֹו ּגם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַלראֹותֹו

ּומּצבֹו, מעמדֹו ּפחיתּות ּבגלל זה הרי ְְֲֲִִֵֶַַַָָֹזאת

ׁשאז  כּו', ועֹונֹות חטאים ׁשל ענינים מּצד ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָּובפרט

אדמֹו"ר  ּׁשּכתב מה  עלּֿדר] יֹותר להתיּגע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָצרי

מבּדילים",39הּזקן  ּד"עֹונֹותיכם הענין ׁשּמּצד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכמֹו הּיראה, לענין לבא ּכדי יֹותר להתיּגע ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹצרי

ׁשּמחּפׂש40ׁשּכתּוב  ּכדר ּתחּפׂשּנה, ּכמטמֹונים ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הארץ, ּבתחּתּיֹות הּטמּון ואֹוצר מטמֹון ְְְְִֶַַַָָָָָָאדם

לבּקׁש ּגם וצרי עצּומה], ּביגיעה אחריו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשחֹופר

וכיון  כּו'. ויראה עיניו את ׁשּיפקח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמה'ֿיתּבר

ּגם  הּמׁשּכן ׁשל מציאּותֹו קּימת עכׁשו ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּגם

יֹותר  נקל הרי ּבהעלם, ׁשהּוא אּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבגׁשמּיּות

ּובגלּוי  ּבפֹועל הּגׁשמי ּביתֿהּמקּדׁש את ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָלהמׁשי

ׁשל  מציאּותֹו קּימת היתה לא אילּו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹמאׁשר

עבֹודה  צריכים היּו ׁשאז ּבגׁשמּיּות, ְְְְֲִִִִֶַַָָָָהּמׁשּכן

לי  ויקחּו ׁשּנאמר וזהּו ּבגׁשמּיּות. להמׁשיכֹו ּכדי ּבער ׁשּלא רּבה ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹויגיעה

עכׁשו  ׁשּגם ּכיון לעֹולם, זז ׁשאינֹו ּדיקא, "לי" גֹו', מקּדׁש לי ועׂשּו גֹו' ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּתרּומה

ועלּֿדר כּו'. ּבהעלם ׁשהּוא אּלא ּבגׁשמּיּות, הּמׁשּכן ׁשל מציאּותֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָקּימת

צדק' ה'צמח הּגהֹות עם הּזקן אדמֹו"ר ּבמאמר ּבּמאמרים 41המבאר (ׁשּנזּכר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

רֹופא 42ׁשּלפניֿזה  הּגדֹולה, ּכנסת אנׁשי ׁשּתקנּו ּבּתפלה הּברכֹות לסדר ּבנֹוגע ( ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
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עה"פ.36) תהלים מדרש ה"א. פ"א יומא ירושלמי וראה ז. קלז, סע"א.37)תהלים ב, סע"א.38)עירובין ט, תניא 39)סוטה

ואילך). סע"ב (סט, ד.40)פמ"ב ב, קכב.41)משלי ע' ענינים אוה"ת שפב. ע' תקס"ב הזקן אדמו"ר ויגש 42)מאמרי ד"ה

קפד. ע' ניסן המאמרים ספר - מנחם תורת גם וראה .(84 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ו יהודה אליו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.˙eiÁe¯a ÂLÎÚ Ìb««¿»¿»ƒ

ÈÓLb‰ Lc˜n‰Œ˙È·Ï Ú‚Ba Ìb ‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ גם שבעצם ¿≈¿ƒ»∆«¿≈«¿≈«ƒ¿»««¿ƒ
נצחי, בקיום קיים Èa˙הוא Ô‰ ,·¯Á ÈÓLb‰ Lc˜n‰Œ˙ÈaL Û‡c¿«∆≈«ƒ¿»««¿ƒ»≈≈«ƒ

Œ˙Á‡ŒÏÚÂ ,‰¯˜z‰ ˙‡ e¯È·Ú‰ ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡L ÔBL‡ƒ̄∆»»∆¡ƒ∆«ƒ¿»¿«««
Ba¯eÁL ÈL ˙Èa ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»«ƒ≈ƒ∆¿»
„Ú e¯Ú e¯Ú"c ÔÙB‡a ‰È‰»»¿∆¿»»«

"da „BÒi‰36 את הבניין והרסו «¿»
לגמרי, Ú‚Baהגשמי ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿≈«

È¯wÈ‡c) ÔkLnÏ שנקרא «ƒ¿»¿ƒ¿≈
Lc˜Ó37eÈÓÎÁ e¯Ó‡ ( ƒ¿»»¿¬»≈

Ï"Ê38˙BÏÈÁÓ ˙Áz Ê‚pL «∆ƒ¿«««¿ƒ
˙Ói˜ ÔkŒÌ‡Â ,ÏÎÈ‰ ÏL∆≈»¿ƒ≈«∆∆
Ìb ÔkLn‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆«ƒ¿»«
Êeb ‡e‰L ‡l‡ ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆»∆»
'eÎ BNtÁÏ CÈ¯ˆÂ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿»ƒ¿«¿
בגשמיות  המשכן של הנצחי וקיומו

את  במשכן מבטא השכינה השראת

שאינו  נצחי באופן לעולם.ובמקדש זז

‡e‰L ÈnL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆ƒ∆
‰ÓL ÏL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆¿»»

,˙eÏÈˆ‡c נעלית נשמה לו שיש מי «¬ƒ
(הראשון  האצילות מעולם ששורשה

העולמות  ארבעת מבין ביותר והנעלה

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה) הרוחניים

B˙B‡¯Ï ÏBÎÈ המשכן הקיים את »ƒ¿
בפועל  B˙BÈ‰aבגשמיות Ìb«ƒ¿

‰‡B¯ BÈ‡L ÈÓe ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈ƒ∆≈∆
‰Ê È¯‰ ˙‡Ê חסרון מפני לא …¬≈∆

אלא  המשכן של הנצחי בקיומו כלשהו

B·vÓe B„ÓÚÓ ˙e˙ÈÁt ÏÏ‚aƒ¿«¿ƒ«¬»«»
האדם, של vÓ„הרוחני Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ«

˙BBÚÂ ÌÈ‡ËÁ ÏL ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆¬»ƒ«¬
Ê‡L ,'eÎ חטא האדם ˆ¯CÈאם ∆»»ƒ

¯˙BÈ ÚbÈ˙‰Ï הרוחנית בעבודה ¿ƒ¿«≈«≈
Ú]¯"BÓ„‡ ·˙kM ‰Ó C¯cŒÏ«∆∆«∆»««¿

Ô˜f‰39ÔÈÚ‰ „vnL «»≈∆ƒ«»ƒ¿»
,"ÌÈÏÈc·Ó ÌÎÈ˙BBÚ"c¿¬≈∆«¿ƒƒ
‡·Ï È„k ¯˙BÈ ÚbÈ˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿«≈«≈¿≈»…
·e˙kL BÓk ,‰‡¯i‰ ÔÈÚÏ40 ¿ƒ¿««ƒ¿»¿∆»

C¯„k ,‰pNtÁz ÌÈBÓËÓk¿«¿ƒ¿«¿∆»¿∆∆
¯ˆB‡Â ÔBÓËÓ Ì„‡ NtÁnL∆¿«≈»»«¿¿»
,ı¯‡‰ ˙BizÁ˙a ÔeÓh‰«»¿«¿ƒ»»∆

‰ÓeˆÚ ‰ÚÈ‚Èa ÂÈ¯Á‡ ¯ÙBÁL להתחבר כדי ברוחניות גם כך ∆≈«¬»ƒƒ»¬»
המעלימים  ועוונות חטאים לו שיש ומי ביגיעה צורך יש נעלמים לדברים
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'ebe dnexz il egwie

ּדלכאֹורה  ּבזה, וכּיֹוצא הּׁשנים ּומבר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָחֹולים

מ  לא אינֹו ׁשּלפעמים רֹואים אנּו הרי ּובן, ְֲִִִֵֵֶָָָֹ

נתרּפא  ׁשּלא מּמׁש, ּבפֹועל הּברכֹות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹמתקימֹות

הּגדֹולה  ּכנסת אנׁשי ּתקנּו ואי כּו', ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָהחֹולה

לתרץ  [ואין לבּטלה ּברכה חסֿוׁשלֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

על  הן ׁשּבּתפלה הּבּקׁשֹות ׁשהרי הענינים, ּברּוחנּיּות מתקימֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּברכֹות

נׁשארת  ׁשההמׁשכה להיֹות ׁשּיכֹול הּוא, הענין א ּבגׁשמּיּות]. הענינים ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפׁשטּות

ּכי  חסֿוׁשלֹום, ׁשוא ּתפלת נקראת אינּה ולכן ּבגלּוי, ּבאה ואינּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּבהעלם

אּלא  נתּגּלה ׁשּלא רק ּבגׁשמּיּות), (ּגם כּו' רפּואה ּבחינת עליו המׁשי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבוּדאי

כּו'. ּבהעלם ׁשּנמצא לּמׁשּכן ּבנֹוגע ּגם מּובן ועלּֿדרֿזה כּו'. ּבהעלם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָנׁשאר

מּפאריטש  הּלל רּבי ׁשל חסידּות ּבמאמר ּׁשּכתּוב מה ּגם אדמֹו"ר 43וזהּו ּבׁשם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

הּבית  נחרב לא - יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ּכמֹו הּגבֹוהֹות נׁשמֹות ׁשּלפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּזקן,

כּו' .44ּכלל ְָ
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ז.43) ע' שמות הרמון (המו"ל).44)פלח הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‡ È¯‰ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌÈM‰ C¯·Óe¿»≈«»ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿»≈»¬≈»
,LnÓ ÏÚBÙa ˙BÎ¯a‰ ˙BÓÈ˜˙Ó ‡Ï ÌÈÓÚÙlL ÌÈ‡B¯ƒ∆ƒ¿»ƒ…ƒ¿«¿«¿»¿««»
‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡ e˜z CÈ‡Â ,'eÎ ‰ÏBÁ‰ ‡t¯˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈«∆¿≈ƒ¿«¿≈¿∆∆«¿»
˙BÎ¯a‰L ı¯˙Ï ÔÈ‡Â] ‰Ïh·Ï ‰Î¯a ÌBÏLÂŒÒÁ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿»¿»»¿«»»¿≈¿»≈∆«¿»

,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁe¯a ˙BÓÈ˜˙Óƒ¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»ƒ
Ô‰ ‰ÏÙzaL ˙BLwa‰ È¯‰L∆¬≈««»∆«¿ƒ»≈
ÌÈÈÚ‰ ˙eËLt ÏÚ««¿»ƒ¿»ƒ

˙eiÓL‚a ופרנסה רפואה ¿«¿ƒ
]?כפשוטן 

˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»ƒ¿
‰ÎLÓ‰‰L אבל אכן נמשכת ∆««¿»»

‰‡a dÈ‡Â ÌÏÚ‰a ˙¯‡Lƒ¿∆∆¿∆¿≈¿≈»»»
˙‡¯˜ dÈ‡ ÔÎÏÂ ,ÈeÏ‚a¿ƒ¿»≈≈»ƒ¿≈

,ÌBÏLÂŒÒÁ ‡ÂL ˙ÏÙz ולכן ¿ƒ«»¿«¿»
לבטלה, איננה È‡cÂaהברכה Èkƒ¿««

‰‡eÙ¯ ˙ÈÁa ÂÈÏÚ CÈLÓ‰ƒ¿ƒ»»¿ƒ«¿»
‡lL ˜¯ ,(˙eiÓL‚a Ìb) 'eÎ«¿«¿ƒ«∆…

‰lb˙ עתה L‡¯לעת ‡l‡ ƒ¿«»∆»ƒ¿«
.'eÎ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈

'eÎ ÌÏÚ‰a ‡ˆÓpL ÔkLnÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿≈««ƒ¿»∆ƒ¿»¿∆¿≈
נצחית. מציאותו מכלֿמקום Ó‡Óa¯אבל ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿«¬«

˘ËÈ¯‡tÓ Ïl‰ Èa¯ ÏL ˙e„ÈÒÁ43,Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ÌLa ¬ƒ∆«ƒƒ≈ƒ«ƒ¿¿≈«¿«»≈
‡Ï - È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ BÓk ˙B‰B·b‰ ˙BÓL ÈÙlL∆ƒ¿≈¿»«¿¿«ƒƒ¿∆»ƒ…

'eÎ ÏÏk ˙Èa‰ ·¯Á44 כי ∆¿«««ƒ¿»
מה  וגם והסתר. העלם אין לגביהם

שנזכר  (וכפי להם גלוי בהעלם, שנמצא

דאצילות  נשמה שהוא מי לגבי לעיל

שנעלם). מה גם לראות וביכולתו
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אגרות קודש

]כ"ז שבט תשכ"א[

במענה למכ' מיום... רבו מלספור מרז"ל וגם פס"ד למעשה שיסודם זה ששקדו חכ' על תקנת 

בנות ישראל בעניני נישואין ואישות, ובפרט - בתיקון עגונות. ואם בכ"ז ישנו מצב שאין התורה מתרת 

העגונה - פשוט שזהו גם נגד שכל הבריא להכניס רעפארם כפה"נ לאדם פלוני. וממנ"פ האדם המשנה 

פס"ד התורה ז. א. שלדעתו האדם למע' ממנה - וא"כ מה לו בכלל לתורה כזו שתצווהו מה לעשות. 

ואם יודע האמת שתורה מן השמים - איך זה שכל מוגבל של בנ"א - בא לשנות פס"ד של הבורא הבלתי 

מוגבל ושאינו בערכו כו' ולומר שדין זה ישר בעיניו ודין זה לא כו'. ומסוג זה הם גם ההצעות שנשללו 

בהחלט ע"י גדולי הדורות שלפנינו וכן אלו שאגוה"ר דכאן המונה מאות רבנים שעסקו בתורה רוב 

שנותיהם ובהתמדה וכו' ואסרום.

בפני הרצון.  דבר העומד  ואין  בקודש  להעלות  כהציווי  לזמן מוסיף בתומ"צ  תקותי שמזמן 

מוסג"פ קטע משיחת יו"ד שבט שבטח יענינו וינצלו באופן המתאים.
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לשמי"‡. "לי תרומה", לי "ויקחו פרשתנו, בריש רש"י פירוש ("ויקחו")1נתבאר ש"קיחה" דכיון -
(הקדש) לרשות (חולין) מרשות העברה הפירושים 2היא (כב' "תרומה" וכן ולשון 3, והגבהה, הרמה לשון :

הנתינה  על (נוסף עצמו בפני ענין הוא ש"לי" לומר, צריך כן על להקדש, שייכותה על מורה הפרשה)
בהלכה  דלשמה הענין (כמו לשמה כוונה להיות שצריך לשמי", "לי - בגט 4להקדש) וספרֿתורה).5-

על  ממשכנין והרי ציבור, לקרבנות המזבח תרומת גם ישנה כאן, האמורות התרומות ג' שבין ואף
גם egxkהשקלים, lra6,("לי "ויתנו (ולא לי" "ויקחו נאמר בכתוב הרי - "לשמי" כוונה ללא ,zgiwly

mixafbd"לשמי" להיות צריך איש") כל ("מאת .7מבניֿישראל

שעל והקרבנות המשכן עבור היא התרומה נתינת הענינים: -ובפנימיות יתברך לו דירה נעשה ידם
מרע" ה"סור הקדמת לאחרי טוב", אבל 8"עשה הפועל, בעיקר נוגע מרע" שב"סור - ביניהם והחילוק .

לשמה  הכוונה גם להיות צריך טוב" לרשות 9ב"עשה בכניסה בעיקר נוגע לשמי" ד"לי הענין ולכן: .
מרע"). "סור (בדוגמת הדיוט מרשות ההפרשה בענין כלֿכך ולא טוב"), "עשה (בדוגמת הקדש

מרע", "סור של בענין הזולת על לפעול צריך כאשר שגם הזולת, עם להתעסקות בנוגע וההוראה
על  בפעולה גם חסר זה שבלי ובפרט לשמה, להיות שצריך טוב", "עשה חיובי, ענין זה הרי אצלו הנה

ואילך.10הזולת  284 עמוד ט"ז חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה -

לקדש ·. בנוגע רק לא להיות צריך ד"לשמה" שהענין לשמי", "לי בענין נתבאר השיחה בהמשך
כולל  מהעולם), להפסיק היתה (שמטרתן החצר לקלעי עד המשכן, חלקי לכל בנוגע גם אלא הקדשים,

. החצר ולקלעי האהל ליריעות עשויין נחשת נגרי "כמין היתדות, מגביהתן"גם הרוח תהא שלא כדי .
צורך  להיותו בארץ, היתדות את ותוקעין תוחבין היו שבהם (פטיש) למקבות ועד ד), סעיף (כדלקמן

וחיצוני  טפל דבר אלא זה שאין אף שעה 11המשכן, לפי - בו" החוצב ביד "כגרזן - בו להשתמש שצריך
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לומר 1) שייך איך הקושיא לתרץ רש"י שכוונת לומר ואין
(חגי  הזהב" ולי הכסף ש"לי מאחר תרומה", (להקב"ה) לי "ויקחו
בתו"ש  (הובא המדרש כדברי לפרש צריך רש"י הי' דא"כ, - ח) ב,

"משלי". לי", "ויקחו יא): אות פרשתנו ריש
מקום 2) לשינוי בנוגע גם להתפרש יכול ש"ויקחו" אלא

שמן  אליך "ויקחו תצוה: בר"פ וכמו בעלות), שינוי (ולא בלבד
השמן  שהרי משה, של נעשה שהשמן הכוונה שאין זך", זית

משל להיות צריך המנורה ועכצ"ל ,להדלקת יחיד , משל  ולא ציבור,
אליך " למקום ש"ויקחו  רחוק ממקום בלבד, מקום שינוי הוא

להקדש השייכות על ההוכחה עיקר ולכן מתיבת קרוב; היא
בפנים. כדלקמן "תרומה",

קעט,3) ח"ג סע"א. ר, (ח"ב הזהר פירוש גם שישנו להעיר,
בינונית  מדה (כשיעור ממאה" "תרי הוא ש"תרומה" ב) קפח, א.
אבל, מ"גֿד)). פ"ד (תרומות מחמישים א' שהיא תרומה בנתינת
ובפרט: מקרא. של לפשוטו שייך ואינו הרמז, ע"ד הוא זה פירוש
לא  הרי לבו", ידבנו אשר איש כל "מאת נאמר שבפסוק כיון (א)
מעשר  תרומת (ב) ממאה, תרי - מסויים שיעור בזה לקבוע שייך
"תרומה". בשם נקראת ואעפ"כ ממאה), תרי (ולא ממאה א' היא

לאשורו4) דבר לברר שכדי כמ"פ ע"י כמדובר דוקא זה הרי
מטמאין" ואלו מטהרין ש"אלו להיות יכול שהרי ההלכה, פסק

אלקים(יבמות דברי ואלו "אלו ואעפ"כ, ואילך), ב חיים"יג,
לבירור  שבאים עד וש "נ), ב. יג , ההלכה (עירובין פסק ע"י הדבר

בפועל. למעשה
אינו 5) - "לשמה" - האשה לשם הגט שכתיבת ולהעיר,

להיות  צריכה הגט כתיבת (א) שהרי: שלה, נעשה שהגט באופן
דוקא  הבעל משל להיות צריך הגט (ב) הבעל), (לשם "לשמו" גם
ד"לי  שהענין בנדו"ד, גם מובן ומזה רסק"כ). אה"ע (טושו"ע

להקדש. הנתינה עצם על נוסף דבר הוא לשמי"
אני",6) רוצה שיאמר עד אותו ד"כופין באופן לא ואפילו

בהם  שנאמר עצמם, בקרבנות (ויקרא כמו לרצונו" אותו "יקריב
ובפרש"י). ג א,

ג'7) בכל השוה הצד הוא לשמי") "לי, (שצ"ל זה וענין
לתרומת  שבנוגע - לזמן בנוגע הן זמ"ז, שחלוקות אף - התרומות
יוהכ"פ  לאחרי היתה אם דעות ב' מצינו המשכן ותרומת האדנים
תרומת  משא"כ וש"נ), .153 ע' ח"ו לקו"ש (ראה מ"ת קודם או
ימי  בשמונת היתה שהתחלתם הציבור קרבנות בשביל המזבח
ותרומת  האדנים שתרומת - עצמה לתרומה בנוגע והן המילואים;
"העשיר  השקל", "מחצית בשוה, ישראל כל אצל היתה המזבח
המשכן  תרומת ואילו טו), ל, (תשא ימעיט" לא והדל ירבה לא

לבו". ידבנו אשר (כפי) איש "כל אצל היתה
(פרש"י 8) שם" להתקרב מכאן "אסורה בענין השיחה וכידוע

ואילך). 46 ע' תש"ב סה"ש ראה וראה ג. ג, שמות
לכוונה 9) בנוגע (ספמ"א) בתניא מהמבואר גם ולהעיר

הצירוף  כשמשתנה שעה, כל בתחלת וכן הלימוד, בתחלת לשמה
כו'.

יראת 10) בו שיש אדם "כל סע"ב) ו, (ברכות מארז"ל וע"ד
נשמעין". דבריו שמים

d"kyz'd ,oey`xÎxc` 'c ,dnexz zyxt zay zgiy

בשביל בפעם znwdרק המשכן להקמת (עד בו צורך אין שוב עמדו על עומד שהמשכן ולאחרי המשכן,
הבאה).

מאת  תרומה לי "ויקחו בכתוב: כמודגש - מישראל אחד לכל שייך לשמי" ד"לי שהענין נתבאר כן
lk להיותו) כו' למד שלא כיון כוונות, של לענינים שייך שאינו שטוען פשוט איש הוא אם גם איש",

שנשבה), תינוק

בח - מצד היא לשמי" ד"לי הענין יהיה אצלו שגם כח' בתניא וה'נתינת וכמבואר שבו, משה 12ינת

"מילתא  היא תתאה) יראה (עלֿכלֿפנים היראה בחינת הנה מישראל אחד שבכל משה בחינת שמצד
אצלו  -זוטרתי"

לראש  לכל אלא כו', הכוונות עניני שילמד לאחרי ד"לשמה", למדריגה שיבוא עד להמתין שאין אלא,
וביחד  מרע"), ל"סור בנוגע לעיל האמור (עלֿדרך ממש בפועל המצוות דקיום העבודה להיות צריכה

הרמב"ם  שכתב כמו ויראה, לאהבה שיבוא עד כו', והתבוננות דא"ח לימוד גם להיות צריך זה , 13עם

"לשמה" עבודתו ותהיה כו'", שיתבונן בשעה ויראתו, לאהבתו הדרך היא .14"היאך

(ולא  שהחסיר מה להשלים עליו אלא מאוחר, שכבר לטעון לו אין בזה, עסק לא עתה עד אם וגם
פטריה  רחמנא דאונס הענין בזה למעמד 15שייך ולבוא כו'), בחירתו מצד היא החסרון סיבת אם ובפרט ,

בימינו. במהרה הכללית, לגאולה והכנה צינור כלי, שזהו פרטית, גאולה של ומצב

***

תרומה.‚. לי ויקחו דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

האהל „. ליריעות עשויין נחשת נגרי "כמין ל"יתדות", בנוגע פרשתנו, בסיום רש"י פירוש נתבאר
אם  יודע ואיני מגביהתן. הרוח תהא שלא כדי בשפוליהן סביב סביב במיתרים קשורים החצר ולקלעי
ששמן  אני ואומר ברוח. ינועו שלא היריעות שפולי מכביד וכובדן ותלויין קשורין או בארץ תחובין

אהל  מסייעני, זה ומקרא יתדות, נקראו לכך בארץ תקועין שהם עליהם יתדותיו 16מוכיח יסע בל יצען בל
היו העליונה בשפתם הקלעים תלויים היו שעליהם שהיתדות שאף - מסתפק mirewzלנצח" בעמודים,

שהיו ליתדות בנוגע שמסתברdhnlnרש"י כיון ,`ly כדי כו'), ותלויין קשורין (אלא בארץ תחובין היו
שהם  עליהם מוכיח ששמן אני "אומר ואףֿעלֿפיֿכן, המסעות. בעת להוציאם יתירה טירחא תהיה שלא

) נקראו לכך בארץ ממקום o`kתקועין שמעתיקים "אהל", אודות שמדבר מהפסוק וראיה יתדות", (
תקועין  אינם שיסודותיו אוהל אם - להלכה ֿ מינה ונפקא לנצח". יתדותיו יסע ש"בל באופן שהוא למקום,
תחובין  היו שהיתדות שעלֿידיֿזה - הענינים ובפנימיות התורה. מן שאסור קבוע" "בנין נקרא בארץ
חלקו  בבירור מישראל אחד כל בעבודת הוא וכן בפנימיות, המשכן בקרקע גם הקדושה נמשכה בארץ
ואילך. 162 עמוד ו חלק שיחות בלקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - בעולם

***

חב"ד  כפר עבור איידלקאּפ יונה לר' משקה נתן שליט"א אדמו"ר כפר 17[כ"ק בניית עלֿדבר והזכיר , ָ
ב' כו'].18חב"ד ונחושת וכסף זהב מתרומת שנבנה המשכן בדוגמת -
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בארצו",11) היית גר כי מצרי תתעב "לא לדבר: דוגמא מעין
ובפרש"י). ח כג, (תצא הדחק" בשעת אכסניא לכם "שהיו

סע"ב).12) (ס, פמ"ב
רפ"ב.13) יסוה"ת הל'
פ"י.14) תשובה הל' רמב"ם ראה

וש"נ.15) סע"ב. כח, ב"ק
כ.16) לג, ישעי'
שמז).17) ע' חכ"ג (אג"ק זו שנה אד"ר מכתב ראה
וש"נ.18) .460 ע' חכ"ז התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
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מוגה  בלתי

לשמי"‡. "לי תרומה", לי "ויקחו פרשתנו, בריש רש"י פירוש ("ויקחו")1נתבאר ש"קיחה" דכיון -
(הקדש) לרשות (חולין) מרשות העברה הפירושים 2היא (כב' "תרומה" וכן ולשון 3, והגבהה, הרמה לשון :

הנתינה  על (נוסף עצמו בפני ענין הוא ש"לי" לומר, צריך כן על להקדש, שייכותה על מורה הפרשה)
בהלכה  דלשמה הענין (כמו לשמה כוונה להיות שצריך לשמי", "לי - בגט 4להקדש) וספרֿתורה).5-

על  ממשכנין והרי ציבור, לקרבנות המזבח תרומת גם ישנה כאן, האמורות התרומות ג' שבין ואף
גם egxkהשקלים, lra6,("לי "ויתנו (ולא לי" "ויקחו נאמר בכתוב הרי - "לשמי" כוונה ללא ,zgiwly

mixafbd"לשמי" להיות צריך איש") כל ("מאת .7מבניֿישראל

שעל והקרבנות המשכן עבור היא התרומה נתינת הענינים: -ובפנימיות יתברך לו דירה נעשה ידם
מרע" ה"סור הקדמת לאחרי טוב", אבל 8"עשה הפועל, בעיקר נוגע מרע" שב"סור - ביניהם והחילוק .

לשמה  הכוונה גם להיות צריך טוב" לרשות 9ב"עשה בכניסה בעיקר נוגע לשמי" ד"לי הענין ולכן: .
מרע"). "סור (בדוגמת הדיוט מרשות ההפרשה בענין כלֿכך ולא טוב"), "עשה (בדוגמת הקדש

מרע", "סור של בענין הזולת על לפעול צריך כאשר שגם הזולת, עם להתעסקות בנוגע וההוראה
על  בפעולה גם חסר זה שבלי ובפרט לשמה, להיות שצריך טוב", "עשה חיובי, ענין זה הרי אצלו הנה

ואילך.10הזולת  284 עמוד ט"ז חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה -

לקדש ·. בנוגע רק לא להיות צריך ד"לשמה" שהענין לשמי", "לי בענין נתבאר השיחה בהמשך
כולל  מהעולם), להפסיק היתה (שמטרתן החצר לקלעי עד המשכן, חלקי לכל בנוגע גם אלא הקדשים,

. החצר ולקלעי האהל ליריעות עשויין נחשת נגרי "כמין היתדות, מגביהתן"גם הרוח תהא שלא כדי .
צורך  להיותו בארץ, היתדות את ותוקעין תוחבין היו שבהם (פטיש) למקבות ועד ד), סעיף (כדלקמן

וחיצוני  טפל דבר אלא זה שאין אף שעה 11המשכן, לפי - בו" החוצב ביד "כגרזן - בו להשתמש שצריך
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לומר 1) שייך איך הקושיא לתרץ רש"י שכוונת לומר ואין
(חגי  הזהב" ולי הכסף ש"לי מאחר תרומה", (להקב"ה) לי "ויקחו
בתו"ש  (הובא המדרש כדברי לפרש צריך רש"י הי' דא"כ, - ח) ב,

"משלי". לי", "ויקחו יא): אות פרשתנו ריש
מקום 2) לשינוי בנוגע גם להתפרש יכול ש"ויקחו" אלא

שמן  אליך "ויקחו תצוה: בר"פ וכמו בעלות), שינוי (ולא בלבד
השמן  שהרי משה, של נעשה שהשמן הכוונה שאין זך", זית

משל להיות צריך המנורה ועכצ"ל ,להדלקת יחיד , משל  ולא ציבור,
אליך " למקום ש"ויקחו  רחוק ממקום בלבד, מקום שינוי הוא

להקדש השייכות על ההוכחה עיקר ולכן מתיבת קרוב; היא
בפנים. כדלקמן "תרומה",

קעט,3) ח"ג סע"א. ר, (ח"ב הזהר פירוש גם שישנו להעיר,
בינונית  מדה (כשיעור ממאה" "תרי הוא ש"תרומה" ב) קפח, א.
אבל, מ"גֿד)). פ"ד (תרומות מחמישים א' שהיא תרומה בנתינת
ובפרט: מקרא. של לפשוטו שייך ואינו הרמז, ע"ד הוא זה פירוש
לא  הרי לבו", ידבנו אשר איש כל "מאת נאמר שבפסוק כיון (א)
מעשר  תרומת (ב) ממאה, תרי - מסויים שיעור בזה לקבוע שייך
"תרומה". בשם נקראת ואעפ"כ ממאה), תרי (ולא ממאה א' היא

לאשורו4) דבר לברר שכדי כמ"פ ע"י כמדובר דוקא זה הרי
מטמאין" ואלו מטהרין ש"אלו להיות יכול שהרי ההלכה, פסק

אלקים(יבמות דברי ואלו "אלו ואעפ"כ, ואילך), ב חיים"יג,
לבירור  שבאים עד וש "נ), ב. יג , ההלכה (עירובין פסק ע"י הדבר

בפועל. למעשה
אינו 5) - "לשמה" - האשה לשם הגט שכתיבת ולהעיר,

להיות  צריכה הגט כתיבת (א) שהרי: שלה, נעשה שהגט באופן
דוקא  הבעל משל להיות צריך הגט (ב) הבעל), (לשם "לשמו" גם
ד"לי  שהענין בנדו"ד, גם מובן ומזה רסק"כ). אה"ע (טושו"ע

להקדש. הנתינה עצם על נוסף דבר הוא לשמי"
אני",6) רוצה שיאמר עד אותו ד"כופין באופן לא ואפילו

בהם  שנאמר עצמם, בקרבנות (ויקרא כמו לרצונו" אותו "יקריב
ובפרש"י). ג א,

ג'7) בכל השוה הצד הוא לשמי") "לי, (שצ"ל זה וענין
לתרומת  שבנוגע - לזמן בנוגע הן זמ"ז, שחלוקות אף - התרומות
יוהכ"פ  לאחרי היתה אם דעות ב' מצינו המשכן ותרומת האדנים
תרומת  משא"כ וש"נ), .153 ע' ח"ו לקו"ש (ראה מ"ת קודם או
ימי  בשמונת היתה שהתחלתם הציבור קרבנות בשביל המזבח
ותרומת  האדנים שתרומת - עצמה לתרומה בנוגע והן המילואים;
"העשיר  השקל", "מחצית בשוה, ישראל כל אצל היתה המזבח
המשכן  תרומת ואילו טו), ל, (תשא ימעיט" לא והדל ירבה לא

לבו". ידבנו אשר (כפי) איש "כל אצל היתה
(פרש"י 8) שם" להתקרב מכאן "אסורה בענין השיחה וכידוע

ואילך). 46 ע' תש"ב סה"ש ראה וראה ג. ג, שמות
לכוונה 9) בנוגע (ספמ"א) בתניא מהמבואר גם ולהעיר

הצירוף  כשמשתנה שעה, כל בתחלת וכן הלימוד, בתחלת לשמה
כו'.

יראת 10) בו שיש אדם "כל סע"ב) ו, (ברכות מארז"ל וע"ד
נשמעין". דבריו שמים

d"kyz'd ,oey`xÎxc` 'c ,dnexz zyxt zay zgiy

בשביל בפעם znwdרק המשכן להקמת (עד בו צורך אין שוב עמדו על עומד שהמשכן ולאחרי המשכן,
הבאה).

מאת  תרומה לי "ויקחו בכתוב: כמודגש - מישראל אחד לכל שייך לשמי" ד"לי שהענין נתבאר כן
lk להיותו) כו' למד שלא כיון כוונות, של לענינים שייך שאינו שטוען פשוט איש הוא אם גם איש",

שנשבה), תינוק

בח - מצד היא לשמי" ד"לי הענין יהיה אצלו שגם כח' בתניא וה'נתינת וכמבואר שבו, משה 12ינת

"מילתא  היא תתאה) יראה (עלֿכלֿפנים היראה בחינת הנה מישראל אחד שבכל משה בחינת שמצד
אצלו  -זוטרתי"

לראש  לכל אלא כו', הכוונות עניני שילמד לאחרי ד"לשמה", למדריגה שיבוא עד להמתין שאין אלא,
וביחד  מרע"), ל"סור בנוגע לעיל האמור (עלֿדרך ממש בפועל המצוות דקיום העבודה להיות צריכה

הרמב"ם  שכתב כמו ויראה, לאהבה שיבוא עד כו', והתבוננות דא"ח לימוד גם להיות צריך זה , 13עם

"לשמה" עבודתו ותהיה כו'", שיתבונן בשעה ויראתו, לאהבתו הדרך היא .14"היאך

(ולא  שהחסיר מה להשלים עליו אלא מאוחר, שכבר לטעון לו אין בזה, עסק לא עתה עד אם וגם
פטריה  רחמנא דאונס הענין בזה למעמד 15שייך ולבוא כו'), בחירתו מצד היא החסרון סיבת אם ובפרט ,

בימינו. במהרה הכללית, לגאולה והכנה צינור כלי, שזהו פרטית, גאולה של ומצב

***

תרומה.‚. לי ויקחו דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

האהל „. ליריעות עשויין נחשת נגרי "כמין ל"יתדות", בנוגע פרשתנו, בסיום רש"י פירוש נתבאר
אם  יודע ואיני מגביהתן. הרוח תהא שלא כדי בשפוליהן סביב סביב במיתרים קשורים החצר ולקלעי
ששמן  אני ואומר ברוח. ינועו שלא היריעות שפולי מכביד וכובדן ותלויין קשורין או בארץ תחובין

אהל  מסייעני, זה ומקרא יתדות, נקראו לכך בארץ תקועין שהם עליהם יתדותיו 16מוכיח יסע בל יצען בל
היו העליונה בשפתם הקלעים תלויים היו שעליהם שהיתדות שאף - מסתפק mirewzלנצח" בעמודים,

שהיו ליתדות בנוגע שמסתברdhnlnרש"י כיון ,`ly כדי כו'), ותלויין קשורין (אלא בארץ תחובין היו
שהם  עליהם מוכיח ששמן אני "אומר ואףֿעלֿפיֿכן, המסעות. בעת להוציאם יתירה טירחא תהיה שלא

) נקראו לכך בארץ ממקום o`kתקועין שמעתיקים "אהל", אודות שמדבר מהפסוק וראיה יתדות", (
תקועין  אינם שיסודותיו אוהל אם - להלכה ֿ מינה ונפקא לנצח". יתדותיו יסע ש"בל באופן שהוא למקום,
תחובין  היו שהיתדות שעלֿידיֿזה - הענינים ובפנימיות התורה. מן שאסור קבוע" "בנין נקרא בארץ
חלקו  בבירור מישראל אחד כל בעבודת הוא וכן בפנימיות, המשכן בקרקע גם הקדושה נמשכה בארץ
ואילך. 162 עמוד ו חלק שיחות בלקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - בעולם

***

חב"ד  כפר עבור איידלקאּפ יונה לר' משקה נתן שליט"א אדמו"ר כפר 17[כ"ק בניית עלֿדבר והזכיר , ָ
ב' כו'].18חב"ד ונחושת וכסף זהב מתרומת שנבנה המשכן בדוגמת -
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בארצו",11) היית גר כי מצרי תתעב "לא לדבר: דוגמא מעין
ובפרש"י). ח כג, (תצא הדחק" בשעת אכסניא לכם "שהיו

סע"ב).12) (ס, פמ"ב
רפ"ב.13) יסוה"ת הל'
פ"י.14) תשובה הל' רמב"ם ראה

וש"נ.15) סע"ב. כח, ב"ק
כ.16) לג, ישעי'
שמז).17) ע' חכ"ג (אג"ק זו שנה אד"ר מכתב ראה
וש"נ.18) .460 ע' חכ"ז התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
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המשכן  בניית על הציווי נמסר שבו פסוק באותו

מקדש" לי "ועשו – שתכלית 1והמקדש מיד, נאמר –
" היא: הזאת mkezaהבניה izpkye השכינה השראת ,"

ובמקדש. במשכן

היתה  המקדש בבית העיקריות העבודות אחת

הקרבנות  הרמב"ם 2עבודת כדברי מצות 3, שמטרת ,

ההקרבה  יהיה בו "לעבודה היא המקדש 4בניית

תמיד" האש העיקריים 5והבערת שהכלים מובן, מזה .

את  הקריבו שעליו החיצון, המזבח היו במקדש

פרשתנו  בסוף מדובר אודותיו (אשר ),6הקרבנות
הפנימי  בסוף 7והמזבח הציווי נמסר אודותיו (אשר

תצוה  ).8פרשת

חז"ל  אומרים מקדש..." לי "ועשו הפסוק :9על

ואחד  אחד כל בתוך – בתוכם אלא נאמר לא "בתוכו
ומובן  מקדש, להיות צריך יהודי שכל מישראל",

שכינה  תשרה עבודתו שבאמצעות לגרום שעליו

שבתוכו. ב"מקדש"

שני  על חז"ל מדברים שבהם המקומות מן אחד

שבכל  ולמקדש למשכן שלהם הקשר ועל המזבחות
חגיגה. מסכת בסוף הוא יהודי,

.·
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‡ ˙ÂÁ·ÊÓ‰

"כל  נאמר: חגיגה, שבמסכת האחרונה במשנה
היו  רגל כל (לאחר טבילה טעונין במקדש שהיו הכלים
ידי  על נטמאו הם כי המקדש כלי את לטבול צריכים

הארץ  עמי ו 10נגיעת הזהב ממזבח חוץ הנחושת ) מזבח
אומרים  וחכמים אליעזר, רבי דברי כקרקע שהן מפני

מצופין". שהן מפני

מנין  אליעזר: רבי דברי את מסבירה והגמרא
הנחושת  "מזבח – כקרקע הם שהמזבחות יודעים

דכתיב 11דכתיב  הזהב מזבח לי, תעשה אדמה 12מזבח

זה  מזבחות (=הוקשו) איתקוש והמזבחות, המנורה
לזה".

"וחכמים  המילים על הגמרא מתעכבת מכן לאחר
כיוון  "אדרבה, ושואלת: מצופין" שהן מפני אומרים
אילולא  מסביר: (ורש"י מיטמאו?" נינהו דמצופין
העשוי  עץ "כלי שהם מפני טהורים, היו הם הציפוי

"אימא 13לנחת" עונה: והגמרא טומאה). מקבל שאינו ,
מצופין". שהן מפני מטמאין וחכמים (=אמור):
וסוברים  אליעזר רבי על חולקים שחכמים (כלומר,
"ואי  נוסף: ותירוץ הציפוי). מפני נטמאו שהמזבחות
דעתיך  מאי קאמרי, אליעזר לרבי רבנן אימא: בעית

גבייהו" ציפויין בטיל מיבטל דמצופין .14משום
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ואילך. 464 ס"ע ולקמן יג סעיף לקמן וראה חגיגה. מס' וסיום (*
הל'1) ריש רמב"ם כ'. מ"ע להרמב"ם סהמ"צ ח. כה, פרשתנו

ביהב"ח.
(דרשת 2) רמב"ן וראה ורפ"ג. רפ"ב ה'שי"ת לגני באתי ד"ה ראה

שכינה  שרתה ולא קס"ג): ע' ח"א הרמב"ן כתבי – תמימה ה' תורת
עיי"ש. נבחר, קרבן ע"י נמי המקדש ובבית קרבנות.. ע"י אלא במשכן

.63 הערה שם ובהנסמן ואילך. 125 ע' חי"א לקו"ש וראה
שם.3) ביהב"ח הל' יב. ובשורש שם. סהמ"צ
כלי 4) עשיית גם כוללת ביהמ"ק בנין מצות הרמב"ם לדעת ולכן

והכל  המקדש מחלקי כולם וזולתם והמזבח והשלחן המנורה המקדש
שם  בלקו"ש כהנ"ל נתבאר – שם) יב ובשורש שם. (סהמ"צ מקדש יקרא

ואילך. 116 ע'
(סהמ"צ 5) לרגל" והעלי' ההליכה תהי' "ואליו שממשיך מה וגם

גם  הרי שם). ביהב"ח (הל' בשנה" פעמים שלש אליו "וחוגגין – שם)
הל' ריש רמב"ם (ראה כו' חגיגה שלמי ראי', עולת – לקרבנות שייך זה

שם). ה"ד ובפ"ב חגיגה.
ואילך.6) א כז,
במשכן 7) העבודה שעיקר "דלהיות רפ"ג: שם לגני באתי ד"ה ראה

הקרבנות עבודת ענין שזהו zxehwd"ומקדש.. dyrn hxtae על (שהם
וש"נ. הזהב). מזבח

שם.8) התורה ובמפרשי המור צרור וראה ואילך. א ל,
האותיות 9) (ש' של"ה פסוקים). ושני ד"ה פ"ו האהבה (שער ר"ח

.10 הערה 109 ע' שם בלקו"ש נסמן ובכ"מ. ועוד). ל'. אות
מעבירין).10) (ד"ה א כו, שם במשנה פרש"י ראה
כ,11) כא.יתרו
לא.12) ג, במדבר
לפנ"ז 13) שם כבגמ' כו'", בעינן לשק ד"דומיא טומאה מקבל דאינו
ב). (כו,
שהיו14) בכלים כאן מדובר דהרי צ"ע, ואעפ"כ ycwnaולכאורה

לגבי  ציפוי דבטל או אדמה דאקרי לטעם וצריך הנחושת מזבח קוראו
(כבפרשתנו  נחושת מחופה שטים מעצי הי' דמשכן מזבח רק הרי העץ,
ותוס' ובפרש"י א נה, שבת (וראה כו' מאבנים הי' ביהמ"ק של אבל שם),
ותוס' פרש"י וראה א. ס, (שם ו"בנין" ב) כז, (זבחים רצפה" ו"האי שם),
הנחושת  מזבח הי' "אילו תירץ: כאן ובתויו"ט טומאה. דין בה שאין שם)
כאן  תוס' וראה כו'". נחושת משל יעשוהו לעתיד אם א"נ מרע"ה כבימי

הכלים "כל במשנה הל' אבל מזבח. ycwnaד"ה eidy כמ"פ (ועד"ז כו'"
שלמה  שעשה מזבח דגם סד) (ח, למ"א (ועוד) וברלב"ג צע"ק. לפנ"ז)
ר"פ  הפרשיות מנין רס"ג לסהמ"צ פערלא רי"פ וראה נחושת. מצופה הי'

נו. נה
לפרש  לכאורה מוכרח הרמב"ם לדעת הזהב למזבח בנוגע אמנם
הרמב"ם  שהרי הא'), (בתי' התויו"ט שתירץ כמו כאן וגמרא) (במשנה
מן  אלא אותן עושין אין הקטורת.. "ומזבח כ': הי"ח) פ"א (ביהב"ח
י"ל  או אומר). ואני סד"ה ט כה, פרשתנו באוה"ח (וכ"ה בלבד" המתכות
(ראה  בטלן שציפם כיון ציפוי בדין לשיטתו בזה דאזיל עכ"פ) (בדוחק

dnexz zyxt - zegiyÎihewl

דעתך  אליעזר, לרבי חכמים אומרים נוסף: (=תירוץ
נאמרת  כקרקע שהם מפני נטמאים אינם שהמזבחות
כלי  שאינם לחשוש יכולים והיינו מצופין, שהם מפני
הציפויים  כי כך, אינו הדבר אבל להיטמא, ועשויים עץ

כלפיהם). מתבטלים

שהוא  אליעזר, לרבי אומרים חכמים מסביר: רש"י
כדי  "אדמה" המזבחות את מכנה שהתורה לסיבה נזקק
בכך  מסתפק ואינו טהורים, נשארים שהם להבטיח

שהם כיוון לנחת", העשויים עץ "כלי "oitevn"שהם
כך  על "עץ". מכלל מוציאם שהציפוי סובר והוא
התורה  – גבייהו" ציפויין בטיל "מיבטל חז"ל: אומרים
המתכת  שציפוי מוכיח זה ודבר "עץ", אותם מכנה

נטמאים.mditlkבטל הם אין ולכן ,

הרמב"ם  אומרים 15ואילו אינם שחכמים סובר,
רבי  אומר מדוע להסביר כדי מצופין" שהם "מפני
אלא  להיטמא, יכולים המזבחות היו שלכאורה אליעזר

מדוע להסביר mzhiyכדי itl– המזבחות טהורים
הפסוק  על בספרא יעשה 16כנאמר אשר כלי "כל

כלים, חיפויי את מרבה שאני "יכול בהם": מלאכה
אם  כלומר, כלים". לחיפויי פרט – בהם לומר תלמוד

איננו הכלי sebaהשימוש אין בציפויו, אלא הכלי,
טומאה. מקבל

של 17ומסבירים  המשמעות הרמב"ם, שלפי ,
חכמים  שלדברי היא, גבייהו" ציפויין בטיל "מיבטל

– להיפך אלא הכלי, את לטמא סיבה איננו הציפוי
ואינו  לכלי בטל הוא בלבד ציפוי בהיותו כי לטהרו,

אף  – עצמו והכלי בכלי. טומאה לקבלת לגרום יכול
באמצעות  הוא בו השימוש כי להיטמא, יכול אינו הוא

.18הציפוי 

שרש"י  יוצא זה דין 19לפי לגבי חולקים והרמב"ם
על  מתכת של ציפוי רש"י לדברי חכמים. לפי ציפוי

חכמים  דעת לפי גם הכלי את לטמא עלול עץ כלי
כי כלפיהם, הציפוי בטל שבמזבחות dxezd(אלא

כלים  ציפוי הרמב"ם, לדברי ואילו "עץ"), להם קוראת

הכלי  מן טומאה .20מונע

מאשר  אחרת הרמב"ם סובר מדוע להבין: צריך
לפי  יותר מובנת הגמרא לשון כאשר ובמיוחד רש"י?

המפרשים  כדברי רש"י .21שיטת
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המנהג  פשט סיום 22כבר את ב"הדרן", לקשר,
התחלתה  עם ולחידודי 23המסכת לפלפולא רק ולא ,

בתוכנם 24בלבד  קשר יש שאכן אלא ,25– בעניננו וכך .
להלן. שיוסבר כפי והתחלתה, חגיגה מסכת סוף לגבי

.„
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הרמב"ם  כך: להסביר ניתן הרמב"ם דברי את
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גם  משה של הזהב מזבח הי' דיעות לכמה אבל ובהערות). בפנים לקמן
שלמה  של הזהב מזבח שגם או סע"ב). כז, זבחים פרש"י (ראה במקדש
עה"ת  צפע"נ וראה שם. ובמפרשים כֿכא ו, במ"א כהכ' זהב, מחופה הי'

ואכ"מ. (חכ"ג). תצוה לפ' מילואים תו"ש יוד. ל, תצוה
ומושב 15) משכב מטמאי הל' רמב"ם וראה מ"ד. פי"א כלים פיה"מ

(בסופו). הי"א פי"א
לב.16) יא, שמיני
בתויו"ט 17) (הובא קורקס הר"י בשם ה"ד, כלים מהל' פ"ד כ"מ

חגיגה). בסוף
כלים 18) לחיפוי "פרט בספרא הדרש שכוונת מובן שם מפיהמ"ש

אשר ר"ל הכיסוי באמצעות אבל בעצמו, בו השימוש יגיע לא הכלי שזה
וכמו  טהור. הציפוי מצד – טומאה מקבל הי' שמצ"ע שכלי עליו",
הביא  שם כלים מהל' בפ"ד אבל אותן". ביטל אותן חפה "כאשר שמסיים
"וכן  כ' לזה ובהמשך טהורים. עצמם שהחפויין זה לענין הספרא דרשת
מקבלין  ואין טהורים במתכת שציפם קבול בית בהן שיש כו' עץ כלי
אבל  שביארנו". כמו טהור עצמו והציפוי ביטלן שציפם  מאחר טומאה
טומאתן, דין שמבטל הכוונה להכלי, מבטל שהציפוי דזה צ"ל שם גם

ואכ"מ. "וכן". – וכל' מהספרא נלמד וג"ז
שם.19) כלים  במס' הרא"ש ופי' שם. כלים בהל' הראב"ד דעת וכ"ה

"הרי חכמים בטעם שכ' כאן, המאירי דעת וכ"מ ycwndועוד. zia ilk
אצלם". בטל ציפויים אלא ציפויים לגבי בטלים אינם

(20– מצופים " שהם "מפני דהטעם שם קורקס מהר"י פי' לפי
אגב  דבטלים מיטמאי לא "דציפויין היינו גבייהו", ציפוי בטל "מיבטל

אינו  ודאי עצמו בשביל והכלי בשבילו הכלי שיטמא כדי חשיבי דלא כלי
מפני  רק הוא טהורין שהמזבחות שהטעם מובן, שמצופה", כיון מטמא
אבל  שם. מפיה"מ וכ"מ טומאה. מקבלין המזבחות היו ובלא"ה שמצופין,
וכו', לנחת עשויין שהם כיון טהורין היו בלא"ה דהרי אי"מ לכאורה
לנחת  העשויין עץ ככלי והוו לגביהן בטיל "צפויין כאן ברע"ב וכמ"ש
ומושב"). משכב מטמאי בהל' הרמב"ם פי' "כך (ומסיים מטמאין". שאינן
שם) (כלים במל"מ וכ"פ זא"ז. סותרין דדבריו עליו שהקשה תויו"ט ראה

קאמרי". "לר"א הגמרא ל' עפ"ז ומפרש
(כאן) דירושלמי הדרש על סמיך דהרמב"ם עכ"פ) (בדוחק י"ל ואולי
שלפי  אלא עיי"ש. מיטלטל, אותו קראת התורה דרבנן.. טעמא הילא א"ר

רבנן טעם לפרש הילא ר' בא ופ"מ הקה"ע בהמשך oi`nhnyפי' ועיי"ש
ולכן  מיטלטל. קראן שהתורה הדרש עצם רק ס"ל והרמב"ם הירושלמי.

ואכ"מ. מצופים. שהם מפני טהרתם דטעם לפרש חכמים צריכים
"והוא 21) שם הרמב"ם דברי על שכ' שם, כלים הרא"ש פי' ראה

"וצריך  שם קורקס הר"י דברי וראה בגמרא". עיין ולא במשנה עיין
שם. ובמל"מ לדחוק",

ספר וכב 22) וראה שם. ובתוס' רע"א. י, מברכות באחרונים העירו ר
ברכה. ויהא

בראשית").23) לחתן ("רשות להשלמה התחלה מתכיפין וע"ד
הובאו 24) – וכו' והשל"ה המהר"ל בתוקף עד"ז הזהירו שהרי

פל"א. עה"ח בקונט'
ותחלתן 25) בתחלתן סופן נעוץ מ"ז: פ"א יצירה מספר ולהעיר
בסופן.
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המשכן  בניית על הציווי נמסר שבו פסוק באותו

מקדש" לי "ועשו – שתכלית 1והמקדש מיד, נאמר –
" היא: הזאת mkezaהבניה izpkye השכינה השראת ,"

ובמקדש. במשכן

היתה  המקדש בבית העיקריות העבודות אחת

הקרבנות  הרמב"ם 2עבודת כדברי מצות 3, שמטרת ,

ההקרבה  יהיה בו "לעבודה היא המקדש 4בניית

תמיד" האש העיקריים 5והבערת שהכלים מובן, מזה .

את  הקריבו שעליו החיצון, המזבח היו במקדש

פרשתנו  בסוף מדובר אודותיו (אשר ),6הקרבנות
הפנימי  בסוף 7והמזבח הציווי נמסר אודותיו (אשר

תצוה  ).8פרשת

חז"ל  אומרים מקדש..." לי "ועשו הפסוק :9על

ואחד  אחד כל בתוך – בתוכם אלא נאמר לא "בתוכו
ומובן  מקדש, להיות צריך יהודי שכל מישראל",

שכינה  תשרה עבודתו שבאמצעות לגרום שעליו

שבתוכו. ב"מקדש"

שני  על חז"ל מדברים שבהם המקומות מן אחד

שבכל  ולמקדש למשכן שלהם הקשר ועל המזבחות
חגיגה. מסכת בסוף הוא יהודי,

.·
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"כל  נאמר: חגיגה, שבמסכת האחרונה במשנה
היו  רגל כל (לאחר טבילה טעונין במקדש שהיו הכלים
ידי  על נטמאו הם כי המקדש כלי את לטבול צריכים

הארץ  עמי ו 10נגיעת הזהב ממזבח חוץ הנחושת ) מזבח
אומרים  וחכמים אליעזר, רבי דברי כקרקע שהן מפני

מצופין". שהן מפני

מנין  אליעזר: רבי דברי את מסבירה והגמרא
הנחושת  "מזבח – כקרקע הם שהמזבחות יודעים

דכתיב 11דכתיב  הזהב מזבח לי, תעשה אדמה 12מזבח

זה  מזבחות (=הוקשו) איתקוש והמזבחות, המנורה
לזה".

"וחכמים  המילים על הגמרא מתעכבת מכן לאחר
כיוון  "אדרבה, ושואלת: מצופין" שהן מפני אומרים
אילולא  מסביר: (ורש"י מיטמאו?" נינהו דמצופין
העשוי  עץ "כלי שהם מפני טהורים, היו הם הציפוי

"אימא 13לנחת" עונה: והגמרא טומאה). מקבל שאינו ,
מצופין". שהן מפני מטמאין וחכמים (=אמור):
וסוברים  אליעזר רבי על חולקים שחכמים (כלומר,
"ואי  נוסף: ותירוץ הציפוי). מפני נטמאו שהמזבחות
דעתיך  מאי קאמרי, אליעזר לרבי רבנן אימא: בעית

גבייהו" ציפויין בטיל מיבטל דמצופין .14משום
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ואילך. 464 ס"ע ולקמן יג סעיף לקמן וראה חגיגה. מס' וסיום (*
הל'1) ריש רמב"ם כ'. מ"ע להרמב"ם סהמ"צ ח. כה, פרשתנו

ביהב"ח.
(דרשת 2) רמב"ן וראה ורפ"ג. רפ"ב ה'שי"ת לגני באתי ד"ה ראה

שכינה  שרתה ולא קס"ג): ע' ח"א הרמב"ן כתבי – תמימה ה' תורת
עיי"ש. נבחר, קרבן ע"י נמי המקדש ובבית קרבנות.. ע"י אלא במשכן

.63 הערה שם ובהנסמן ואילך. 125 ע' חי"א לקו"ש וראה
שם.3) ביהב"ח הל' יב. ובשורש שם. סהמ"צ
כלי 4) עשיית גם כוללת ביהמ"ק בנין מצות הרמב"ם לדעת ולכן

והכל  המקדש מחלקי כולם וזולתם והמזבח והשלחן המנורה המקדש
שם  בלקו"ש כהנ"ל נתבאר – שם) יב ובשורש שם. (סהמ"צ מקדש יקרא

ואילך. 116 ע'
(סהמ"צ 5) לרגל" והעלי' ההליכה תהי' "ואליו שממשיך מה וגם

גם  הרי שם). ביהב"ח (הל' בשנה" פעמים שלש אליו "וחוגגין – שם)
הל' ריש רמב"ם (ראה כו' חגיגה שלמי ראי', עולת – לקרבנות שייך זה

שם). ה"ד ובפ"ב חגיגה.
ואילך.6) א כז,
במשכן 7) העבודה שעיקר "דלהיות רפ"ג: שם לגני באתי ד"ה ראה

הקרבנות עבודת ענין שזהו zxehwd"ומקדש.. dyrn hxtae על (שהם
וש"נ. הזהב). מזבח

שם.8) התורה ובמפרשי המור צרור וראה ואילך. א ל,
האותיות 9) (ש' של"ה פסוקים). ושני ד"ה פ"ו האהבה (שער ר"ח

.10 הערה 109 ע' שם בלקו"ש נסמן ובכ"מ. ועוד). ל'. אות
מעבירין).10) (ד"ה א כו, שם במשנה פרש"י ראה
כ,11) כא.יתרו
לא.12) ג, במדבר
לפנ"ז 13) שם כבגמ' כו'", בעינן לשק ד"דומיא טומאה מקבל דאינו
ב). (כו,
שהיו14) בכלים כאן מדובר דהרי צ"ע, ואעפ"כ ycwnaולכאורה

לגבי  ציפוי דבטל או אדמה דאקרי לטעם וצריך הנחושת מזבח קוראו
(כבפרשתנו  נחושת מחופה שטים מעצי הי' דמשכן מזבח רק הרי העץ,
ותוס' ובפרש"י א נה, שבת (וראה כו' מאבנים הי' ביהמ"ק של אבל שם),
ותוס' פרש"י וראה א. ס, (שם ו"בנין" ב) כז, (זבחים רצפה" ו"האי שם),
הנחושת  מזבח הי' "אילו תירץ: כאן ובתויו"ט טומאה. דין בה שאין שם)
כאן  תוס' וראה כו'". נחושת משל יעשוהו לעתיד אם א"נ מרע"ה כבימי

הכלים "כל במשנה הל' אבל מזבח. ycwnaד"ה eidy כמ"פ (ועד"ז כו'"
שלמה  שעשה מזבח דגם סד) (ח, למ"א (ועוד) וברלב"ג צע"ק. לפנ"ז)
ר"פ  הפרשיות מנין רס"ג לסהמ"צ פערלא רי"פ וראה נחושת. מצופה הי'

נו. נה
לפרש  לכאורה מוכרח הרמב"ם לדעת הזהב למזבח בנוגע אמנם
הרמב"ם  שהרי הא'), (בתי' התויו"ט שתירץ כמו כאן וגמרא) (במשנה
מן  אלא אותן עושין אין הקטורת.. "ומזבח כ': הי"ח) פ"א (ביהב"ח
י"ל  או אומר). ואני סד"ה ט כה, פרשתנו באוה"ח (וכ"ה בלבד" המתכות
(ראה  בטלן שציפם כיון ציפוי בדין לשיטתו בזה דאזיל עכ"פ) (בדוחק
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דעתך  אליעזר, לרבי חכמים אומרים נוסף: (=תירוץ
נאמרת  כקרקע שהם מפני נטמאים אינם שהמזבחות
כלי  שאינם לחשוש יכולים והיינו מצופין, שהם מפני
הציפויים  כי כך, אינו הדבר אבל להיטמא, ועשויים עץ

כלפיהם). מתבטלים

שהוא  אליעזר, לרבי אומרים חכמים מסביר: רש"י
כדי  "אדמה" המזבחות את מכנה שהתורה לסיבה נזקק
בכך  מסתפק ואינו טהורים, נשארים שהם להבטיח

שהם כיוון לנחת", העשויים עץ "כלי "oitevn"שהם
כך  על "עץ". מכלל מוציאם שהציפוי סובר והוא
התורה  – גבייהו" ציפויין בטיל "מיבטל חז"ל: אומרים
המתכת  שציפוי מוכיח זה ודבר "עץ", אותם מכנה

נטמאים.mditlkבטל הם אין ולכן ,

הרמב"ם  אומרים 15ואילו אינם שחכמים סובר,
רבי  אומר מדוע להסביר כדי מצופין" שהם "מפני
אלא  להיטמא, יכולים המזבחות היו שלכאורה אליעזר

מדוע להסביר mzhiyכדי itl– המזבחות טהורים
הפסוק  על בספרא יעשה 16כנאמר אשר כלי "כל

כלים, חיפויי את מרבה שאני "יכול בהם": מלאכה
אם  כלומר, כלים". לחיפויי פרט – בהם לומר תלמוד

איננו הכלי sebaהשימוש אין בציפויו, אלא הכלי,
טומאה. מקבל

של 17ומסבירים  המשמעות הרמב"ם, שלפי ,
חכמים  שלדברי היא, גבייהו" ציפויין בטיל "מיבטל

– להיפך אלא הכלי, את לטמא סיבה איננו הציפוי
ואינו  לכלי בטל הוא בלבד ציפוי בהיותו כי לטהרו,

אף  – עצמו והכלי בכלי. טומאה לקבלת לגרום יכול
באמצעות  הוא בו השימוש כי להיטמא, יכול אינו הוא

.18הציפוי 

שרש"י  יוצא זה דין 19לפי לגבי חולקים והרמב"ם
על  מתכת של ציפוי רש"י לדברי חכמים. לפי ציפוי

חכמים  דעת לפי גם הכלי את לטמא עלול עץ כלי
כי כלפיהם, הציפוי בטל שבמזבחות dxezd(אלא

כלים  ציפוי הרמב"ם, לדברי ואילו "עץ"), להם קוראת

הכלי  מן טומאה .20מונע

מאשר  אחרת הרמב"ם סובר מדוע להבין: צריך
לפי  יותר מובנת הגמרא לשון כאשר ובמיוחד רש"י?

המפרשים  כדברי רש"י .21שיטת

.‚
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המנהג  פשט סיום 22כבר את ב"הדרן", לקשר,
התחלתה  עם ולחידודי 23המסכת לפלפולא רק ולא ,

בתוכנם 24בלבד  קשר יש שאכן אלא ,25– בעניננו וכך .
להלן. שיוסבר כפי והתחלתה, חגיגה מסכת סוף לגבי

.„
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הרמב"ם  כך: להסביר ניתן הרמב"ם דברי את
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גם  משה של הזהב מזבח הי' דיעות לכמה אבל ובהערות). בפנים לקמן
שלמה  של הזהב מזבח שגם או סע"ב). כז, זבחים פרש"י (ראה במקדש
עה"ת  צפע"נ וראה שם. ובמפרשים כֿכא ו, במ"א כהכ' זהב, מחופה הי'

ואכ"מ. (חכ"ג). תצוה לפ' מילואים תו"ש יוד. ל, תצוה
ומושב 15) משכב מטמאי הל' רמב"ם וראה מ"ד. פי"א כלים פיה"מ

(בסופו). הי"א פי"א
לב.16) יא, שמיני
בתויו"ט 17) (הובא קורקס הר"י בשם ה"ד, כלים מהל' פ"ד כ"מ

חגיגה). בסוף
כלים 18) לחיפוי "פרט בספרא הדרש שכוונת מובן שם מפיהמ"ש

אשר ר"ל הכיסוי באמצעות אבל בעצמו, בו השימוש יגיע לא הכלי שזה
וכמו  טהור. הציפוי מצד – טומאה מקבל הי' שמצ"ע שכלי עליו",
הביא  שם כלים מהל' בפ"ד אבל אותן". ביטל אותן חפה "כאשר שמסיים
"וכן  כ' לזה ובהמשך טהורים. עצמם שהחפויין זה לענין הספרא דרשת
מקבלין  ואין טהורים במתכת שציפם קבול בית בהן שיש כו' עץ כלי
אבל  שביארנו". כמו טהור עצמו והציפוי ביטלן שציפם  מאחר טומאה
טומאתן, דין שמבטל הכוונה להכלי, מבטל שהציפוי דזה צ"ל שם גם

ואכ"מ. "וכן". – וכל' מהספרא נלמד וג"ז
שם.19) כלים  במס' הרא"ש ופי' שם. כלים בהל' הראב"ד דעת וכ"ה

"הרי חכמים בטעם שכ' כאן, המאירי דעת וכ"מ ycwndועוד. zia ilk
אצלם". בטל ציפויים אלא ציפויים לגבי בטלים אינם

(20– מצופים " שהם "מפני דהטעם שם קורקס מהר"י פי' לפי
אגב  דבטלים מיטמאי לא "דציפויין היינו גבייהו", ציפוי בטל "מיבטל

אינו  ודאי עצמו בשביל והכלי בשבילו הכלי שיטמא כדי חשיבי דלא כלי
מפני  רק הוא טהורין שהמזבחות שהטעם מובן, שמצופה", כיון מטמא
אבל  שם. מפיה"מ וכ"מ טומאה. מקבלין המזבחות היו ובלא"ה שמצופין,
וכו', לנחת עשויין שהם כיון טהורין היו בלא"ה דהרי אי"מ לכאורה
לנחת  העשויין עץ ככלי והוו לגביהן בטיל "צפויין כאן ברע"ב וכמ"ש
ומושב"). משכב מטמאי בהל' הרמב"ם פי' "כך (ומסיים מטמאין". שאינן
שם) (כלים במל"מ וכ"פ זא"ז. סותרין דדבריו עליו שהקשה תויו"ט ראה

קאמרי". "לר"א הגמרא ל' עפ"ז ומפרש
(כאן) דירושלמי הדרש על סמיך דהרמב"ם עכ"פ) (בדוחק י"ל ואולי
שלפי  אלא עיי"ש. מיטלטל, אותו קראת התורה דרבנן.. טעמא הילא א"ר

רבנן טעם לפרש הילא ר' בא ופ"מ הקה"ע בהמשך oi`nhnyפי' ועיי"ש
ולכן  מיטלטל. קראן שהתורה הדרש עצם רק ס"ל והרמב"ם הירושלמי.

ואכ"מ. מצופים. שהם מפני טהרתם דטעם לפרש חכמים צריכים
"והוא 21) שם הרמב"ם דברי על שכ' שם, כלים הרא"ש פי' ראה

"וצריך  שם קורקס הר"י דברי וראה בגמרא". עיין ולא במשנה עיין
שם. ובמל"מ לדחוק",

ספר וכב 22) וראה שם. ובתוס' רע"א. י, מברכות באחרונים העירו ר
ברכה. ויהא

בראשית").23) לחתן ("רשות להשלמה התחלה מתכיפין וע"ד
הובאו 24) – וכו' והשל"ה המהר"ל בתוקף עד"ז הזהירו שהרי

פל"א. עה"ח בקונט'
ותחלתן 25) בתחלתן סופן נעוץ מ"ז: פ"א יצירה מספר ולהעיר
בסופן.
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אליעזר  רבי לבין חכמים בין הזאת שהמחלוקת סובר,
שמאי  בית מתלמידי "שמותי", היה אשר –26–

רבות 27קשורה  למחלוקות היסוד שהיא כללית לשיטה

לבית  שמאי בית בין כיוון 28הלל אחרות כלומר, .
מוצאים  הלל לבית שמאי בית בין מחלוקות שבמספר

שונות  סוגיות לגבי שהדבר כפי בדעותיהם, שווה צד
בש"ס  למחלוקותיהם 29והלכות שהיסוד לומר סביר ,

עצמה, בפני מחלוקת כל של השונה התוכן מצד איננו

הגמרא  כמסקנת יסוד, אותו על מיוסדות כולן אלא
לשיטתו  נוקט אחד שבל מקומות, .30במספר

מכל  אחת מחלוקת לפחות לדוגמה, להלן נביא
:el` mixac xiaqdl ick ,"xcq

.‰
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ברכות  במסכת זרעים: מוצאים 31בסדר אנו

הברכה  נוסח לגבי הלל לבית שמאי בית בין מחלוקת
אומרים  שמאי בית שבתֿקודש: במוצאי "אש" על

מאורי  בורא אומרים הלל ובית האש, מאור שברא

בגמרא  נהורא 32האש. חדא סברי שמאי "דבית מוסבר
יש שבאש סוברים שמאי (=בית בנורא" אור wxאיכא

יחיד. בלשון "מאור" לומר צריך ולכן אחד), – גוון –

ובית  =) בנורא איכא נהורי טובא סברי הלל "ובית
בית  להם אמרו באש) יש רבים שגוונים סוברים הלל

יש  כלומר, באור", יש מאורות הרבה שמאי לבית הלל
וירקרקת" לבנה אדומה "שלהבת רבים: גוונים ,33באש

רבים. בלשון "מאורי" לומר צריך ולכן

ובמציאות  המציאות, על חולקים הם שאין ברור,
אומרים  אפוא, כיצד, באור. גוונים כמה שישנם רואים

בנורא" איכא נהורא ש"חדא שמאי ?34בית

סוברים שמאי בית הוא: לכך dxezdההסבר itly
שהם  כפי הכללי, תוכנם לפי בעיקר הענינים נקבעים

ראשון  במבט לדיין dneca(35נראים לו "אין לכלל
רואות" שעיניו מה היא,36אלא הלל בית שיטת ואילו ,(

כפי  בענינים להתחשב יש התורה בדיני להכריע כי
מיד  ניכרים הם אין אם גם לפרטיהם, מתחלקים שהם

אחריהם  לחפש צורך .37ויש

קובעת ב  ההלכה למחלוקתם: הסיבה מובנת כך
שיאותו  עד הנר על מברכין ש"אין הנר ברכת לגבי

אפשר 38לאורו" כאשר רק בברכה חייבים ליהנות 39–
נגרמת  ההנאה בפועל. ממנו נהנים כאשר או האור, מן

האור ראיית עם אורllkaמיד רק רואים ואז ,cg`–
לברך  שצריך שמאי בית סוברים ולכן – נהורא" "חדא

הבריאה  האש".40על "מאור אש: של הכללית

התבוננות  שלאחר שכיוון אומרים, הלל בית ואילו
עלֿידי נגרמת וההנאה גוונים כמה באש ,mlekרואים

"בורא לברך .41האש"ixe`nצריך

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

ב.26) קל, שבת – שמותי) דר"א (ד"ה ותוס' שמותי) (ד"ה רש"י
ב. ז, נדה – שמותי תוד"ה

בפשיטות 27) שמקשה רע"ב לד, ביצה ואומר ד"ה תוס' ראה
וב"ה". דב"ש שיטתייהו ש"מחלפא וחכמים, ר"א אפלוגתת

(ע'28) [המתורגם] ח"ז ואילך), 74 (ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש ראה
כללית  סברא עוד – ואילך) 647 (ע' ח"ב תשמ"ח סה"ש ואילך) 119

ועוד. ג. סי' א' פרק מפענ"צ וראה וב"ה. ב"ש במחלוקת ושיטה
לאשמעינן 29) צריך שלכן מחלוקת, בכל צריכותא צ"ל בכ"ז אבל

ענין דפליגי.r"taבכל
ב.30) לד, שבת ראה
ב.31) נא,
ב.32) נב, שם
שם.33) פרש"י
במחלקותם 34) גם שתלוי' שמפרש ועיי"ש שם. להגר"א שנו"א ראה

(ובצל"ח  בברא ד"ה שם תוס' (ראה בפשטות לכאורה אבל ובורא. דברא
כ"ע  ובורא דבברא למסקנא גם המסקנא)), לפי כאן כתבו דהתוס' שם

עדיף. קרא דלשון בורא ב"ה נקט פליגי לא
טפי 35) מחדדי ב"ש אדרבא שהרי וכו', השקו"ט העדר מצד ואי"ז

אלא  סע"ב), ו, עירובין כאן (תוד"ה טפי חריפי  א), יד, (יבמות מב"ה
ב  למצוא או הכללי, בגדר יותר הוא הכלל.שהחריפות את פרט כל

סל"ה.36) מהדו"ק או"ח נו"ב שו"ת וראה וש"נ. סע"ב. ו, סנהדרין
הדבר37) וענין מצב הוא קובע לב"ש קצת: אחר edy`בסגנון enk

jiptl.קובע זהו – שלו המסובב או והענין המצב ופרטי סיבת – ולב"ה .
שם.38) במשנה ברכות
וראה 39) המשנה. בגי' מחלוקת ה"ו שם ובירושלמי שם. פרש"י ראה

הבאה. הערה
שם 40) בגמרא ראה – ההנאה) בעת שמברכין (אלא ההנאה על ולא

הבאה. ובהערה ב) (נג,
יאותו 41) אם ב) נג, (שם האמוראים בפלוגתת שפליגי לומר אין אבל

ומשתמש  בקירוב עומד הי' שאילו אלא ממש יאותו לא או ממש יאותו
האש" "מאור לברך צריך לדעתם ולכן ממש שיהנה צריך שלב"ש לאורה,

היא ההנאה לא zellknכי ס"ל וב"ה הגוונים. מפרטי ולא האש אור
עצם  על היא (בעיקר) הברכה כי האש" "מאורי מברכין ולכן ממש, יאותו

גוונים. כמה יש עצמו ובאור האש, מאור בריאת
ב) האמוראים, פלוגתת היא וב"ה ב"ש שפלוגתת לומר אין א) כי
הכ"ה. פכ"ט שבת הל' (רמב"ם כמותו והלכה ממש יאותו שס"ל ורבא
מפורש  ג) ב"ש. דעת לפי הוא ס"ו) אדה"ז שו"ע ס"ד רחצ סי' טושו"ע

משמע דברא פליגי לא כו"ע ובורא שבברא והיינו xarylבגמרא ,
בל' מברכין בפרט ב"ש ולדעת האור. בריאת עצם על היא שהברכה

xarylברורה `xa שגם המאירי) (וכ"כ להמאור הראב"ד בהשגות ד) .
שיהי' אלא יברך, ואח"כ לאורו שישתמש הכוונה אין ממש שיאותו לרבא

כדי כ"כ (דווינסק)lkeiyקרוב צפע"נ שו"ת ראה אבל לאורה. להשתמש
בערכו). בכללים (נעתק ס"ו ח"ב
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כתובות  במסכת נשים: "כיצד 42בסדר נאמר
כמות  כלה אומרים: שמאי בית הכלה: לפני מרקדין

אותה) מקלסין וחשיבותה יופיה לפי (רש"י: שהיא

בית  להן אמרו וחסודה, נאה כלה אומרים: הלל ובית
אומרים  סומא, או חגרת שהיתה הרי הלל: לבית שמאי

אמרה  והתורה וחסודה, נאה כלה שקר 43לה מדבר
לדבריכם, שמאי: לבית הלל בית להם אמרו תרחק?

יגננו  או בעיניו ישבחנו השוק מן רע מקח שלקח מי
בעיניו". ישבחנו אומר הוי בעיניו,

שקר  "מדבר הציווי קיים הלל בית לפי שגם ברור,
"מקח"44תרחק" לשבח צריך שמאי בית לפי ושגם ,

אותו  שקנה מי ,45בעיני

בית  שיטתו: נוקט אחד שכל מובן, כאן שגם אלא,

כפי  הדבר את לראות תמיד שצריך סוברים, שמאי
הכלה  אצל נראות אין וכאשר כללי. במבט נראה שהוא

בהן, אותה לשבח אין וחסודה", "נאה של המעלות
מיד. נראית שהיא כפי – שהיא" כמות "כלה אלא

להתחשב  שצריך לשיטתם, סוברים, הלל בית ואילו
כיוון  התבוננות: לאחר מתגלים שהם כפי בפרטים,

– מקח לקח שבעיניו שהחתן ברור הרי זו, בכלה בחר
וחסודה  "נאה "מכאן 46היא ההמשך מובן זה [לפי "

עם  מעורבת אדם של דעתו תהא לעולם חכמים אמרו

דעותיהן  ש"אין שכיוון רואים מכאן כי הבריות",
דעתו47שוות" לפי אחד כל להעריך צריך ,ely

עד  חברך את תדין "אל לנאמר בדומה המיוחדת,
"עם enewnl48שתגיע אפילו מעורב להיות ניתן וכך ,"

הבריות"].

שקר  זה אין הלל, בית שלדעת אפוא, כי 49מובן ,
שביחס  רואים, בפרטים, מעמיקה הסתכלות לאחר

לפי dfלחתן אשר בעוד וחסודה", נאה "כלה באמת זו ,
על  לומר אין ולכן הכללי, המראה קובע שמאי בית

וזה  וחסודה", נאה "כלה השבחים את וסומא" "חגרת

תרחק" שקר "מדבר .50בכלל

.Ê
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הלל  ובית שמאי בית בין שבמחלוקות השיטתיות

שמאי  בין במחלוקת אותה מוצאים כאשר יותר מובנת
השיטתיות  שבהם מקרים בשני וזאת עצמם, והלל

בכך  הוא הדגש הראשון במקרה במיוחד: בולטת
והלל  לקולא שמאי פוסק זו, שיטתיות שבעקבות

) בדרךֿכלל)jtidlלחומרא מודגש 51מדרכם ובשני ,
והלל  שמאי נהגו שכך רב", "מעשה עקב הענין

למעשה.

עדיות  במסכת נזיקין: "שמאי 52בסדר למדים: אנו

מפקידה  אומר: והלל שעתן, דיין הנשים כל אומר:
שאשה  אומר, שמאי הרבה". לימים אפילו לפקידה

מזמן  בהן נגעה שהיא טהרות מטמאת דם שראתה

אומר  הלל ואילו הראיה, לפני לא אך והלאה, הראיה
הטמאה, הראיה לפני בו שנגעה מה גם מטמאת שהיא

האחרונה. הטהורה הבדיקה מאחרי

בגמרא  על 53ומוסבר אשה העמד קסבר: "שמאי :

אמר  כי והלל עומדת, טהורה בחזקת ואשה חזקתה,
מגופיה, ריעותא ליה דלית היכא חזקתו, על דבר העמד

במקרה  רק חזקתו, על דבר העמד אומרים והלל: =)
איתתא, אבל עצמו) הדבר מגוף לחזקה ערעור שאין

אחזקת  אוקמא אמרינן לא קחזיא שמגופא (=כיוון א"

1
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28
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31
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

ספ"ו.42) רבה ארץ דרך ואילך. סע"ב טז,
ז.43) כג, משפטים
מתוד"ה 44) משמע וכן שקר". שאומר "ואע"פ רי"ד תוס' ראה אבל

רפ"י. רבתי כלה וראה כאן. יעקב ועיון ריטב"א ישבחנה. וד"ה כלה.
שם.45) ישבחנה תוד"ה ראה
שם).46) (ובפרש"י בעלה על אשה חן א: מז, סוטה ראה
פ"ט.47) ארץ דרך א. לח, סנה' רע"א. נח, ברכות ראה
(48) מ"ד פ"ב פ"ל."lldאבות תניא וראה אומר").
בהגהה.49) ג מח, שה"ש לקו"ת וראה כאן. בחדא"ג כתב עד"ז
לומר 50) צריכי (שלכן הנ"ל ממקומות בכ"א בשיטתם והחידוש

ב"ש  גם דבנר אפ"ל בכלה רק שלהם המחלוקת מפרש הי' באם שניהם):

הרי בכלה, כי כב"ה, חיגרת ze`ivnaס"ל – גלויים מומין ו)ישנן (רואים
בנר  אבל וחסודה"), "נאה היא (המקדש) האיש דעת שלגבי (אלא וסומא

נאמר ze`ivnaהרי הי' אם הנ"ל ומטעם באש*. גוונים כמה ישנם
י"ל  להיפך וכן לב"ש. מודים ב"ה גם דבכלה אפ"ל בנר, רק מחלקותם
רבתי  (כלה השלום מפני שינה דהקב"ה כיון מודי ב"ש גם דבכלה –

שם).
תויו"ט 51) ראה – עדיות ממס' מחלקותם בפנים) (לקמן הובא ולכן

א). כז, (ברכות היא" ד"בחירתא ועוד: נדה. ריש
נדה).52) (ובריש המסכת בתחילת
ואילך.53) סע"א ב, נדה

`ed xaecnd ixdy :(dlka mzrcn mircei eid `ly) xpc zwelgna yecig epyi d"a zrcl mbe (*z`ixaa`xea `edy 'it `xea 'lc xn`p m` mb] (d"awdn) xe`d
inp `xea d"a ixaq `ax zrcl mby hxtae (my `"epy d`xe) cinz`xay`a yiy zexe`nd welige [(my i"yxt d`x) a"niya xe`d z`ixa ± rnyn (xaryl)

.(o`k ixi`n d`xe) urd on e` dliztdn ewegixe eaexiwa ielz `"k y`d z`ixa mvr cvn f"i`
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אליעזר  רבי לבין חכמים בין הזאת שהמחלוקת סובר,
שמאי  בית מתלמידי "שמותי", היה אשר –26–

רבות 27קשורה  למחלוקות היסוד שהיא כללית לשיטה

לבית  שמאי בית בין כיוון 28הלל אחרות כלומר, .
מוצאים  הלל לבית שמאי בית בין מחלוקות שבמספר

שונות  סוגיות לגבי שהדבר כפי בדעותיהם, שווה צד
בש"ס  למחלוקותיהם 29והלכות שהיסוד לומר סביר ,

עצמה, בפני מחלוקת כל של השונה התוכן מצד איננו

הגמרא  כמסקנת יסוד, אותו על מיוסדות כולן אלא
לשיטתו  נוקט אחד שבל מקומות, .30במספר

מכל  אחת מחלוקת לפחות לדוגמה, להלן נביא
:el` mixac xiaqdl ick ,"xcq

.‰
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ברכות  במסכת זרעים: מוצאים 31בסדר אנו

הברכה  נוסח לגבי הלל לבית שמאי בית בין מחלוקת
אומרים  שמאי בית שבתֿקודש: במוצאי "אש" על

מאורי  בורא אומרים הלל ובית האש, מאור שברא

בגמרא  נהורא 32האש. חדא סברי שמאי "דבית מוסבר
יש שבאש סוברים שמאי (=בית בנורא" אור wxאיכא

יחיד. בלשון "מאור" לומר צריך ולכן אחד), – גוון –

ובית  =) בנורא איכא נהורי טובא סברי הלל "ובית
בית  להם אמרו באש) יש רבים שגוונים סוברים הלל

יש  כלומר, באור", יש מאורות הרבה שמאי לבית הלל
וירקרקת" לבנה אדומה "שלהבת רבים: גוונים ,33באש

רבים. בלשון "מאורי" לומר צריך ולכן

ובמציאות  המציאות, על חולקים הם שאין ברור,
אומרים  אפוא, כיצד, באור. גוונים כמה שישנם רואים

בנורא" איכא נהורא ש"חדא שמאי ?34בית

סוברים שמאי בית הוא: לכך dxezdההסבר itly
שהם  כפי הכללי, תוכנם לפי בעיקר הענינים נקבעים

ראשון  במבט לדיין dneca(35נראים לו "אין לכלל
רואות" שעיניו מה היא,36אלא הלל בית שיטת ואילו ,(

כפי  בענינים להתחשב יש התורה בדיני להכריע כי
מיד  ניכרים הם אין אם גם לפרטיהם, מתחלקים שהם

אחריהם  לחפש צורך .37ויש

קובעת ב  ההלכה למחלוקתם: הסיבה מובנת כך
שיאותו  עד הנר על מברכין ש"אין הנר ברכת לגבי

אפשר 38לאורו" כאשר רק בברכה חייבים ליהנות 39–
נגרמת  ההנאה בפועל. ממנו נהנים כאשר או האור, מן

האור ראיית עם אורllkaמיד רק רואים ואז ,cg`–
לברך  שצריך שמאי בית סוברים ולכן – נהורא" "חדא

הבריאה  האש".40על "מאור אש: של הכללית

התבוננות  שלאחר שכיוון אומרים, הלל בית ואילו
עלֿידי נגרמת וההנאה גוונים כמה באש ,mlekרואים

"בורא לברך .41האש"ixe`nצריך
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ב.26) קל, שבת – שמותי) דר"א (ד"ה ותוס' שמותי) (ד"ה רש"י
ב. ז, נדה – שמותי תוד"ה

בפשיטות 27) שמקשה רע"ב לד, ביצה ואומר ד"ה תוס' ראה
וב"ה". דב"ש שיטתייהו ש"מחלפא וחכמים, ר"א אפלוגתת

(ע'28) [המתורגם] ח"ז ואילך), 74 (ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש ראה
כללית  סברא עוד – ואילך) 647 (ע' ח"ב תשמ"ח סה"ש ואילך) 119

ועוד. ג. סי' א' פרק מפענ"צ וראה וב"ה. ב"ש במחלוקת ושיטה
לאשמעינן 29) צריך שלכן מחלוקת, בכל צריכותא צ"ל בכ"ז אבל

ענין דפליגי.r"taבכל
ב.30) לד, שבת ראה
ב.31) נא,
ב.32) נב, שם
שם.33) פרש"י
במחלקותם 34) גם שתלוי' שמפרש ועיי"ש שם. להגר"א שנו"א ראה

(ובצל"ח  בברא ד"ה שם תוס' (ראה בפשטות לכאורה אבל ובורא. דברא
כ"ע  ובורא דבברא למסקנא גם המסקנא)), לפי כאן כתבו דהתוס' שם

עדיף. קרא דלשון בורא ב"ה נקט פליגי לא
טפי 35) מחדדי ב"ש אדרבא שהרי וכו', השקו"ט העדר מצד ואי"ז

אלא  סע"ב), ו, עירובין כאן (תוד"ה טפי חריפי  א), יד, (יבמות מב"ה
ב  למצוא או הכללי, בגדר יותר הוא הכלל.שהחריפות את פרט כל

סל"ה.36) מהדו"ק או"ח נו"ב שו"ת וראה וש"נ. סע"ב. ו, סנהדרין
הדבר37) וענין מצב הוא קובע לב"ש קצת: אחר edy`בסגנון enk

jiptl.קובע זהו – שלו המסובב או והענין המצב ופרטי סיבת – ולב"ה .
שם.38) במשנה ברכות
וראה 39) המשנה. בגי' מחלוקת ה"ו שם ובירושלמי שם. פרש"י ראה

הבאה. הערה
שם 40) בגמרא ראה – ההנאה) בעת שמברכין (אלא ההנאה על ולא

הבאה. ובהערה ב) (נג,
יאותו 41) אם ב) נג, (שם האמוראים בפלוגתת שפליגי לומר אין אבל

ומשתמש  בקירוב עומד הי' שאילו אלא ממש יאותו לא או ממש יאותו
האש" "מאור לברך צריך לדעתם ולכן ממש שיהנה צריך שלב"ש לאורה,

היא ההנאה לא zellknכי ס"ל וב"ה הגוונים. מפרטי ולא האש אור
עצם  על היא (בעיקר) הברכה כי האש" "מאורי מברכין ולכן ממש, יאותו

גוונים. כמה יש עצמו ובאור האש, מאור בריאת
ב) האמוראים, פלוגתת היא וב"ה ב"ש שפלוגתת לומר אין א) כי
הכ"ה. פכ"ט שבת הל' (רמב"ם כמותו והלכה ממש יאותו שס"ל ורבא
מפורש  ג) ב"ש. דעת לפי הוא ס"ו) אדה"ז שו"ע ס"ד רחצ סי' טושו"ע

משמע דברא פליגי לא כו"ע ובורא שבברא והיינו xarylבגמרא ,
בל' מברכין בפרט ב"ש ולדעת האור. בריאת עצם על היא שהברכה

xarylברורה `xa שגם המאירי) (וכ"כ להמאור הראב"ד בהשגות ד) .
שיהי' אלא יברך, ואח"כ לאורו שישתמש הכוונה אין ממש שיאותו לרבא

כדי כ"כ (דווינסק)lkeiyקרוב צפע"נ שו"ת ראה אבל לאורה. להשתמש
בערכו). בכללים (נעתק ס"ו ח"ב
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כתובות  במסכת נשים: "כיצד 42בסדר נאמר
כמות  כלה אומרים: שמאי בית הכלה: לפני מרקדין

אותה) מקלסין וחשיבותה יופיה לפי (רש"י: שהיא

בית  להן אמרו וחסודה, נאה כלה אומרים: הלל ובית
אומרים  סומא, או חגרת שהיתה הרי הלל: לבית שמאי

אמרה  והתורה וחסודה, נאה כלה שקר 43לה מדבר
לדבריכם, שמאי: לבית הלל בית להם אמרו תרחק?

יגננו  או בעיניו ישבחנו השוק מן רע מקח שלקח מי
בעיניו". ישבחנו אומר הוי בעיניו,

שקר  "מדבר הציווי קיים הלל בית לפי שגם ברור,
"מקח"44תרחק" לשבח צריך שמאי בית לפי ושגם ,

אותו  שקנה מי ,45בעיני

בית  שיטתו: נוקט אחד שכל מובן, כאן שגם אלא,

כפי  הדבר את לראות תמיד שצריך סוברים, שמאי
הכלה  אצל נראות אין וכאשר כללי. במבט נראה שהוא

בהן, אותה לשבח אין וחסודה", "נאה של המעלות
מיד. נראית שהיא כפי – שהיא" כמות "כלה אלא

להתחשב  שצריך לשיטתם, סוברים, הלל בית ואילו
כיוון  התבוננות: לאחר מתגלים שהם כפי בפרטים,

– מקח לקח שבעיניו שהחתן ברור הרי זו, בכלה בחר
וחסודה  "נאה "מכאן 46היא ההמשך מובן זה [לפי "

עם  מעורבת אדם של דעתו תהא לעולם חכמים אמרו

דעותיהן  ש"אין שכיוון רואים מכאן כי הבריות",
דעתו47שוות" לפי אחד כל להעריך צריך ,ely

עד  חברך את תדין "אל לנאמר בדומה המיוחדת,
"עם enewnl48שתגיע אפילו מעורב להיות ניתן וכך ,"

הבריות"].

שקר  זה אין הלל, בית שלדעת אפוא, כי 49מובן ,
שביחס  רואים, בפרטים, מעמיקה הסתכלות לאחר

לפי dfלחתן אשר בעוד וחסודה", נאה "כלה באמת זו ,
על  לומר אין ולכן הכללי, המראה קובע שמאי בית

וזה  וחסודה", נאה "כלה השבחים את וסומא" "חגרת

תרחק" שקר "מדבר .50בכלל
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הלל  ובית שמאי בית בין שבמחלוקות השיטתיות

שמאי  בין במחלוקת אותה מוצאים כאשר יותר מובנת
השיטתיות  שבהם מקרים בשני וזאת עצמם, והלל

בכך  הוא הדגש הראשון במקרה במיוחד: בולטת
והלל  לקולא שמאי פוסק זו, שיטתיות שבעקבות

) בדרךֿכלל)jtidlלחומרא מודגש 51מדרכם ובשני ,
והלל  שמאי נהגו שכך רב", "מעשה עקב הענין

למעשה.

עדיות  במסכת נזיקין: "שמאי 52בסדר למדים: אנו

מפקידה  אומר: והלל שעתן, דיין הנשים כל אומר:
שאשה  אומר, שמאי הרבה". לימים אפילו לפקידה

מזמן  בהן נגעה שהיא טהרות מטמאת דם שראתה

אומר  הלל ואילו הראיה, לפני לא אך והלאה, הראיה
הטמאה, הראיה לפני בו שנגעה מה גם מטמאת שהיא

האחרונה. הטהורה הבדיקה מאחרי

בגמרא  על 53ומוסבר אשה העמד קסבר: "שמאי :

אמר  כי והלל עומדת, טהורה בחזקת ואשה חזקתה,
מגופיה, ריעותא ליה דלית היכא חזקתו, על דבר העמד

במקרה  רק חזקתו, על דבר העמד אומרים והלל: =)
איתתא, אבל עצמו) הדבר מגוף לחזקה ערעור שאין

אחזקת  אוקמא אמרינן לא קחזיא שמגופא (=כיוון א"
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ספ"ו.42) רבה ארץ דרך ואילך. סע"ב טז,
ז.43) כג, משפטים
מתוד"ה 44) משמע וכן שקר". שאומר "ואע"פ רי"ד תוס' ראה אבל

רפ"י. רבתי כלה וראה כאן. יעקב ועיון ריטב"א ישבחנה. וד"ה כלה.
שם.45) ישבחנה תוד"ה ראה
שם).46) (ובפרש"י בעלה על אשה חן א: מז, סוטה ראה
פ"ט.47) ארץ דרך א. לח, סנה' רע"א. נח, ברכות ראה
(48) מ"ד פ"ב פ"ל."lldאבות תניא וראה אומר").
בהגהה.49) ג מח, שה"ש לקו"ת וראה כאן. בחדא"ג כתב עד"ז
לומר 50) צריכי (שלכן הנ"ל ממקומות בכ"א בשיטתם והחידוש

ב"ש  גם דבנר אפ"ל בכלה רק שלהם המחלוקת מפרש הי' באם שניהם):

הרי בכלה, כי כב"ה, חיגרת ze`ivnaס"ל – גלויים מומין ו)ישנן (רואים
בנר  אבל וחסודה"), "נאה היא (המקדש) האיש דעת שלגבי (אלא וסומא

נאמר ze`ivnaהרי הי' אם הנ"ל ומטעם באש*. גוונים כמה ישנם
י"ל  להיפך וכן לב"ש. מודים ב"ה גם דבכלה אפ"ל בנר, רק מחלקותם
רבתי  (כלה השלום מפני שינה דהקב"ה כיון מודי ב"ש גם דבכלה –

שם).
תויו"ט 51) ראה – עדיות ממס' מחלקותם בפנים) (לקמן הובא ולכן

א). כז, (ברכות היא" ד"בחירתא ועוד: נדה. ריש
נדה).52) (ובריש המסכת בתחילת
ואילך.53) סע"א ב, נדה

`ed xaecnd ixdy :(dlka mzrcn mircei eid `ly) xpc zwelgna yecig epyi d"a zrcl mbe (*z`ixaa`xea `edy 'it `xea 'lc xn`p m` mb] (d"awdn) xe`d
inp `xea d"a ixaq `ax zrcl mby hxtae (my `"epy d`xe) cinz`xay`a yiy zexe`nd welige [(my i"yxt d`x) a"niya xe`d z`ixa ± rnyn (xaryl)

.(o`k ixi`n d`xe) urd on e` dliztdn ewegixe eaexiwa ielz `"k y`d z`ixa mvr cvn f"i`



dnexzיח zyxt - zegiyÎihewl

אומרים  אין דם, לראות שמועדת כיוון אשה אבל
טהורה)". בחזקת אותה העמד

שבדעותיהם: השיטתיות את כאן רואים ושוב
מיד  נראה שהוא כפי דבר על מסתכלים שמאי לדעת

דם  ראתה שבו בזמן די – שעתה" "דיה ולכן – לעינים

ויש  ממשית, ראיה היתה כשלא כן, לפני ולא ממש,
מסתפקים  שאין סובר, הלל ואילו חזקה. על להסתמך

פרטי  את לחקור צריך אלא העין, של הכללית בראיה

היא  (שעתה) עתה הדם שראיית הדם, ראיית ענין
טבעי  ענין היא הראיה – דגופא ריעותא של  תוצאה

האשה  טהורה,54אצל בחזקת לראותה אין ולפיכך ,
מספק  (לפחות נטמאו בהן שנגעה ).55וטהרות

.Á
ÌÈ¯‚‰ È·‚Ï Ì‰È˙ÂËÈ˘· Ï„·‰‰

שבת  במסכת מועד, בסדר ההבדל 56גם את רואים ,

באו  שבהם המקרים בשלושת והלל, שמאי שיטות בין
להתגייר: נכרים

מנת  על "גיירני הנכרי אמר הראשון במקרה
הוא  שני במקרה (בלבד)", שבכתב תורה שתלמדני

כשאני  כולה התורה כל שתלמדני מנת על "גיירני אמר

אמר  הוא השלישי ובמקרה אחת", רגל על עומד
שלושת  בכל גדול". כהן שתשימני מנת על "גיירני

וגיירם. קבלם והלל שמאי, אותם דחה המקרים

להימנע  שצריך כלל, ישנו מובן: אינו והדבר

מדובר  כאשר ובמיוחד קלה, בצורה גרים מקבלת

– מנת" "על הוא שגיורם ברורות האומרים בגרים

למען  להתגייר בא אדם וכאשר כראוי, שאיננו בתנאי
התורה, כל את עליו מקבל שאינו או וכדומה, שררה

אותו  מגיירים הלל 57אין קיבלם כיצד כך, ואם ואם 58. ?
שהם  למעשה שרואים כפי נכונה, היתה גרותם קבלת

שמאי? אותם דחה כיצד אמיתיים, לגרים הפכו אכן

הכריעה, שמאי אצל כדלעיל: הוא לכך ההסבר
של  הכללית המשמעות הכללית, ראייתו לשיטתו,
היתה  לא זו וכאשר התגיירותם, אופן לגבי דבריהם
בענין  דן לשיטתו, הלל, ואילו אותה. דחה הוא כראוי,
שכל  ראה והוא אלו, לדיבורים והסיבות הפרטים לפי

להתגייר  רוצים נבעו 59באמת הגרים אלו ודבריהם ,
גדול zileyמסיבה כהן מהות על ידע חוסר של

.60וכדומה 
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חולין  במסכת קדשים: עולה 61בסדר "העוף נאמר:

שמאי. בית דברי נאכל, ואינו השולחן על הגבינה עם
שמאי  בית נאכל": ולא עולה לא אומרים: הלל ובית
עם  העוף העלאת של הפעולה על שמסתכלים סוברים
לאיסור  חוששים ואין שהיא, כמות השולחן על הגבינה

mzlrda.ביחד השולחן על

בפרטים, לעיין צריך הלל, בית לשיטת ואילו
מכך. לנבוע העלולה לתוצאה כגורם זו פעולה ולראות

מנעוריו" רע האדם לב ש"יצר (מכיון לחשוש )62יש
זו, פעולה עלולה השולחן, על ההעלאה נתיר שאם

יחד  לאכילתם .63לגרום
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כיון.54) ד"ה רע"ב שם, פרש"י תרתי.ראה ד"ה שם פרש"י וראה
כי 55) (דלקמן), ושבת כלה דנר, במחלקותם עדיפות זה ומטעם

לחולין  אבל בקדשים, סיג רק הוא אחזקתה אוקמינן שלא זה א) בנדה:
תוד"ה  נדה. ריש תוס' (ראה טהרה בחזקת לה דאוקמה מודים ב"ה גם
למחלוקת  טעמים עוד קאמר א) (ג, שם בגמ' ב) א). ג, שם – ואב"א

והלל. שמאי
כו' מרגשת דאשה הטעם לפי דגם שם ואב"א תוד"ה עי' א) אבל:
שם). התוס' גליון ראה (אבל חזקתה על אשה דהעמד לטעמא צריך נמי
בטול  משום דשמאי דטעמא ב) (ג, שם רבא דעת – המסקנא לפי גם ב)
שיטתי' מודגשת וכו') רע"ב בפיה"מ, הרמב"ם (וכ"פ כו' ורבי' פרי'
ויהי' זה בפרט האדם יבחין לא בטהרות סיג יעשו אם שמאי לדעת הנ"ל:
יבחין  האדם כי חיישינן, לא פו"ר דלביטול ס"ל והלל ופורש, נוקפו לבו
ובל' שם בגמ' ראה כו'. לטהרות רק לה שמטמאינן ויבין הדבר בפרטי

ובעדיות. כאן הרע"ב
"לא  שאומרים כחכמים כ"א כהלל, הלכה שאין א) להעיר: אבל

שמאי דעת ועיקר: ב) כו'". מעל"ע אלא זה כדברי ולא זה "lkכדברי
מ  לאפוקי א) ג, שם (כבגמרא הוא כו'" דיין x"`הנשים נשים ד' דרק

ואילך), סע"א ז, (שם ר"י לגבי כמותו והלכה שעתן,

ס"ל  דר"א והלל, שמאי שבמחלוקת הסברא ע"ד י"ל בזה שגם אף
חזקתה, דאלים בבתולה רק ס"ל ור"י אחזקה. אוקמינהו נשים ד' דבכל

ואכ"מ. שם. אחרונה משנה ראה
א.56) לא,
רמב"ם 57) ב. ל, בכורות ב. קט, א. מז, ב. כד, יבמות בכ"ז ראה

הי"ד. פי"ג איסו"ב הל'
דלא 58) כה"ג, שיהי' ע"מ שבא הגר לענין כ' ושם כאן. חדא"ג ראה

הגמרא  ל' מפשטות לכאורה אבל הכי. לבתר עד אלא תיכף הלל גיירי'
תיכף  גיירם שהלל משמע – מאורעות הג' בכל – כשבאו "גיירי'" דקאמר

הבאה. שבהערה תוס' וראה גיירי'. ד"ה מפירש"י וכ"מ אצלו. כשבאו
שם.59) שבת הש"ס בגליון נסמן ב. קט, ב. כד, יבמות תוס' ראה
צריך60) כן הי'ולכאו' דאל"כ גיירי', ד"ה שבת בפרש"י גם לפרש

הגבורה". אחד.. מדבר לחוץ הא דמיא "דלא מש"כ מספיק
(במשנה).61) ב קד,
כא.62) ח, נח
לח"מ 63) (עיין ה"כ. אסורות מאכלות מהל' פ"ט הרמב"ם פי' לפי

ד"ה  הכא. אבל ד"ה שם חולין פרש"י וראה פח. ר"ס יו"ד טושו"ע שם).
ועוד. שם, לשו"ע אברהם יד גזירה.
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פיה  (שעל היא טהרות בסדר מהמחלוקות אחת
כאן): גם הדברים יובנו

כלים  בין 64במסכת ספרים, "מטפחות נאמר:
בית  כדברי טמאות מצויירות, שאינן בין מצויירות
ושאינם  טהורות, מצויירות אומרים: הלל בית שמאי,

טמאות". מצויירות

הרוגצ'ובי  יסוד 65הגאון על מחלוקתם את מסביר
הראב"ד  של לבין 66הסברו "תיק" שבין ההבדל על

בו, המצוי על להגן משמש שה"תיק" המבאר "חיפוי",
"משמשי  של בסוג נכלל הוא כי נטמא, הוא ולכן
המכוסה, על להגן משמש אינו "חיפוי" ואילו אדם".

נטמא: הוא ולכן בלבד, "לנוי" אלא

לבית  שמאי בית בין המחלוקת מתבססת זה ועל
לספרים  לנוי משמשות המצויירות המטפחות הלל,
ולפיכך  חיפוי, של דין עליהן חל ולכן בהן, העטופים
שאינן  ומטפחות טהורות, שהן הלל בית סוברים
בית  סוברים זאת, לעומת נטמאות. לנוי ואינן מצויירות

נטמא. כלים חיפוי שגם שמאי

לעיל  האמור לפי יובן למחלוקתם לפי 67ההסבר :
ללא  כללי, באופן הדבר על שמסתכלים שמאי, בית
סוגי  ששני כללי באופן רואים בפרטים, התחשבות
ולכן  הכלים, ולשמירת לכיסוי משמשים ה"מטפחות"
בפרטי  להתחשב צריך הלל בית לפי אבל נטמאים. הם
השימוש  מטרת את המראים בפרטים ובעניננו הדבר,
ל"נוי" הן מצויירות מטפחות עצמו: בפני מין כל של
של  דין עליהן חל ולכן המכוסים, הכלים עבור

"כלי" בגדר ואינו לכלי הבטל נטמא.68"חיפוי", ואינו ,

לנוי, מיועדות ואינן מצויירות שאינן מטפחות ואילו
- הכלי על והגנה לשמירה כ"תיק" משמשות אלא

נטמאות.

וחכמים  שמאי, כבית סובר אליעזר שרבי ומוצאים
הלל  .69כבית
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את  גם יותר להבין אפשר לעיל, האמור כל לפי
מסכת  בסוף המשנה מן לעיל שהובאה המחלוקת טעם

חגיגה:

שהיה  - אליעזר ורבי שחכמים סובר, הרמב"ם
בית  של שיטתם לפי נוקטים - שמאי בית של תלמיד

המוזכרות: במחלוקות הלל ובית שמאי

הכללית  מהותו כי נטמא, שציפוי סובר אליעזר רבי
זהו  דהיינו, כשמו. היא שבו, פרט כל ושל המזבח, של
ואין  טומאה, המקבלים זהב, או נחושת מזבח
בלבד  ציפוי הם והזהב הנחושת שבעצם בכך להתחשב
הדגישה  לולא נטמאים היו הם לכן למזבח. וטפלים

dxezd.טומאה מקבלת שאינה כ"קרקע" שהם

מקרקע. ללימוד להזדקק צורך אין חכמים לדעת
הזהב  או הנחושת מזבח הוא המזבח כללי באופן אמנם
כאשר  אבל כך, נקראים הם ולכן מתכת, כלי –
ציפוי  היא שהמתכת רואים בפרטים, מתחשבים

מונע 70בלבד  ואף נטמא, ואינו לכלי, ובטל טפל שהוא ,
הכלי. היטמאות את

מן  המיוחד בלימוד צורך אין לדעתם, ולפיכך,
לכך  מספיק אלא נטמאים, אינם שהמזבחות התורה

מצופים" שהם "מפני .71הטעם
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מ"ד.64) פכ"ח
קו).65) ע' שמיני עה"ת בצפע"נ (הובא קלו סי' נ.י. צ"פ שו"ת
הכלל 66) זה ספט"ז: כלים המשנה שם ומביא הנ"ל. לתו"כ בפי'

טהור. לחיפוי טמא, לתיק העשוי
בשיטות 67) הנ"ל קו למצוא יש שם, והרע"ב הרמב"ם פי' לפי גם

יעיד  ציורן המצוירות דהמטפחות לפרטים: מחלקים דב"ה וב"ה , ב"ש
מחלקים  אין וב"ש כו', אדם משמשי ואינן לספרים מיוחדים שהן עליהם
משנה  פי' ע"פ ובפרט כו'). השימוש העיקר מהו מחלקים אין (וגם

חגיגה. דסוף לנדו"ד יותר שייך שבפנים הבי' אבל שם. אחרונה
לכלי".68) תכשיט "אין שם הר"ש פי' ראה
ר"א).69) במקום ר"מ בטעות נדפס (ושם שם בצפע"נ בהנסמן ראה
אדם 70) הי' מ"ג): פי"א (אהלות וב"ה ב"ש מחלוקת דוגמת והוא

האדם  אם – אחר בצד וטומאה אחד מצד וכלים הסדק (תחת שם נתון

וב"ה  הטומאה את מביא אינו בש"א הטומאה) את להביא אהל חשוב
מ"ד. שם (ועד"ז הטומאה את מביא העליון והצד הוא חלול אדם אומרים
שהוא", "כמו האדם הדבר, כללות קביעות דמצד המשנה): מפרשי וראה
הרי  הפרטים מצד אבל אחד). (גוש אחת ומציאות אחד ברי' האדם הרי
אחרונה  משנה ראה טפח. חלל הוא ופנימיותו תלבישני", ובשר "עור הוא
גופו  אם מחלוקתם שמבאר ואילך, סע"ג נו, מהדו"ת צפע"נ וראה שם.
י"ל  הנ"ל וע"פ מחלקים*. מורכב שהוא או אחד, כגוף נחשב האדם של

הנ"ל. בשיטתם שתלוי
שם,71) כלים  בפיה"מ הרמב"ם פי' לפי כאן: בשיטתם והחידוש

ביחד  כי החידוש, בפשטות מובן (21 בהערה (הובא שם קורקס ומהר"י
פועל שהציפוי זה ilkdעם lehiaשהציפוי אומרים יטמא, lhaשלא

ilkd iabl.

.y"ak `"xl l"q dfa mby p"rtva y"iire (*
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אומרים  אין דם, לראות שמועדת כיוון אשה אבל
טהורה)". בחזקת אותה העמד

שבדעותיהם: השיטתיות את כאן רואים ושוב
מיד  נראה שהוא כפי דבר על מסתכלים שמאי לדעת

דם  ראתה שבו בזמן די – שעתה" "דיה ולכן – לעינים

ויש  ממשית, ראיה היתה כשלא כן, לפני ולא ממש,
מסתפקים  שאין סובר, הלל ואילו חזקה. על להסתמך

פרטי  את לחקור צריך אלא העין, של הכללית בראיה

היא  (שעתה) עתה הדם שראיית הדם, ראיית ענין
טבעי  ענין היא הראיה – דגופא ריעותא של  תוצאה

האשה  טהורה,54אצל בחזקת לראותה אין ולפיכך ,
מספק  (לפחות נטמאו בהן שנגעה ).55וטהרות
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שבת  במסכת מועד, בסדר ההבדל 56גם את רואים ,

באו  שבהם המקרים בשלושת והלל, שמאי שיטות בין
להתגייר: נכרים

מנת  על "גיירני הנכרי אמר הראשון במקרה
הוא  שני במקרה (בלבד)", שבכתב תורה שתלמדני

כשאני  כולה התורה כל שתלמדני מנת על "גיירני אמר

אמר  הוא השלישי ובמקרה אחת", רגל על עומד
שלושת  בכל גדול". כהן שתשימני מנת על "גיירני

וגיירם. קבלם והלל שמאי, אותם דחה המקרים

להימנע  שצריך כלל, ישנו מובן: אינו והדבר

מדובר  כאשר ובמיוחד קלה, בצורה גרים מקבלת

– מנת" "על הוא שגיורם ברורות האומרים בגרים

למען  להתגייר בא אדם וכאשר כראוי, שאיננו בתנאי
התורה, כל את עליו מקבל שאינו או וכדומה, שררה

אותו  מגיירים הלל 57אין קיבלם כיצד כך, ואם ואם 58. ?
שהם  למעשה שרואים כפי נכונה, היתה גרותם קבלת

שמאי? אותם דחה כיצד אמיתיים, לגרים הפכו אכן

הכריעה, שמאי אצל כדלעיל: הוא לכך ההסבר
של  הכללית המשמעות הכללית, ראייתו לשיטתו,
היתה  לא זו וכאשר התגיירותם, אופן לגבי דבריהם
בענין  דן לשיטתו, הלל, ואילו אותה. דחה הוא כראוי,
שכל  ראה והוא אלו, לדיבורים והסיבות הפרטים לפי

להתגייר  רוצים נבעו 59באמת הגרים אלו ודבריהם ,
גדול zileyמסיבה כהן מהות על ידע חוסר של

.60וכדומה 
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ÔÁÏÂ˘ ÏÚ
חולין  במסכת קדשים: עולה 61בסדר "העוף נאמר:

שמאי. בית דברי נאכל, ואינו השולחן על הגבינה עם
שמאי  בית נאכל": ולא עולה לא אומרים: הלל ובית
עם  העוף העלאת של הפעולה על שמסתכלים סוברים
לאיסור  חוששים ואין שהיא, כמות השולחן על הגבינה

mzlrda.ביחד השולחן על

בפרטים, לעיין צריך הלל, בית לשיטת ואילו
מכך. לנבוע העלולה לתוצאה כגורם זו פעולה ולראות

מנעוריו" רע האדם לב ש"יצר (מכיון לחשוש )62יש
זו, פעולה עלולה השולחן, על ההעלאה נתיר שאם

יחד  לאכילתם .63לגרום
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כיון.54) ד"ה רע"ב שם, פרש"י תרתי.ראה ד"ה שם פרש"י וראה
כי 55) (דלקמן), ושבת כלה דנר, במחלקותם עדיפות זה ומטעם

לחולין  אבל בקדשים, סיג רק הוא אחזקתה אוקמינן שלא זה א) בנדה:
תוד"ה  נדה. ריש תוס' (ראה טהרה בחזקת לה דאוקמה מודים ב"ה גם
למחלוקת  טעמים עוד קאמר א) (ג, שם בגמ' ב) א). ג, שם – ואב"א

והלל. שמאי
כו' מרגשת דאשה הטעם לפי דגם שם ואב"א תוד"ה עי' א) אבל:
שם). התוס' גליון ראה (אבל חזקתה על אשה דהעמד לטעמא צריך נמי
בטול  משום דשמאי דטעמא ב) (ג, שם רבא דעת – המסקנא לפי גם ב)
שיטתי' מודגשת וכו') רע"ב בפיה"מ, הרמב"ם (וכ"פ כו' ורבי' פרי'
ויהי' זה בפרט האדם יבחין לא בטהרות סיג יעשו אם שמאי לדעת הנ"ל:
יבחין  האדם כי חיישינן, לא פו"ר דלביטול ס"ל והלל ופורש, נוקפו לבו
ובל' שם בגמ' ראה כו'. לטהרות רק לה שמטמאינן ויבין הדבר בפרטי

ובעדיות. כאן הרע"ב
"לא  שאומרים כחכמים כ"א כהלל, הלכה שאין א) להעיר: אבל

שמאי דעת ועיקר: ב) כו'". מעל"ע אלא זה כדברי ולא זה "lkכדברי
מ  לאפוקי א) ג, שם (כבגמרא הוא כו'" דיין x"`הנשים נשים ד' דרק

ואילך), סע"א ז, (שם ר"י לגבי כמותו והלכה שעתן,

ס"ל  דר"א והלל, שמאי שבמחלוקת הסברא ע"ד י"ל בזה שגם אף
חזקתה, דאלים בבתולה רק ס"ל ור"י אחזקה. אוקמינהו נשים ד' דבכל

ואכ"מ. שם. אחרונה משנה ראה
א.56) לא,
רמב"ם 57) ב. ל, בכורות ב. קט, א. מז, ב. כד, יבמות בכ"ז ראה

הי"ד. פי"ג איסו"ב הל'
דלא 58) כה"ג, שיהי' ע"מ שבא הגר לענין כ' ושם כאן. חדא"ג ראה

הגמרא  ל' מפשטות לכאורה אבל הכי. לבתר עד אלא תיכף הלל גיירי'
תיכף  גיירם שהלל משמע – מאורעות הג' בכל – כשבאו "גיירי'" דקאמר

הבאה. שבהערה תוס' וראה גיירי'. ד"ה מפירש"י וכ"מ אצלו. כשבאו
שם.59) שבת הש"ס בגליון נסמן ב. קט, ב. כד, יבמות תוס' ראה
צריך60) כן הי'ולכאו' דאל"כ גיירי', ד"ה שבת בפרש"י גם לפרש

הגבורה". אחד.. מדבר לחוץ הא דמיא "דלא מש"כ מספיק
(במשנה).61) ב קד,
כא.62) ח, נח
לח"מ 63) (עיין ה"כ. אסורות מאכלות מהל' פ"ט הרמב"ם פי' לפי

ד"ה  הכא. אבל ד"ה שם חולין פרש"י וראה פח. ר"ס יו"ד טושו"ע שם).
ועוד. שם, לשו"ע אברהם יד גזירה.

dnexz zyxt - zegiyÎihewl

.È
ÌÈ¯ÙÒ ˙ÂÁÙËÓ È·‚Ï ˙˜ÂÏÁÓ‰

פיה  (שעל היא טהרות בסדר מהמחלוקות אחת
כאן): גם הדברים יובנו

כלים  בין 64במסכת ספרים, "מטפחות נאמר:
בית  כדברי טמאות מצויירות, שאינן בין מצויירות
ושאינם  טהורות, מצויירות אומרים: הלל בית שמאי,

טמאות". מצויירות

הרוגצ'ובי  יסוד 65הגאון על מחלוקתם את מסביר
הראב"ד  של לבין 66הסברו "תיק" שבין ההבדל על

בו, המצוי על להגן משמש שה"תיק" המבאר "חיפוי",
"משמשי  של בסוג נכלל הוא כי נטמא, הוא ולכן
המכוסה, על להגן משמש אינו "חיפוי" ואילו אדם".

נטמא: הוא ולכן בלבד, "לנוי" אלא

לבית  שמאי בית בין המחלוקת מתבססת זה ועל
לספרים  לנוי משמשות המצויירות המטפחות הלל,
ולפיכך  חיפוי, של דין עליהן חל ולכן בהן, העטופים
שאינן  ומטפחות טהורות, שהן הלל בית סוברים
בית  סוברים זאת, לעומת נטמאות. לנוי ואינן מצויירות

נטמא. כלים חיפוי שגם שמאי

לעיל  האמור לפי יובן למחלוקתם לפי 67ההסבר :
ללא  כללי, באופן הדבר על שמסתכלים שמאי, בית
סוגי  ששני כללי באופן רואים בפרטים, התחשבות
ולכן  הכלים, ולשמירת לכיסוי משמשים ה"מטפחות"
בפרטי  להתחשב צריך הלל בית לפי אבל נטמאים. הם
השימוש  מטרת את המראים בפרטים ובעניננו הדבר,
ל"נוי" הן מצויירות מטפחות עצמו: בפני מין כל של
של  דין עליהן חל ולכן המכוסים, הכלים עבור

"כלי" בגדר ואינו לכלי הבטל נטמא.68"חיפוי", ואינו ,

לנוי, מיועדות ואינן מצויירות שאינן מטפחות ואילו
- הכלי על והגנה לשמירה כ"תיק" משמשות אלא

נטמאות.

וחכמים  שמאי, כבית סובר אליעזר שרבי ומוצאים
הלל  .69כבית

.‡È
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את  גם יותר להבין אפשר לעיל, האמור כל לפי
מסכת  בסוף המשנה מן לעיל שהובאה המחלוקת טעם

חגיגה:

שהיה  - אליעזר ורבי שחכמים סובר, הרמב"ם
בית  של שיטתם לפי נוקטים - שמאי בית של תלמיד

המוזכרות: במחלוקות הלל ובית שמאי

הכללית  מהותו כי נטמא, שציפוי סובר אליעזר רבי
זהו  דהיינו, כשמו. היא שבו, פרט כל ושל המזבח, של
ואין  טומאה, המקבלים זהב, או נחושת מזבח
בלבד  ציפוי הם והזהב הנחושת שבעצם בכך להתחשב
הדגישה  לולא נטמאים היו הם לכן למזבח. וטפלים

dxezd.טומאה מקבלת שאינה כ"קרקע" שהם

מקרקע. ללימוד להזדקק צורך אין חכמים לדעת
הזהב  או הנחושת מזבח הוא המזבח כללי באופן אמנם
כאשר  אבל כך, נקראים הם ולכן מתכת, כלי –
ציפוי  היא שהמתכת רואים בפרטים, מתחשבים

מונע 70בלבד  ואף נטמא, ואינו לכלי, ובטל טפל שהוא ,
הכלי. היטמאות את

מן  המיוחד בלימוד צורך אין לדעתם, ולפיכך,
לכך  מספיק אלא נטמאים, אינם שהמזבחות התורה

מצופים" שהם "מפני .71הטעם
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מ"ד.64) פכ"ח
קו).65) ע' שמיני עה"ת בצפע"נ (הובא קלו סי' נ.י. צ"פ שו"ת
הכלל 66) זה ספט"ז: כלים המשנה שם ומביא הנ"ל. לתו"כ בפי'

טהור. לחיפוי טמא, לתיק העשוי
בשיטות 67) הנ"ל קו למצוא יש שם, והרע"ב הרמב"ם פי' לפי גם

יעיד  ציורן המצוירות דהמטפחות לפרטים: מחלקים דב"ה וב"ה , ב"ש
מחלקים  אין וב"ש כו', אדם משמשי ואינן לספרים מיוחדים שהן עליהם
משנה  פי' ע"פ ובפרט כו'). השימוש העיקר מהו מחלקים אין (וגם

חגיגה. דסוף לנדו"ד יותר שייך שבפנים הבי' אבל שם. אחרונה
לכלי".68) תכשיט "אין שם הר"ש פי' ראה
ר"א).69) במקום ר"מ בטעות נדפס (ושם שם בצפע"נ בהנסמן ראה
אדם 70) הי' מ"ג): פי"א (אהלות וב"ה ב"ש מחלוקת דוגמת והוא

האדם  אם – אחר בצד וטומאה אחד מצד וכלים הסדק (תחת שם נתון

וב"ה  הטומאה את מביא אינו בש"א הטומאה) את להביא אהל חשוב
מ"ד. שם (ועד"ז הטומאה את מביא העליון והצד הוא חלול אדם אומרים
שהוא", "כמו האדם הדבר, כללות קביעות דמצד המשנה): מפרשי וראה
הרי  הפרטים מצד אבל אחד). (גוש אחת ומציאות אחד ברי' האדם הרי
אחרונה  משנה ראה טפח. חלל הוא ופנימיותו תלבישני", ובשר "עור הוא
גופו  אם מחלוקתם שמבאר ואילך, סע"ג נו, מהדו"ת צפע"נ וראה שם.
י"ל  הנ"ל וע"פ מחלקים*. מורכב שהוא או אחד, כגוף נחשב האדם של

הנ"ל. בשיטתם שתלוי
שם,71) כלים  בפיה"מ הרמב"ם פי' לפי כאן: בשיטתם והחידוש

ביחד  כי החידוש, בפשטות מובן (21 בהערה (הובא שם קורקס ומהר"י
פועל שהציפוי זה ilkdעם lehiaשהציפוי אומרים יטמא, lhaשלא

ilkd iabl.
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של  סופה שבין הקשר את גם להבין אפשר זה לפי

בין  מחלוקת מצויה ששם התחלתה, לבין חגיגה מסכת
כהסבר  בדיוק הוא הסברה אשר הלל, ובית שמאי בית

המסכת. בסוף לחכמים אליעזר רבי שבין למחלוקת

הראשונה  אומרים:72במשנה שמאי "בית נאמר:

הלל  ובית כסף, מעה – והחגיגה כסף, שתי – הראיה

כסף". שתי – והחגיגה כסף, מעה – הראיה אומרים:
הראיה  עולת של שוויה להיות צריך שמאי בית לדעת

שלמי  של ושוויים כסף, שתי לרגל, כשעולים המובאת
ואילו  כסף". "מעה – מזה פחות להיות יכול חגיגה

חגיגה" "שלמי של ששוויים להיפך, אומרים הלל בית

הראיה". "עולת משווי יותר גבוה להיות צריך

"שהראיה 73בגמרא  סוברים שמאי שבית מוסבר,

היא  ולכן בחגיגה", מהֿשאיןֿכן לגבוה כולה עולה
הנאכלים  חגיגה משלמי יותר שווה להיות צריכה

ש"אדרבה  סוברים הלל בית ואילו אדם. בני עלֿידי
אכילות" שתי בה) (=שיש בה דאית עדיפא .74חגיגה

באופן  הקרבנות ענין על מסתכלים כאשר כלומר,
להיות  צריך לגבוה, כולו המועלה שהקרבן נראה כללי,

בית  כשיטת לגבוה, חלקו שרק מקרבן יותר שווה

הרי  הדבר, בפרטי מתחשבים כאשר אבל שמאי.
אכילת  הפוכה: למסקנה מגיעים הכהנים,75"אדרבה",

הבעלים  אכילת גם 76וגם ולכן מצוה, היא הקרבן מן ,

"גבוה"mdlyהאכילה של ענין "אדרבה 77היא ולכן ,
"שתי  בה שיש כיוון הלל, בית כשיטת עדיפא", חגיגה

יותר deablאכילות" שווה להיות צריכה היא ולכן ,
ראיה" "עולת .78מאשר
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הרמב"ם, לפי החכמים, בסברת דלעיל ההסבר לפי
שבסוף  המאמרים שני שבין הקשר את גם להבין אפשר
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ומל"מ  רע"ב ומושב, משכב מטמאי בהל' מדבריו המובן לפי וגם
וציפויין  לנחת, שעשויין כיון טמאין היו לא מצ"ע שגם שם), (שבהערה
שהרי  כאן, בשיטתם חידוש – לנחת העשוי' עץ כלי שישאר לגביהן בטיל

מצד הוא שלהם הציפוי dxezdבנדו"ד ieeiv וזהב נחושת מצופה שיהי'
גם  ומ"מ .15 הערה לעיל וראה אחשבי'*). דמצוותי' – הדין (דבכ"מ

להעיקר. וטפל בטל זה ציפוי גם ואשר העיקר, שקובע דעתם בזה
הערה 72) לקמן וראה מ"ב. הוא ובמשניות בגמרא. כנדפס בהמשנה

.78
א.73) ו, חגיגה
זה 74) טעם שמצד אלא  עדיפא , שחגיגה אי"ז דלב"ה כ' שם בטו"א

משמע  לא לכאורה שם הגמ' ל' פשטות א) אבל: ראיי', לעולת הוא שווה
בית  וראה בנדו"ד) העדיפות שמוסברת בטו"א דבריו בסוף גם (וראה כן
בפנים  קיימינן (שאליבי' הרמב"ם לדעת ועיקר: ב) ב'. כלל ב' מע' האוצר
יהיו  דשלמים שסוברים ב"ה טעם זהו ברע"ב) (וכ"ה בפיה"מ השיחה)

אחר. טעם קאמר ולא יותר, שלהם הדמים
שישנה  עדיפא (שחגיגה לב"ה בגמ' שאיתא הטעם פי' שלא ומה
אולי  – ה)) כד, (משפטים שלמים זבחים ויזבחו דכתיב כו' הדיבור לפני
חגיגה  פרש"י (ראה מ"ת לפני נאמרה זו פרשה אם זה שדבר ס"ל כי י"ל,
וי"ל  א')). (פסוק שם הרמב"ן (כמ"ש במכילתא שנוי במחלוקת שם)
שלאחר  היא ההלכה אבל נאמרה, מ"ת שקודם כמ"ד אתיא זו שסוגיא
נחלקו  אברבנאל: וראה שם. (כהרמב"ן הפרשיות כסדר נאמרה, מ"ת

חכמי חכמיהמפרשים.. אבל elaweצרפת.. eniiw cxtq אחר זה שהי'
[ולהעיר  דכ"ע אליבי' ב"ה טעם מפרש ולכן הפרשיות), כסדר מ"ת
לפני  דהיינו הדיבור" לפני "שישנה זה מפרש שם לחגיגה רי"ד שבתוס'

ויקרא)]. (דר"פ מועד" מאהל אליו ה' "וידבר
והן  לב"ש (הן שבגמ' השני טעם הביא לא מדוע צע"ק עדיין אבל
(כדמשמע  ס"ל כי ואולי כו'". הכתוב בהן שריבה מצינו "ועוד לב"ה)
בפיה"מ  שם שמסיים מה וראה נוסף. טעם רק שזהו הלשון) מפשטות

מלהגידם". הזה המקום יקצר וטענות והתשובות הראיות "ואלו
קרא  לדינא) נפק"מ אין (באם שמביא הרמב"ם מכללי – ועיקר ועוד

ואכ"מ. ד). אות הרמב"ם כללי מלאכי (יד פשוטה היותר ודרשה
ובפיה"מ 75) ואדם". מזבח – אכילות "שתי א) (ו, שם בפירש"י

וחלק  לבעלים וחלק לשם חלק בהם שיש לפי ברע"ב): (ועד"ז להרמב"ם
לכהנים.

הרמב"ם  דעת לפי שבפנים הביאור לפרש אפשר אם צע"ק אבל
ראה  – מצוה בעלים אכילת גם אם בדעתו מפורש אין שהרי (בפיה"מ),

הבאה. בהערה בהנסמן
(76.24 בהערה 112 ע' לעיל הנסמן ראה
א.77) כא, ביצה – זכו קא גבוה משלחן (ובעלים) דכהנים להעיר

א  (ט, סוכה ובפרש"י ועוד). אבל. ד"ה שם תוס' (וראה ד"ה שם פרש"י
על): dbibgד"ה inly הנוטל כעבד גבוה משלחן הכי בתר בהו דזכו ..

פרס.
במשנה:78) וב"ה ב"ש הא' למחלוקת גם המס' דסיום השייכות וי"ל

ולעלות  אביו של כתפיו  על לרכוב יכול שאינו כל קטן איזהו
בידו  לאחוז יכול שאינו כל אומרים וב"ה ב"ש דברי הבית להר מירושלים
ואילך  מכאן אבל ובפרש"י: כו'. הבית להר מירושלים ולעלות אביו של
לחנכו  אמו ועל אביו על חכמים הטילו התורה מן חייב שאינו אע"פ

א: ו, שם ובגמ' איזהו. תוד"ה שם וראה במצות.
לעזרה, להביאו – במצות לחנכו חייב שאביו** הוא, הענין דכללות

לא (כקטן, להביאו לאביו לו אא"פ אם (וזהו shkא"כ חיוב שאין פשוט (
– להביאו יכול כשאביו אבל כתפיו), על לרכוב יכול שאינו השיעור

בזה. מחוייב להקטן – שיהי' אופן באיזה
חינוך  לא הוא החינוך ענין תוכן הרי הדבר, בפרטי כשמתבונן אמנם

דהקטן המצוה שקיום באופן – אלא וירגילו ezephwaסתם, יחנכו –
zeyrl אביו של בידו לאחוז יכול שאינו כל ולכן בגדלותו, זו מצוה

פטור ולעלות  קטן חינוך מטעם גם – פטור בגדלותו דכה"ג – כו'
ולהלוך  לאחוז יכול אם אבל רגלים). שלש ד"ה במשנה (כבפרש"י
וראה  בגדלותו. כמו המצוה הקטן עושה אז שהרי מחויב, שלו ברגלים

שם. בהסוגיא וטו"א ובפרש"י א ו, שם .l"nk`eבגמ'

.eaeyg exeqi` 'rn zicenlz `ictelwivp` d`xe .dlg d"c ± a ,fk dvia i"yxt .` ,i zexeka d`x (*
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שולטת" גיהנם של אור ש"אין בגמרא, המסכת
המשכם  ואת ישראל", וב"פושעי חכמים" ב"תלמיד

כדלהל  המזבח, ציפוי לענין שלהם ן:והקשר

במקדש, המזבחות על והגמרא המשנה דברי לאחר
ל"ושכנתי  מגיעים עליהם הקרבנות הקרבת ידי שעל
דעת  את מסבירה שהגמרא ולאחר במקדש, בתוכם"
הדבר  בפרטי להתחשב שצריך הרמב"ם, לפי חכמים,
בהמשך  מביאה הכלי, לעיקר כבטל הציפוי את ולראות
כל  שבתוך בתוכם" "ושכנתי לגבי אמרות שתי לכך
באמצעות  בונה יהודי שכל מישראל, ואחד אחד

ihxtdעבודתו eycwna הסברא קיימת בכך וגם ,
הנ"ל:

– הלל בית של הדין כפסק – מתבוננים כאשר
 ֿ הבלתי הענינים שאפילו ברור, הרי הענינים, בפרטי
אינם  ישראל, פושעי אצל הקיימים אלו ואף רצויים,

תוספת  ציפוי, אלא זה אין האדם. מהות 79עיקר

שהוא 80וכיסוי  היהודי, של מהותו לעצם ובטל הטפל ,
כמזבח  ייתכן 81בפנימיותו לא ולכן וקדושה, טוב –

בהם  ישלוט גיהנם" של .82ש"אור

.„È
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לגבי  הלל בית של הכללית לשיטה מתאים זה ענין
דלעיל  במחלוקת כמודגש יהודי, על ההסתכלות אופן
"כלה  אומרים שמאי שבית הלל, ובית שמאי בית בין
וחסודה", נאה "כלה אומרים הלל ובית שהיא" כמות

ו"הלל": "שמאי" בשמות מרומז אף זה ודבר

ישראל 83כידוע  וכנסת הקדושֿברוךֿהוא נקראים ,
שמאי  בית וכלה". "השם 84"חתן מלשון הוא ששמאי ,

דרכים  מדידת של במשמעות סוברים,85אורחותיו", –
בדיוק  ולהעריך לדייק ההתנהגות 86שצריך אופן את

"כלה  – למעשה להתנהגותם בהתאם היהודים של
לנהוג יש לכך ובהתאם – שהיא" ואילו mdaכמות .

מלשון  – הלל את 87בית המאירים נרו", "בהלו
– הזה בעולם המעשה לגבי גם דבר כל של פנימיותו

נאה או  "כלה טוב, הוא יהודי כל שבפנימיותו מרים,

"שלקח  לאדם משל היא: לכך וההוכחה וחסודה".
 ֿ הקדושֿברוך – בעיניו..." ישבחנו השוק מן מקח..

ברור  ולכן בם, ובחר כ"מקח", ישראל את לקח הוא
אין  בחיצוניותו אם גם וקדוש. טוב בעצם הוא שהמקח

האמיתית, מציאותו משתנה אין כך, נראה הוא

(זה  ה"חתן" בחר שבודאי כיוון טוב, הוא ובפנימיותו
נאה  "כלה שזהו ברור ולכן המקח, את הקב"ה)

וחסודה"!

עם  "מעורבת של התנאי נדרש כך שלשם אלא

כאשר  בכתובות: הגמרא של כהמשכה הבריות",

המצבים  את ויודעים מכירים הבריות, עם מעורבים
שזוהי  לאמת, שיגיעו ברור אז הזה, בעולם והנסיונות

וחסודה". נאה "כלה

.ÂË
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אצל  רואים כאשר אחד: לכל ההוראה וזוהי
שהוא  לחשוב אפשר ח"ו, רצוי בלתי ענין אחר יהודי

שיהיה  ייתכן וכיצד סומא", או "חגרת של במצב

מדוע  הלל: בית אומרים כך על – ומגע? קשר אתו
בעיני עליו מביט אל xyaאתה תבט אל בלבד?

ולקחו  בו בחר הקדושֿברוךֿהוא הרי מראהו!
וכיוון  וחסודה". נאה "כלה בודאי והוא כ"מקח",

לצורך  שזה להבין, עליך זה, פגום פרט לך שהראו

את  ולגלות להשתפר לו לעזור – נרו" "בהלו
פנימיותו.

בית  כשיטת הגלות בזמן העבודה באמצעות ודוקא
הלל  כבית הלכה שהרי בית 88הלל, כשיטת לנהוג ואין ,

שהוא 89שמאי  כפי היהודי על מסתכלים אין כאשר ,

שהיא  פנימיותו, אל מביטים אלא בשר, בעיני נראה

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

ספ"ב.79) גירושין הל' רמב"ם ראה
ישראל 80) בין ההפרש בס' "כמ"ש תרנ"ט בראשית ש"פ מאמר ראה

הוא  רע איזה בהם שיש ומה טוב בעצם הם ישראל משא"כ לעכו"ם..
כו'". העצם על לבד נוסף דבר

החילוק 81) גם ושם ואילך. 165 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה
בישראל. והזהב הנחושת דמזבח

נתבארו 82) – ור"ל דר"א בהמימרות דיוקים כמה לבאר יש עפ"ז
ואילך. 465 ע' לקמן בארוכה

ע"ז.83) מיוסד שה"ש וכל בכ"מ. במדרז"ל

כיצד 84) ת"ר ד"ה לקו"ת ראה – וב"ש ב"ה במחלוקת לקמן בהבא
הנפש  כלות לענין הוא מבואר ששם אלא ואילך). ב מח, (שה"ש מרקדין

עיי"ש. דישראל.
ב.85) ה, סוטה סע"א. ה, מו"ק
שם.86) לקו"ת ראה – הגבורות מבחי' שרשם דב"ש
ג.87) כט, איוב
ב.88) יג, עירובין
וש"נ.89) רע"ב. לו, ברכות – משנה אינה ב"ה במקום דב"ש
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של  סופה שבין הקשר את גם להבין אפשר זה לפי

בין  מחלוקת מצויה ששם התחלתה, לבין חגיגה מסכת
כהסבר  בדיוק הוא הסברה אשר הלל, ובית שמאי בית

המסכת. בסוף לחכמים אליעזר רבי שבין למחלוקת

הראשונה  אומרים:72במשנה שמאי "בית נאמר:

הלל  ובית כסף, מעה – והחגיגה כסף, שתי – הראיה

כסף". שתי – והחגיגה כסף, מעה – הראיה אומרים:
הראיה  עולת של שוויה להיות צריך שמאי בית לדעת

שלמי  של ושוויים כסף, שתי לרגל, כשעולים המובאת
ואילו  כסף". "מעה – מזה פחות להיות יכול חגיגה

חגיגה" "שלמי של ששוויים להיפך, אומרים הלל בית

הראיה". "עולת משווי יותר גבוה להיות צריך

"שהראיה 73בגמרא  סוברים שמאי שבית מוסבר,

היא  ולכן בחגיגה", מהֿשאיןֿכן לגבוה כולה עולה
הנאכלים  חגיגה משלמי יותר שווה להיות צריכה

ש"אדרבה  סוברים הלל בית ואילו אדם. בני עלֿידי
אכילות" שתי בה) (=שיש בה דאית עדיפא .74חגיגה

באופן  הקרבנות ענין על מסתכלים כאשר כלומר,
להיות  צריך לגבוה, כולו המועלה שהקרבן נראה כללי,

בית  כשיטת לגבוה, חלקו שרק מקרבן יותר שווה

הרי  הדבר, בפרטי מתחשבים כאשר אבל שמאי.
אכילת  הפוכה: למסקנה מגיעים הכהנים,75"אדרבה",

הבעלים  אכילת גם 76וגם ולכן מצוה, היא הקרבן מן ,

"גבוה"mdlyהאכילה של ענין "אדרבה 77היא ולכן ,
"שתי  בה שיש כיוון הלל, בית כשיטת עדיפא", חגיגה

יותר deablאכילות" שווה להיות צריכה היא ולכן ,
ראיה" "עולת .78מאשר

.‚È
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הרמב"ם, לפי החכמים, בסברת דלעיל ההסבר לפי
שבסוף  המאמרים שני שבין הקשר את גם להבין אפשר
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ומל"מ  רע"ב ומושב, משכב מטמאי בהל' מדבריו המובן לפי וגם
וציפויין  לנחת, שעשויין כיון טמאין היו לא מצ"ע שגם שם), (שבהערה
שהרי  כאן, בשיטתם חידוש – לנחת העשוי' עץ כלי שישאר לגביהן בטיל

מצד הוא שלהם הציפוי dxezdבנדו"ד ieeiv וזהב נחושת מצופה שיהי'
גם  ומ"מ .15 הערה לעיל וראה אחשבי'*). דמצוותי' – הדין (דבכ"מ

להעיקר. וטפל בטל זה ציפוי גם ואשר העיקר, שקובע דעתם בזה
הערה 72) לקמן וראה מ"ב. הוא ובמשניות בגמרא. כנדפס בהמשנה

.78
א.73) ו, חגיגה
זה 74) טעם שמצד אלא  עדיפא , שחגיגה אי"ז דלב"ה כ' שם בטו"א

משמע  לא לכאורה שם הגמ' ל' פשטות א) אבל: ראיי', לעולת הוא שווה
בית  וראה בנדו"ד) העדיפות שמוסברת בטו"א דבריו בסוף גם (וראה כן
בפנים  קיימינן (שאליבי' הרמב"ם לדעת ועיקר: ב) ב'. כלל ב' מע' האוצר
יהיו  דשלמים שסוברים ב"ה טעם זהו ברע"ב) (וכ"ה בפיה"מ השיחה)

אחר. טעם קאמר ולא יותר, שלהם הדמים
שישנה  עדיפא (שחגיגה לב"ה בגמ' שאיתא הטעם פי' שלא ומה
אולי  – ה)) כד, (משפטים שלמים זבחים ויזבחו דכתיב כו' הדיבור לפני
חגיגה  פרש"י (ראה מ"ת לפני נאמרה זו פרשה אם זה שדבר ס"ל כי י"ל,
וי"ל  א')). (פסוק שם הרמב"ן (כמ"ש במכילתא שנוי במחלוקת שם)
שלאחר  היא ההלכה אבל נאמרה, מ"ת שקודם כמ"ד אתיא זו שסוגיא
נחלקו  אברבנאל: וראה שם. (כהרמב"ן הפרשיות כסדר נאמרה, מ"ת

חכמי חכמיהמפרשים.. אבל elaweצרפת.. eniiw cxtq אחר זה שהי'
[ולהעיר  דכ"ע אליבי' ב"ה טעם מפרש ולכן הפרשיות), כסדר מ"ת
לפני  דהיינו הדיבור" לפני "שישנה זה מפרש שם לחגיגה רי"ד שבתוס'

ויקרא)]. (דר"פ מועד" מאהל אליו ה' "וידבר
והן  לב"ש (הן שבגמ' השני טעם הביא לא מדוע צע"ק עדיין אבל
(כדמשמע  ס"ל כי ואולי כו'". הכתוב בהן שריבה מצינו "ועוד לב"ה)
בפיה"מ  שם שמסיים מה וראה נוסף. טעם רק שזהו הלשון) מפשטות

מלהגידם". הזה המקום יקצר וטענות והתשובות הראיות "ואלו
קרא  לדינא) נפק"מ אין (באם שמביא הרמב"ם מכללי – ועיקר ועוד

ואכ"מ. ד). אות הרמב"ם כללי מלאכי (יד פשוטה היותר ודרשה
ובפיה"מ 75) ואדם". מזבח – אכילות "שתי א) (ו, שם בפירש"י

וחלק  לבעלים וחלק לשם חלק בהם שיש לפי ברע"ב): (ועד"ז להרמב"ם
לכהנים.

הרמב"ם  דעת לפי שבפנים הביאור לפרש אפשר אם צע"ק אבל
ראה  – מצוה בעלים אכילת גם אם בדעתו מפורש אין שהרי (בפיה"מ),

הבאה. בהערה בהנסמן
(76.24 בהערה 112 ע' לעיל הנסמן ראה
א.77) כא, ביצה – זכו קא גבוה משלחן (ובעלים) דכהנים להעיר

א  (ט, סוכה ובפרש"י ועוד). אבל. ד"ה שם תוס' (וראה ד"ה שם פרש"י
על): dbibgד"ה inly הנוטל כעבד גבוה משלחן הכי בתר בהו דזכו ..

פרס.
במשנה:78) וב"ה ב"ש הא' למחלוקת גם המס' דסיום השייכות וי"ל

ולעלות  אביו של כתפיו  על לרכוב יכול שאינו כל קטן איזהו
בידו  לאחוז יכול שאינו כל אומרים וב"ה ב"ש דברי הבית להר מירושלים
ואילך  מכאן אבל ובפרש"י: כו'. הבית להר מירושלים ולעלות אביו של
לחנכו  אמו ועל אביו על חכמים הטילו התורה מן חייב שאינו אע"פ

א: ו, שם ובגמ' איזהו. תוד"ה שם וראה במצות.
לעזרה, להביאו – במצות לחנכו חייב שאביו** הוא, הענין דכללות

לא (כקטן, להביאו לאביו לו אא"פ אם (וזהו shkא"כ חיוב שאין פשוט (
– להביאו יכול כשאביו אבל כתפיו), על לרכוב יכול שאינו השיעור

בזה. מחוייב להקטן – שיהי' אופן באיזה
חינוך  לא הוא החינוך ענין תוכן הרי הדבר, בפרטי כשמתבונן אמנם

דהקטן המצוה שקיום באופן – אלא וירגילו ezephwaסתם, יחנכו –
zeyrl אביו של בידו לאחוז יכול שאינו כל ולכן בגדלותו, זו מצוה

פטור ולעלות  קטן חינוך מטעם גם – פטור בגדלותו דכה"ג – כו'
ולהלוך  לאחוז יכול אם אבל רגלים). שלש ד"ה במשנה (כבפרש"י
וראה  בגדלותו. כמו המצוה הקטן עושה אז שהרי מחויב, שלו ברגלים

שם. בהסוגיא וטו"א ובפרש"י א ו, שם .l"nk`eבגמ'

.eaeyg exeqi` 'rn zicenlz `ictelwivp` d`xe .dlg d"c ± a ,fk dvia i"yxt .` ,i zexeka d`x (*
.n"k`e .cere .` ,gn zekxa 'qeze i"yxta ,ekpgl aiig a`d wxy e` xaca aiiegn 'wp ohwd m` h"ewyd recie (**
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שולטת" גיהנם של אור ש"אין בגמרא, המסכת
המשכם  ואת ישראל", וב"פושעי חכמים" ב"תלמיד

כדלהל  המזבח, ציפוי לענין שלהם ן:והקשר

במקדש, המזבחות על והגמרא המשנה דברי לאחר
ל"ושכנתי  מגיעים עליהם הקרבנות הקרבת ידי שעל
דעת  את מסבירה שהגמרא ולאחר במקדש, בתוכם"
הדבר  בפרטי להתחשב שצריך הרמב"ם, לפי חכמים,
בהמשך  מביאה הכלי, לעיקר כבטל הציפוי את ולראות
כל  שבתוך בתוכם" "ושכנתי לגבי אמרות שתי לכך
באמצעות  בונה יהודי שכל מישראל, ואחד אחד

ihxtdעבודתו eycwna הסברא קיימת בכך וגם ,
הנ"ל:

– הלל בית של הדין כפסק – מתבוננים כאשר
 ֿ הבלתי הענינים שאפילו ברור, הרי הענינים, בפרטי
אינם  ישראל, פושעי אצל הקיימים אלו ואף רצויים,

תוספת  ציפוי, אלא זה אין האדם. מהות 79עיקר

שהוא 80וכיסוי  היהודי, של מהותו לעצם ובטל הטפל ,
כמזבח  ייתכן 81בפנימיותו לא ולכן וקדושה, טוב –

בהם  ישלוט גיהנם" של .82ש"אור

.„È
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לגבי  הלל בית של הכללית לשיטה מתאים זה ענין
דלעיל  במחלוקת כמודגש יהודי, על ההסתכלות אופן
"כלה  אומרים שמאי שבית הלל, ובית שמאי בית בין
וחסודה", נאה "כלה אומרים הלל ובית שהיא" כמות

ו"הלל": "שמאי" בשמות מרומז אף זה ודבר

ישראל 83כידוע  וכנסת הקדושֿברוךֿהוא נקראים ,
שמאי  בית וכלה". "השם 84"חתן מלשון הוא ששמאי ,

דרכים  מדידת של במשמעות סוברים,85אורחותיו", –
בדיוק  ולהעריך לדייק ההתנהגות 86שצריך אופן את

"כלה  – למעשה להתנהגותם בהתאם היהודים של
לנהוג יש לכך ובהתאם – שהיא" ואילו mdaכמות .

מלשון  – הלל את 87בית המאירים נרו", "בהלו
– הזה בעולם המעשה לגבי גם דבר כל של פנימיותו

נאה או  "כלה טוב, הוא יהודי כל שבפנימיותו מרים,

"שלקח  לאדם משל היא: לכך וההוכחה וחסודה".
 ֿ הקדושֿברוך – בעיניו..." ישבחנו השוק מן מקח..

ברור  ולכן בם, ובחר כ"מקח", ישראל את לקח הוא
אין  בחיצוניותו אם גם וקדוש. טוב בעצם הוא שהמקח

האמיתית, מציאותו משתנה אין כך, נראה הוא

(זה  ה"חתן" בחר שבודאי כיוון טוב, הוא ובפנימיותו
נאה  "כלה שזהו ברור ולכן המקח, את הקב"ה)

וחסודה"!

עם  "מעורבת של התנאי נדרש כך שלשם אלא

כאשר  בכתובות: הגמרא של כהמשכה הבריות",

המצבים  את ויודעים מכירים הבריות, עם מעורבים
שזוהי  לאמת, שיגיעו ברור אז הזה, בעולם והנסיונות

וחסודה". נאה "כלה

.ÂË
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אצל  רואים כאשר אחד: לכל ההוראה וזוהי
שהוא  לחשוב אפשר ח"ו, רצוי בלתי ענין אחר יהודי

שיהיה  ייתכן וכיצד סומא", או "חגרת של במצב

מדוע  הלל: בית אומרים כך על – ומגע? קשר אתו
בעיני עליו מביט אל xyaאתה תבט אל בלבד?

ולקחו  בו בחר הקדושֿברוךֿהוא הרי מראהו!
וכיוון  וחסודה". נאה "כלה בודאי והוא כ"מקח",

לצורך  שזה להבין, עליך זה, פגום פרט לך שהראו

את  ולגלות להשתפר לו לעזור – נרו" "בהלו
פנימיותו.

בית  כשיטת הגלות בזמן העבודה באמצעות ודוקא
הלל  כבית הלכה שהרי בית 88הלל, כשיטת לנהוג ואין ,

שהוא 89שמאי  כפי היהודי על מסתכלים אין כאשר ,

שהיא  פנימיותו, אל מביטים אלא בשר, בעיני נראה
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ספ"ב.79) גירושין הל' רמב"ם ראה
ישראל 80) בין ההפרש בס' "כמ"ש תרנ"ט בראשית ש"פ מאמר ראה

הוא  רע איזה בהם שיש ומה טוב בעצם הם ישראל משא"כ לעכו"ם..
כו'". העצם על לבד נוסף דבר

החילוק 81) גם ושם ואילך. 165 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה
בישראל. והזהב הנחושת דמזבח

נתבארו 82) – ור"ל דר"א בהמימרות דיוקים כמה לבאר יש עפ"ז
ואילך. 465 ע' לקמן בארוכה

ע"ז.83) מיוסד שה"ש וכל בכ"מ. במדרז"ל

כיצד 84) ת"ר ד"ה לקו"ת ראה – וב"ש ב"ה במחלוקת לקמן בהבא
הנפש  כלות לענין הוא מבואר ששם אלא ואילך). ב מח, (שה"ש מרקדין

עיי"ש. דישראל.
ב.85) ה, סוטה סע"א. ה, מו"ק
שם.86) לקו"ת ראה – הגבורות מבחי' שרשם דב"ש
ג.87) כט, איוב
ב.88) יג, עירובין
וש"נ.89) רע"ב. לו, ברכות – משנה אינה ב"ה במקום דב"ש
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לכל  עוזרים מזה כתוצאה וכאשר וחסודה, נאה כלה
– פנימיותו את לגלות יהודי

לנישואין  זוכים אז ֿ 90הרי לקדושֿברוך ישראל של
שמאי  כבית ההלכה ותתקיים אפשרית ואז כי 91הוא, ,

הארץ" מן אעביר הטומאה רוח גם 92"ואת ויראו ,
שהיא" כמות "כלה – יהודי שכל בשר ובעיני בגילוי

וחסודה". נאה "כלה הוא –

(`"lyz ,`"pn 'k zgiyn)

•
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ספט"ו.90) שמו"ר
קרח 91) לקו"ת ב. יז, לזח"א מק"מ מי"ט. פ"ה לאבות מד"ש ראה

בתחלתו. לאבות חדשים תוספות ספ"ד. קרח ויקח ד"ה
ב.92) יג, זכרי'
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המשך בראוי למסכת גרטרן לרום שנר עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc oihib(ycew zay meil)
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כג dnexz zyxt - zegiyÎihewl

לכל  עוזרים מזה כתוצאה וכאשר וחסודה, נאה כלה
– פנימיותו את לגלות יהודי

לנישואין  זוכים אז ֿ 90הרי לקדושֿברוך ישראל של
שמאי  כבית ההלכה ותתקיים אפשרית ואז כי 91הוא, ,

הארץ" מן אעביר הטומאה רוח גם 92"ואת ויראו ,
שהיא" כמות "כלה – יהודי שכל בשר ובעיני בגילוי

וחסודה". נאה "כלה הוא –

(`"lyz ,`"pn 'k zgiyn)
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ספט"ו.90) שמו"ר
קרח 91) לקו"ת ב. יז, לזח"א מק"מ מי"ט. פ"ה לאבות מד"ש ראה

בתחלתו. לאבות חדשים תוספות ספ"ד. קרח ויקח ד"ה
ב.92) יג, זכרי'
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בראשית כז, כח – ויתן1 לך האלקים מטל השמים 
ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש

רלח

רמז דברכת יצחק הי' בפסח, וזהו "מטל השמים", 
דמתחילין לומר אז ברכת "טל" – טלא דבדולחא, ויצחק 
)בחי' גבורה( נולד בפסח וזהו "ויתן לך האלקים" דוקא

ביום הראשון דפסח הוא בחי' חכמה סתימאה.
הקב"ה  המלכים  מלכי  מלך  עליהם  נגלה2  בפסח  כי 

וגאלם. מלך מלכי המלכים הוא כתר, כי:
מלכים זו"נ. מלכי חו"ב. מלך כתר.

והיינו בחי' ח"ס שבכתר, כמ"ש ובמורא גדול זו גילוי 
שכינה3, מורא גדול הוא בחי' יראה עילאה, ומורא גדול 
הוא לשון זכר, היינו ח"ס ששם גבורה דעתיק, שמשם הוא 

המורא הגדול.
וזהו שביום הראשון דפסח מתחילין לומר טל, היינו כי 
ביום הראשון דפסח מאיר ח"ס, ומשם הוא שרש הטל. כי 

ח"ס הוא בחי' טלא4 דבדולחא וכו'.

1( ראה לקמן סימן רלט, טעם דיצחק ברך ליעקב י"א ברכות.
2( הגדה של פסח פיסקא מצה זו. וראה לקוטי תורה פרשת צו ד"ה 
להבין מ"ש בהגדה מצה זו כו' ס"ג )יב, ב ואילך(. סידור עם דא"ח 

עמוד רח"צ, ד ואילך.
3( הגדה של פסח פיסקא ביד חזקה.

4( אדרא רבא דף קכח, ב. ראה לקוטי תורה פרשת עקב עמוד יד, ב. 
לחם  ג"כ  וזהו  וכתיב מטל השמים  הטל  ע"י  המן  ירידת  הנה  וז"ל: 
מן השמים, ובטל כתיב כי טל אורות שנמשך מבחי' אורות שלמעלה 
ששרשו  מזון  כשאר  ולא  פסולת  ממנו  היה  לא  וע"כ  מהכלים... 
טלא  מבחי'  והוא  בירורים  מבחי'  למעלה  הוא  כי  הכלים  משבירת 
ועינו  וז"ש  דאצילות,  מחכמה  שלמעלה  במו"ס  המלובש  דבדולחא 

כעין הבדולח כו' ועמ"ש מזה ע"פ אכלוהו היום כו'...
הטל  ומדרגת  בחי'  שזהו  מאתעדל"ת  שלמעלה  אתעדל"ע  וכענין 
על  ע"ב(  י"ז  )דף  ויקרא  פ'  בזהר  וז"ש  כו',  ישנה  אני  סד"ה  כמ"ש 
שאלת איכה תרעה דידי מלה טמירא הוא כו'. ולכן נאמר בו אשר לא 

ידעון אבותיך שהם חג"ת דאצי' אורות בכלים...
וכפשוטו היינו כי האבות הן בחי' מדות דאצילות, והמן שרשו מחכמה 
עילאה לכן נאמר אשר לא ידעון אבותיך כי החכמה המתלבשת במדות 

אינה ערוך לעצמיות חכמה עילאה עמ"ש בד"ה באתי לגני. ע"ש.
)ראה גם ביאורי הזהר להצמח צדק חלק א' עמוד שלח ואילך. המשך 

תער"ב חלק ב' עמוד א'עא ואילך(.

ממצרים  ישראל  יצאו  דפסח  א'  שביום  מה  ג"כ  וזהו 
ברכוש גדול, הרכוש היינו הניצוצין דתהו שנפלו בשבירה 
דבחכמה  כידוע  בח"ס,  ומתבררים  למצרים,  וירדו 
איתבררו5 שקאי על ח"ס. ומאחר שביום א' דפסח האיר 
שלקחו  זהו  דתהו,  הניצוצין  מתבררים  ששם  ח"ס,  בחי' 

ויצאו ברכוש גדול.
רבה  במדרש  עיין  בפסח,  נולד  שיצחק  מה  ג"כ  וזהו 
וירא6 פנ"ג סוס"ו ובמדרש רבה פקודי פנ"ב7 ס"ב ע"ש, כי 

יצחק הוא8 גבורה דעתיק שבח"ס.
וי"ל זהו ג"כ מה כשבירך יצחק את יעקב בברכת טל 
שני  מקודם,  אכל  האלקים מטל השמים,  לך  ויתן  כמ"ש 
את  ותתן  כמ"ש9  יין,  ושתה  ולחם,  טובים,  עזים  גדיי 
לו  ויבא  וכתיב10  כו',  ואת המטעמים אשר עשתה  הלחם 
לפסח11  היו  עזים  גדיי  כי השני  הי' בפסח  וזה  וישת.  יין 
ולחגיגה, והיינו הברכה דטל הוא מח"ס )ולכן כתיב ויתן 
דעתיק  גבורה  דהיינו  דוקא,  אלקים12  שם  האלקים,  לך 
שבח"ס( טלא דבדולחא שזה מתגלה בפסח. והשני גדיי 
עזים הם כמו הפסח והחגיגה, והלחם הוא הלחם דמצה, 

והיין הוא היין דהד' כוסות.
לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד קד

5( "הובא באגרת הקודש סימן כח בשם זוהר הקדוש. וראה עץ חיים 
יח פ"ה, של"ה ד"א, ספר המצוות להצמח צדק מצות מחצית  שער 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  )הערת  מום"  בעל  אכילת  איסור  שם  השקל, 
בספר המאמרים תש"א עמוד 79 ובספר המאמרים תש"ח עמוד 206(.

6( וז"ל: ותהר ותלד שרה לאברהם בן למועד אשר דבר אתו אלקים, 
רב הונא בשם רבי חזקי' בחצות היום נולד, נאמר כאן מועד ונאמר 
להלן )דברים יז( כבוא השמש מועד צאתך ממצרים. ]ופירוש במתנת 
כהונה: מועד צאתך ממצרים, וכתיב סוף פרשת בא )שמות יב, מא( 

ויהי בעצם היום הזה הוציא ה' וגו' וע"ש בפירוש הרמב"ן[.
יצחק  בו  שנולד  בחדש  המשכן  להעמיד  נתכווין  הקב"ה  וז"ל:   )7
ביום החודש הראשון תקים את המשכן  אבינו, אמר הקב"ה למשה 

וכו'.
8( יצחק הוא גבורה וכו', ראה מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות התורה 

חלק ב' עמוד תקפ, ובהנסמן בהערות שם.
9( בראשית כז, יז.
10( שם פסוק כה.

11( זוהר חלק א' דף קמב עמוד ב. ראה לעיל סימן רכט.
12( ראה תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק א' עמוד שלט 

ואילך.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

]כ"ג שבט, תש"כ[

... בתמהון קראתי במכתבו האריכות ע"ד ענינים השייכים לרופא, וכלך מכל חקירות אלו. 

וזמן זה יקדישו לת"ת ביר"ש הנגלה והחסידות, ומתוך הנהגה עפמש"כ תמים תהי' עם ה"א.



כד
כה, י – ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי 

ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו

יב. ענין הארון בעבודת ה':
כל יהודי הוא משכן ומקדש לו ית', כדברי רז"ל1 הידועים 
כשם  הרי  בתוכם",  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  הכתוב  על 
שבמקדש ישנם “שלשה דיורין" – “עזרה" “קודש" ו"קודש 
דיורין  שלשה  ישנם  כך   – הארון(  נמצא  )שבו  הקדשים"2 

אלו במקדש הפרטי שאצל כל יהודי:
העזרה שבה עמד המזבח החיצון, הוא בעבודה בחינת 
חיצוניות הלב3: "קודש" שבו נמצא מזבח הפנימי – פנימיות 
פנימיות   – הארון4  נמצא  שבו  הקדשים",  ו"קודש  הלב; 
"בבואה  נאמר  זו  בחי'  שעל  יחידה6;   – הלב5  דפנימיות 
דבבואה לית להו"7, ואפילו על דרגות שלמטה מזה הרבה 
ית'"8, שהיא  "וגם בשעת החטא היתה באמנה אתו  נאמר 
)"אויבים"(  שמשהו  שייך  ואין  נצחי(   –( בשלימות  תמיד 

ישלטו עלי' ויגעו בה9.
ואחד10,  אחד  שבכל  ה"משה"  היא  זו  שבחינה  וי"ל 
בדוגמת שהארון )תורה11( הוא ענינו של משה, "זכרו תורת 

משה עבדי"12.
דלעתיד  וזמן  המשכן  זמן   – הזמנים  שבשני  מובן  בזה 
לבוא – נמצא הארון )פנימיות דפנימיות הלב, בחי' משה( 
הי'  הי' דור דעה13 – כל הדור  ובגלוי: דור המדבר  במקומו 
בדרגתו של משה רבינו שענינו הוא דעת העליון )כמבואר 
יקויים  )בזמן שבו  וגם בביאת המשיח  בכתבי האריז"ל14(; 
מ"ש "ומל ה"א את לבבך"15 – גם הקליפה הדקה16( תתגלה 

"נקודת פנימיות הלב", בחי' משה.

1( ר"ח שער האהבה פ"ו ד"ה ושני. של"ה שער האותיות אות ל' )ועוד(.

יברך  כי הוא  והוא עומד תרס"ג פ"ב. ד"ה  ב'קצה. ד"ה  ויקהל עמוד  2( אור התורה 

ה'ש"ת בתחילתו. ולהעיר מרמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכה ה.

חיים  תורת   – הלב  ופנימיות  חיצוניות  הם  הפנימי  ומזבח  החיצון  דמזבח  כידוע   )3

תרומה תמג, א ואילך. אור התורה שם עמוד ב'ריג. דרך מצותיך פו, ב ואילך. ועוד.

4( ראה לקוטי שיחות חלק טז עמוד 198 שהוא דרגא רביעית, עיין שם. וראה לקמן 

הערה 6.

5( ראה לקוטי תורה תצא )לו, א( דגם בפנימיות הלב יש פנימית דפנימית.

6( להעיר מהמבואר בכ"מ )תורת חיים שם )תמח, א(. אור התורה שם )עמוד ב'רט 

ואילך(. דרך מצותיך שם( דארון הוא )נגד בד שביריעות( בחי' פנימיות הכתר, יחידה. 

וראה גם כן לקוטי תורה נשא )כג, רע"ג( שנשיאת הארון הוא ענין והחמישית לפרעה, 

התגלות עתיק כו'.

7( יבמות קכב, וש"נ. לקוטי תורה תצא לז, ג ובכ"מ.

אהבה  ענין  הוא  שהארון   6 בהערה  שנסמנו  מקומות  וראה  כד.  פרק  סוף  תניא   )8

מסותרת.

9( דעלי' נאמר )זח"ב קיד, א( אע"ג דאזיל הכא והכא דיוקנא אשתאר בך לעולם – 

סד"ה תקעו עת"ר. עשר תעשר תש"א פ"ה.

10( תניא ריש פרק מב. וראה בהעלותך יא, כא. ע"ח של"ב פ"א )“בזהר בהעלותך" 

וצ"ע(. שם של"ח פ"ו. ובכ"מ. וראה לקוטי תורה פקודי )ה, סע"ד( דניצוץ משה שבכל 

אחד ואחד הוא ענין מסירת נפש דאחד בביטול ממש.

11( דאין בארון רק שני )ה(לוחות גו' – מלכים-א ח, ט. דברי הימים-ב ה, י.

12( מלאכי ג, כב. שבת פט, א.

13( ראה ויק"ר פ"ט, א. במדב"ר פי"ט, ג. ועוד.

14( ע"ח שער הכללים פי"א. של"ב שם. שער הפסוקים ר"פ שמות. ובכ"מ.

15( נצבים ל, ו.

16( אגרת הקודש ס"ד – עיין שם בארוכה.

)כל  שני  ומקדש  )בסופו(  ראשון  מקדש  בזמן  משא"כ 
זמנו(, שאע"פ שגם אז הי' הארון בשלימות ולא נפל בידי 

אויבים ח"ו – הרי הי' אז בהעלם, “גנזו יאשיהו".
יג. עפ"י הנ"ל אפשר גם להסביר, בפנימיות הענינים, מה 
שהרמב"ם17 מדייק לקרוא את המשכן – "מקדש המדבר" 
)כי, כידוע, מרמז הרמב"ם בספרו כמה ענינים של קבלה18 

– ועד"ז בעניננו(:
של  הנ"ל  המעלה  מרומזת  המדבר"  "מקדש  בלשון 
פנימיות  כי   – ובגלוי(  במקומו  הארון  הי'  )שבו  המשכן 
שהיא  שבנשמה,  “מדבר"  בחינת  היא  הלב  דפנימיות 
שם"19  אדם  ישב  “לא   – שבנשמה  “אדם"  מבחי'  למעלה 

למעליותא, מסירות נפש שלמעלה מטעם ודעת20.
ולכן מצינו גם במשיח בחי' "מאד" שלמעלה מ"אדם": 
"הנה ישכל עבדי ירום ונשא וגבה מאד"21 – ש"מאד" )אע"פ 
ש"מאד הוא אותיות אדם"22, אבל זהו בצירוף שהוא( מורה 
על "בחי' בלי גבול כלל"23 – למעלה מצירוף אדם – אלא 
משיח  ע"י  שיוחזר  הארון,  דרגת  זוהי  כי  דקדושה,  מדבר 

למקומו ובגלוי.
יד. ידוע24 ש"אדם" מורה על ג' הבחינות מחשבה דיבור 
ועפי"ז  מ' – מעשה(.  דיבור,   – ד'  )א' – מחשבה,  ומעשה 
ההתחלה  "מאד", שלמעלה מציור אדם,  נמצא, שבצירוף 

היא אות מ' – מעשה.
ביטוי  לידי  בא  נפש'  ה'מסירות  ענין  בזה:  הביאור 
וע"ד  דוקא;  בסופן  תחילתן  דנעוץ  המעשה,  בענין  דוקא 
המבואר25 בענין "אין ערוך לך בעולם הזה", שדוקא בעולם 
הזה הגשמי בא לידי ביטוי ה"אין ערוך" שלמעלה – כן הוא 
גם בנוגע לה"אין ערוך" שביהודי, שכח ה'מסירות נפש' של 
לידי  בא  שבנשמה,  ערוך"  ה"אין  הלב,  דפנימיות  פנימיות 

ביטוי דוקא בכח העשי' שלו26.
שלישי  ומקדש  שבמשכן  הענינים  שני  בין  הקשר  וזהו 
– )א( שהארון הוא במקומו ובגלוי, )ב( חלקי וכלי המשכן 

ומקדש הגשמיים הם נצחיים –
כי ענין הארון – פנימיות דפנימיות הלב – מתבטא דוקא 

בענין העשי'; הנצחיות הגשמית של חלקי וכלי המקדש.
חידושים וביאורים על הרמב"ם הלכות בית הבחירה חלק 

ב שיחה ד', סעיפים יב-יד – לקו"ש חלק טז פקודי )ב(

17( הלכות בית הבחירה פרק א הלכה יב.

18( וכהתחלת ספרו יד החזקה “יסוד היסודות ועמוד החכמות" – ר"ת הוי' )שה"ג 

להחיד"א מע' רמב"ם – בשם ר' דוד הנגיד, נכדו של הרמב"ם(. וראה ספר השיחות 

ה'ש"ת עמוד 41 ובהערה שם. לקוטי שיחות חלק ג עמוד 768 הערה 18.

19( ירמי' ב, ו.

20( ראה לקוטי תורה במדבר ד, ג ואילך. שיר השירים כב, א. כג, סוף עמוד ב ואילך. 

ועוד. ולהעיר מלקוטי תורה נשא )כג, ריש עמוד ג( דנשיאת הארון הוא ענין “העלאת 

בחי' התורה שנק' אדם . . לעצמות אור אין־סוף בחי' כי לא אדם הוא כו'".

21( ישעי' נב, יג.

22( תורה אור מו, ד. ע"פ ב"ר פ"ח, ה )ורש"י לב"ר שם(.

23( המשך וככה תרל"ז פ"כ.

24( לקוטי תורה בהעלותך לא, ג.

25( המשך תער"ב חלק ב עמוד א'קנא. א'קנח ספר המאמרים תשי"א סוף עמוד 113 

ואילך. סוף עמוד 117 ואילך. ועוד.

26( ע"ד משנ"ת )קונטרס ענינה של תורת החסידות סי"ח ואילך( לענין גילוי בחי' יחידה.

dnexzמתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תרומה zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k oey`x meil inei xeriy

ß hay g"k oey`x mei ß

äë(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(á)úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³

:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLà Léà-ìk̈¦Æ£¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«
i"yx£‰Óe¯z ÈÏŒeÁ˜ÈÂ∑,לׁשמי לי.‰Óe¯z∑.נדבה הפרׁשה מּממֹונם לי BaÏ.יפריׁשּו ep·cÈ∑ לׁשֹון ¿ƒ¿ƒ¿»ְִִִ¿»ְְְִִִַַָָָָָָƒ¿∆ƒְ

ּבלע"ז  פיישנ"ט טֹוב, רצֹון לׁשֹון והּוא ‡˙È˙Óe¯zŒ.נדבה, eÁ˜z∑ אמּורֹות ּתרּומֹות ג' רּבֹותינּו: אמרּו ְְְְַַָָָƒ¿∆¿»ƒְְֲֵַָ
ּתרּומת ּכאן: ואחת, פקּודי". ּב"אּלה ׁשּמפרׁש ּכמֹו האדנים, מהם ׁשּנעׂשּו לּגלּגלת, ּבקע ּתרּומת אחת, ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

י"ג  ואחד. אחד ּכל  נדבת הּמׁשּכן, ּתרּומת ואחת, צּבּור. קרּבנֹות מהן לקנֹות לּקּפֹות, לּגלּגלת ּבקע ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻהּמזּבח
ּבהם ּדברים  ּכׁשּתדקּדק ּכהּנה, לבגדי אֹו הּמׁשּכן למלאכת הּוצרכּו ּכּלם ּבענין, .האמּורים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(315 'nr ,`i jxk zegiy ihewl)

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומהמהמהמה לילילילי ב)ויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו (כה, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָ
ׁשל  לדבר ּוזהבֹו מּכסּפֹו מפריׁש ּכׁשאדם אחד: ּבקנה עֹולים ּוׁשניהם והרמה. הפרׁשה "ּתרּומה": ּבתיבת ּפירּוׁשים ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשני

ולקדּׁשה. לרּוחנּיּות לגבֹוּה, אֹותם ּומעלה - וגׁשמּיּותם מחמרּיּותם אֹותם מרים הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻֻקדּׁשה,
רּוחנּיּות. - מהּגׁשמּיּות עֹוׂשה והאדם ּגׁשמּיּות, לאדם מׁשּפיע הּׁשם־יתּבר הּזקן: רּבנּו ׁשל הּידּוע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכּפתּגם

ã ycew zegiyn zecewp ã(1275 'nr ,c jxk zegiy ihewl)

ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ייייּדּדּדּדבבבבּנּנּנּנּוּוּוּו ב)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר (כה, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶ
יּדבּנּו "א ׁשר - הּלב ּכל ועם הּלב ּבכל זאת נֹותן ׁשּבקדּׁשה, לדבר מּממֹונֹו הּנֹודב הּגיׁשה ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹויהּודי את למצא רק צריכים ." ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
נחׁשת. וזה ּכסף זה זהב, זה יכלּתֹו: ּכפי ואחד אחד ּכל נֹותן ואז לעֹוררֹו, ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהּמתאימה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 287 'nr f"hg y"ewl t"r)

xAfBd zgiwlA wx "DnWl"¦§¨©¦§¦©©¦§¨

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומה מה מה מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו־־־־לילילילי
לׁשמי – ובפרש"י)לי ב. (כה, ְִִִ

"ג' רש"י ּכדפרׁש עסקינן (דּביּה הּמזּבח ּתרּומת לגּבי הּדין הרי וקׁשה, "לׁשמּה". ּבכּונה הּתרּומה את לתת ׁשּצרי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָוהינּו,
וּדאי  ּבעל־ּכרחֹו ּוכׁשּנֹותן הּׁשקלים"), על "ממׁשּכנין (ׁשהרי ּבעל־ּכרחֹו ּגם מהּנֹותן ׁשּלֹוקחים הּוא ּכאן") אמּורֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּתרּומֹות

לׁשמּה? מכּון ְְִֵֵַָאינֹו
"ויּתנּו (ולא לי" "ויּקחּו הּכתּוב וכלׁשֹון הּגזּבר, ּבלקיחת ּכי־אם הּתרּומה, ּבנֹותן ּדין אינּה ּדלׁשמּה הּכּונה ּדבאמת לֹומר: ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש

לׁשמּה. מהּנֹותן לקחת לכּון צרי ּדהּגזּבר והינּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָלי"),
לֹומר: יׁש לׁשמּה, לקחת צרי הּגזּבר ורק ּדלׁשמּה הּכּונה נֹוגע אינֹו ׁשּבּנתינה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּטעם

ועל  ׁשמים. לנכסי ּולהקּדיׁשם הדיֹוט, מרׁשּות להעבירם ּדברים: ׁשני צרי ׁשמים, ּכנכסי ויחׁשבּו יקּדׁשּו האדם ׁשּנכסי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּכדי
טֹוב". ועׂשה מרע "סּור הּכתּוב לׁשֹון ְֲֵֵֶֶַַָָ־דר

לא  ולזה ההדיֹוט, מרׁשּות ׁשּיּוסר הּוא ּדהעּקר הּנֹותן, ׁשל ּכּונֹותיו נֹוגע אינֹו ההדיֹוט, ּברׁשּות עדין נמצא ּכׁשהּדבר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּנה,
ּתעבר  ׁשהּתרּומה הּוא העּקר ּכי ּדלׁשמּה הּכּונה נֹוגע אינֹו הּתרּומה ּבנתינת ולכן מרׁשּותֹו. ּבפעל העברה ּכי־אם ּכּונה ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹצרי

ְֵמרׁשּותֹו.

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
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Ôe·qz daÏ dÚ¯zÈc ¯·b Ïk ÔÓ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»ƒ»¿«ƒƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿
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äë(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
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:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLà Léà-ìk̈¦Æ£¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«
i"yx£‰Óe¯z ÈÏŒeÁ˜ÈÂ∑,לׁשמי לי.‰Óe¯z∑.נדבה הפרׁשה מּממֹונם לי BaÏ.יפריׁשּו ep·cÈ∑ לׁשֹון ¿ƒ¿ƒ¿»ְִִִ¿»ְְְִִִַַָָָָָָƒ¿∆ƒְ

ּבלע"ז  פיישנ"ט טֹוב, רצֹון לׁשֹון והּוא ‡˙È˙Óe¯zŒ.נדבה, eÁ˜z∑ אמּורֹות ּתרּומֹות ג' רּבֹותינּו: אמרּו ְְְְַַָָָƒ¿∆¿»ƒְְֲֵַָ
ּתרּומת ּכאן: ואחת, פקּודי". ּב"אּלה ׁשּמפרׁש ּכמֹו האדנים, מהם ׁשּנעׂשּו לּגלּגלת, ּבקע ּתרּומת אחת, ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

י"ג  ואחד. אחד ּכל  נדבת הּמׁשּכן, ּתרּומת ואחת, צּבּור. קרּבנֹות מהן לקנֹות לּקּפֹות, לּגלּגלת ּבקע ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻהּמזּבח
ּבהם ּדברים  ּכׁשּתדקּדק ּכהּנה, לבגדי אֹו הּמׁשּכן למלאכת הּוצרכּו ּכּלם ּבענין, .האמּורים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(315 'nr ,`i jxk zegiy ihewl)

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומהמהמהמה לילילילי ב)ויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו (כה, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָ
ׁשל  לדבר ּוזהבֹו מּכסּפֹו מפריׁש ּכׁשאדם אחד: ּבקנה עֹולים ּוׁשניהם והרמה. הפרׁשה "ּתרּומה": ּבתיבת ּפירּוׁשים ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשני

ולקדּׁשה. לרּוחנּיּות לגבֹוּה, אֹותם ּומעלה - וגׁשמּיּותם מחמרּיּותם אֹותם מרים הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻֻקדּׁשה,
רּוחנּיּות. - מהּגׁשמּיּות עֹוׂשה והאדם ּגׁשמּיּות, לאדם מׁשּפיע הּׁשם־יתּבר הּזקן: רּבנּו ׁשל הּידּוע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכּפתּגם

ã ycew zegiyn zecewp ã(1275 'nr ,c jxk zegiy ihewl)

ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ייייּדּדּדּדבבבבּנּנּנּנּוּוּוּו ב)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר (כה, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶ
יּדבּנּו "א ׁשר - הּלב ּכל ועם הּלב ּבכל זאת נֹותן ׁשּבקדּׁשה, לדבר מּממֹונֹו הּנֹודב הּגיׁשה ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹויהּודי את למצא רק צריכים ." ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
נחׁשת. וזה ּכסף זה זהב, זה יכלּתֹו: ּכפי ואחד אחד ּכל נֹותן ואז לעֹוררֹו, ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהּמתאימה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 287 'nr f"hg y"ewl t"r)

xAfBd zgiwlA wx "DnWl"¦§¨©¦§¦©©¦§¨

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומה מה מה מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו־־־־לילילילי
לׁשמי – ובפרש"י)לי ב. (כה, ְִִִ

"ג' רש"י ּכדפרׁש עסקינן (דּביּה הּמזּבח ּתרּומת לגּבי הּדין הרי וקׁשה, "לׁשמּה". ּבכּונה הּתרּומה את לתת ׁשּצרי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָוהינּו,
וּדאי  ּבעל־ּכרחֹו ּוכׁשּנֹותן הּׁשקלים"), על "ממׁשּכנין (ׁשהרי ּבעל־ּכרחֹו ּגם מהּנֹותן ׁשּלֹוקחים הּוא ּכאן") אמּורֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּתרּומֹות

לׁשמּה? מכּון ְְִֵֵַָאינֹו
"ויּתנּו (ולא לי" "ויּקחּו הּכתּוב וכלׁשֹון הּגזּבר, ּבלקיחת ּכי־אם הּתרּומה, ּבנֹותן ּדין אינּה ּדלׁשמּה הּכּונה ּדבאמת לֹומר: ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש

לׁשמּה. מהּנֹותן לקחת לכּון צרי ּדהּגזּבר והינּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָלי"),
לֹומר: יׁש לׁשמּה, לקחת צרי הּגזּבר ורק ּדלׁשמּה הּכּונה נֹוגע אינֹו ׁשּבּנתינה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּטעם

ועל  ׁשמים. לנכסי ּולהקּדיׁשם הדיֹוט, מרׁשּות להעבירם ּדברים: ׁשני צרי ׁשמים, ּכנכסי ויחׁשבּו יקּדׁשּו האדם ׁשּנכסי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּכדי
טֹוב". ועׂשה מרע "סּור הּכתּוב לׁשֹון ְֲֵֵֶֶַַָָ־דר

לא  ולזה ההדיֹוט, מרׁשּות ׁשּיּוסר הּוא ּדהעּקר הּנֹותן, ׁשל ּכּונֹותיו נֹוגע אינֹו ההדיֹוט, ּברׁשּות עדין נמצא ּכׁשהּדבר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּנה,
ּתעבר  ׁשהּתרּומה הּוא העּקר ּכי ּדלׁשמּה הּכּונה נֹוגע אינֹו הּתרּומה ּבנתינת ולכן מרׁשּותֹו. ּבפעל העברה ּכי־אם ּכּונה ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹצרי

ְֵמרׁשּותֹו.

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„ÈÓב  ÔeL¯ÙÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿√»«
Ôe·qz daÏ dÚ¯zÈc ¯·b Ïk ÔÓ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»ƒ»¿«ƒƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿

:È˙eL¯Ù‡ ˙È»«¿»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(a).äîeøz éì eç÷éådxn`p Ff dWxR §¦§¦§¨¨¨¨¤¤§¨
,dxFY oYOn didW mFi mirAx` KFzA§©§¨¦¤¨¨¦©©¨
,DgiPn okidl `EdÎKExAÎWFcTd EdEve§¦¨©¨¨§¥¨©¦¨
miWcTd iWcw ziaE oMWn EUrIW¤©£¦§¨¥¨§¥©¢¨¦

mWe zFgEl oFx`d KFzaE ,oFx` FkFzaE§¨§¨¨§¨
FnM aiaq l`xUie ,dpikW dxWY¦§¤§¦¨§¦§¨¥¨¦§
dpikWE ,cFaMd `QM aiaq mik`lOd©©§¨¦§¦¦¥©¨§¦¨

aEzM oke ,mdipiA(g weqt)iYpkWe ¥¥¤§¥¨§¨©§¦

df lre ,mik`lOd KFzA FnM ,mkFzA§¨§§©©§¨¦§©¤
xn`p(e at mildz)mY` midl` iYxn` ¤¡©¨©§¦¡Ÿ¦©¤

izpikW zFidl ,mkNM oFilr ipaE§¥¤§ª§¤¦§§¦¨¦
:[mkipiA] (mdipia)b dxez ¥¥¤



dnexzכו zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k oey`x meil inei xeriy
להעלֹותֹו צרי אּלא ההדיֹוט מרׁשּות ההֹוצאה מסּפיק לא אז ׁשמים, ּכנכסי ׁשּיחׁשב - החפץ את להקּדיׁש ּכדי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאבל

לׁשמּה. לכּון צרי ההקּדׁש לרׁשּות ׁשּמעבירֹו הּגזּבר ולכן ּכּונה. ּגם צרי ולזה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּולהקּדיׁשֹו,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 908 'nr b"g y"ewl t"r)

dwcSd zgiwlA dpEMd©©¨¨¦§¦©©§¨¨

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומה מה מה מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו־־־־לילילילי
לׁשמי – ובפרש"י)לי ב. (כה, ְִִִ

ּתרּומה"? לי "ויּתנּו למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה ּתרּומה", לי "ויּקחּו נאמר מּדּוע הּקּוׁשיא ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָידּועה
ה"ויּקחּו ּגם ּכי־אם "לׁשמי" להיֹות צריכה הּצדקה נתינת רק ּדלא הּכתּוב, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא הרמז, דר על זה לבאר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹויׁש

הּקּב"ה. לׁשם להיֹות צריכה הּצדקה לקיחת – ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָלי"
רכּוׁשֹו הּוא ׁשהּכסף ּדמּכיון .ּכל־ּכ חּדּוׁש אינֹו הּמצוה, לׁשם – "לׁשמי" צדקה לּתן צרי – העׁשיר – ׁשהּנֹותן זה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּדהּנה

"לׁשמי". צדקה מצות לקּים ּבׁשביל ּכלל) ּבדר) זה הרי לזּולתֹו, ונֹותנֹו מהּכסף ּכׁשּנפרד הרי להּׂשיגֹו, והתיּגע ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּפרטי,
"לׁשמי". ּכּונה ּבזה ּתהיה ׁשּלא ויּתכן ּביתֹו, ּובני עצמֹו לפרנס עצמֹו, לׁשם לֹוקחּה הּוא הרי הּצדקה, את הּלֹוקח העני ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹא

הּקּב"ה. לׁשם הּצדקה את לקחת צרי העני ׁשּגם הּכתּוב מׁשמיענּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוזה
ּבסה"ק הּמבאר על־ּפי שם)והּוא תנחומא ה. פל"א, שמו"ר ועייג"כ תקעו. ד"ה תרכ"ח סה"מ עֹולמֹו(ראה את הּקּב"ה ׁשּברא ּדהּטעם ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ענין  ּבעֹולם היה לא להם, הּנצר ּכל את לכּלם היה אם ּכי הּוא, מהעׁשירים ּדוקא ּכסּפם את מקּבלים ׁשהענּיים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּבאפן
והּצדקה. ְְֶֶַַָָהחסד

לֹו נֹותן ׁשהעׁשיר דעל־ידי "לׁשמי", אּלא ּפרנסתֹו, לֹו יהיה על־ידי־זה ּכי לא הּצדקה, את לקּבל העני צרי זה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּולׁשם
ּבעֹולם. הּצדקה ענין מתקּים ְְְִִֵַַַַָָָָָהּמעֹות

(â)óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä úàæå§ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðe§«¤

i"yx£'B‚Â ˙LÁe ÛÒÎÂ ·‰Ê∑ ׁשּבא הּכסף מן חּוץ לּבֹו, ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש ּבנדבה, ּבאּו ּכּלם »»»∆∆¿…∆¿ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּנאמר: יֹותר, ּכסף ׁשם ׁשהצר הּמׁשּכן מלאכת ּבכל מצינּו ולא אחד. לכל הּׁשקל מחצית (לקמן ּבׁשוה, ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

הּכסף לח) ּוׁשאר וגֹו'". לּגלּגלת ּבקע וגֹו' העדה ּפקּודי ׁשרת "וכסף לכלי עׂשאּוה ּבנדבה, ׁשם .הּבא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 330 'nr ,a jxk h"nyz zeiecreezd)

ּוּוּוּונחנחנחנחׁשׁשׁשׁשתתתת וכסףוכסףוכסףוכסף ג)זהבזהבזהבזהב (כה, ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
(הּנֹותן  - 'ּכסף' ּבריא. הּנֹותן זה - 'זהב' ּבראׁשי־הּתיבֹות: ּכמרּמז צדקה, ּבנֹותני ּדרגֹות ׁשלֹוׁש ּכאן ׁשּיׁש ּבספרים ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻנאמר

ּתנּו'. ׁשאמר חֹולה 'נתינת היא) וזֹו ׁשכיב־מרע, ּכׁשהּוא רק צדקה (הּנֹותן - 'נחׁשת' ּפחד. סּכנת ּכׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹרק)
ׁשל  הּכללית ּבּׁשליחּות ּדרגֹות ׁשלׁש ּבעצם הן הּללּו, הּדרגֹות ׁשּׁשלׁש לֹומר יׁש הּמצֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה ׁשּצדקה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּומאחר

לּקּב"ה: ּדירה העֹולם את לעׂשֹות מקּדׁש", לי ְְֲִִִֶַַָָָָָָָ"ועׂשּו
וההסּתר  מההעלם מׁשּפע ּכׁשהאדם - ּפחד" סּכנת "ּכׁשּיׁש מׁשלמת. עבֹודה ׁשהיא הּצּדיקים עבֹודת - ּבריא" הּנֹותן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻ"זה
מּצב  - ּתנּו" ׁשאמר חֹולה "נתינת הּׁשלילית. מההׁשּפעה ּומׁשּתחרר עצמֹו את ּפֹודה הּצדקה עבֹודת על־ידי ורק ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשּבעֹולם,

'חֹולה'. ּכבר ׁשהּוא ּכ ּכדי עד מהעֹולם מׁשּפע הּנֹותן ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּבֹו
ׁש מי יהיה מּיׂשראל, אדם וכל צדקה, לתת יכֹול חֹולה ׁשּגם ּכאן, היא למדנּו הּמׁשּכן, ּבמלאכת להׁשּתּתף יכֹול ּיהיה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

.יתּבר לׁשבּתֹו למכֹון העֹולם הפיכת ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהמלאכה

c‰·‡ג  ÔB‰pÓ Ôe·q˙c ‡˙eL¯Ù‡ ‡„Â¿»«¿»»ƒƒ¿ƒ¿«¬»
:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»
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l`xUi EacPW o`M dpFn zFacp§¨¤¨¤¨§¦§¨¥

l`wfgi dpn oCbpkE ,oMWOA(biÎi fh) ©¦§¨§¤§¨¨¨§¤§¥
ÎWFcTd cizrW micbA xUr dWlW§¨¨¨§¨¦¤¨¦©¨
cizrl l`xUi WiAldl `EdÎKExÄ§©§¦¦§¨¥¤¨¦

(d `negpz):.úLçðe óñëå áäæoCbpkE ¨¨¨¤¤§Ÿ¤§¤§¨
dUFr mc`W DzF` ,mlFrA zFwcv Wi¥§¨¨¨¨¤¨¨¤

M Fl zaWgp `ixA `EdWM,adf §¤¨¦¤§¤¤§¨¨
zaWgp eiWkrn ozFpe dlFg `EdWM§¤¤§¥¥©§¨¤§¤¤

M Fl,sqkdziOd xg`l ozFp `EdWM §¤¤§¤¥§©©©¦¨
M Fl zaWgpzWgp: ¤§¤¤¦§Ÿ¤

øác,xg`adf,laA zEkln cbpM ¨¨©¥¨¨§¤¤©§¨¤
aizkC(gl a l`ipc)iC dW`x `Ed Yp` ¦§¦©§§¥¨¦
.`adcsqMaizkC ,qxR zEkln cbpM ©£¨¤¤§¤¤©§¨©¦§¦

zEkln DzF`A(h b xzq`)zxUre §¨©§©£¤¤
.sqM xMM mitl`zWFgpzEkln cbpM £¨¦¦©¤¤§¤§¤¤©§

.oNMn dzEgRd oeimil` zFxFr ¨¨©§¨¦ª¨¥¦
minC`nKMÎxg`e .mFc` zEkln cbpM §¨¨¦§¤¤©§¡§©©¨

xF`Ol onW,giWn cbpMDiA aizkC ¤¤©¨§¤¤¨¦©¦§¦¥
(fi alw mildz)igiWnl xp iYkxr`negpz) ¨©§¦¥¦§¦¦

(f:c dxez

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k oey`x meil inei xeriy

(ã):íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«
i"yx£˙ÏÎ˙e∑ירק וצבעֹו חּלזֹון, ּבדם צבּוע מד)צמר מנחות ד. ׁשּׁשמֹו∑ÔÓb¯‡Â.(יבמות צבע מּמין צבּוע צמר ¿≈∆ְְְִִֶֶַַָָָֹ¿«¿»»ְִִֶֶֶֶַַָ

ּפׁשּתן ∑LLÂ.ארּגמן  עּזים,∑ÌÈfÚÂ.הּוא ׁשל עּזים נֹוצה ולא העּזים מן הּבא ּומעּזי, אּונקלֹוס: ּתרּגם לכ ְַָָ¿≈ְִָ¿ƒƒְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
עּזיא  - "עּזים" ׁשל ׁשּתרּגּום .עצמן, ְְִִִֶֶַַַָָ

(ä)éöòå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬
:íéhL¦¦«

i"yx£ÌÈÓc‡Ó∑ אדם היּו עּבּודן צבּועֹות כח)∑ÌÈLÁz.לאחר לׁשעה,(שבת אּלא היתה ולא חּיה, מין ¿»»ƒְְִַַָָָֹ¿»ƒְְְִֶַָָָָָָֹ
ׁשּלֹו ּבגונים ּומתּפאר ׁשּׂשׂש ססּגֹונא, מתרּגם לכ לּה, היּו ּגונים ÌÈhL.והרּבה ÈˆÚÂ∑ להם היּו ּומאין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ«¬≈ƒƒִֵֶַָָ

והביא ּבּמדּבר? ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא: רּבי ּפרׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מּמצרים  ּכׁשּיצאּו עּמהם לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים .ארזים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn - (jli`e 146 cenr `l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mixvnA l`xUi ipA zngp¤¨©§¥¦§¨¥§¦§©¦

ׁשׁשׁשׁשּטּטּטּטיםיםיםים:::: ֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַֽֽֽֽֽֽֽֽועציועציועציועצי
והביא  ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא, רּבי ּפרׁש ּבּמדּבר, להם היה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּומאין

מּמצרים ּכׁשּיצאּו עּמהם לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים ובפרש"י).ארזים ה. (כה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
סמּוכים, מיערֹות לקחּתם אֹו האּמֹות מּתּגרי לקנֹותם יׂשראל ּבני יכֹולים היּו הּמׁשּכן לבנּית ארזים להּׂשיג ּכדי הרי לעּין, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֻיׁש

ּבמצרים? אֹותם ולנטע יׂשראל מארץ ארזים אּתֹו להביא אבינּו יעקב הצר מּדּוע ּכן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻואם
ּבני  את לנחם ּכדי אבינּו יעקב ּכן ׁשעׂשה "נחמה". מּלׁשֹון – ּתנחּומא" "רּבי ּפרׁשֹו זה ּדענין הּדרּוׁש, דר על לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹויׂש

ּגלּותם. מּצרת ְִִֵַָָָָיׂשראל
ּתׁשליכּו היאֹורה הּיּלֹוד הּבן ּכ"ּכל ּגזרֹות עם ּביֹותר, קׁשה ּבגלּות ּבמצרים, יׂשראל היּו זּוּדכאׁשר הּנה ּבזה, וכיֹוצא הּו" ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

יעקב. ׁשּנטע הארזים את ּכׁשראּו נחמתם ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהיתה
עלה" ּגם אעל "אנכי – הּקּב"ה להם ׁשהבטיח ׁשּידעּו ד)ּדאף מו, ארזים (ויגש יׁש ׁשהּנה ּבעיניהם ׁשראּו לזה ּדֹומה זה אין , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

הּמׁשּכן. את ּבהם ויבנּו עּמהם, אּלּו ארזים ויקחּו מּמצרים ׁשּיצאּו על־מנת רק ּבמצרים יעקב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשּנטע

(å)ì íéîNa øànì ïîLúøè÷ìå äçLnä ïîL ¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
:íénqä©©¦«

i"yx£¯‡nÏ ÔÓL∑ז זית ּתמיד להעלֹותׁשמן ‰ÁLn‰.נר ÔÓLÏ ÌÈÓNa∑ למׁשח הּמׁשּכן ׁשּנעׂשה ּכלי ∆∆«»…ְֲִִֵֶֶַַָָ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

ÈfÚÓe:ד  ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

BbÒÒ‡ה  ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

ÁLÓÏ‡ו  ‡iÓÒea ‡˙e¯‰‡Ï ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿«»¿ƒ¿»
‡˙e·¯„:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(d).íéhL éöòå[miHW]oFwixhFp ©£¥¦¦¦¦§¦
WmFlhdaFidrEWndlig(i `negpz). ¨¨§¨§¦¨

ElhPW milFcB mixri mW Eid xAcOaE©¦§¨¨¨§¨¦§¦¤¨§
miExTd mivr ozF` mXn,miHW ¦¨¨¥¦©§¦¦¦

aizkC(` dk xacna)l`xUi aWIe ¦§¦©¥¤¦§¨¥
on oEp oA rWFdi glWIe oke ,miHXA©¦¦§¥©¦§©§ª©¦¦

miHXd(` a ryedi)`xwp xrId mW lre , ©¦¦§©¥©©©¦§¨
aEzMd xn`W Edfe ,miHW mFwOd©¨¦¦§¤¤¨©©¨

(hi `n diryi)dHW fx` xAcOA oY ¤̀¥©¦§¨¤¤¦¨
rcze ,wlge c`n lw ur `Ede .qcde©£©§¥©§Ÿ§¨¨§¥©
dpFnWE mirAx` ixdW ,lw `EdW¤©¤£¥©§¨¦§¨

,dXWe mirWY mdipc`e ,miWxw§¨¦§©§¥¤¦§¦§¦¨
icEOr rWze ,xvgd ipc`e micEOre§©¦§©§¥¤¨¥§¥©©¥
lW rAx`e ,Kqn lW Wnge ,oMWOd©¦§¨§¨¥¤¨¨§©§©¤
df lM ,mdipc`e mzFczie ,zkFxR̈¤¦¥¨§©§¥¤¨¤
ixxn ipal EpzPW xwA dpFnW oikWFn§¦§¨¨¨¤¨§¦§¥§¨¦

`Up zWxtA WxFtOW FnMc xacna) §¤§¨§¨¨©¨Ÿ
(alÎ`lodaB miWxTdW iR lr s`e ,§©©¦¤©§¨¦¨§¨

,dO` oiiare ivge dO` oAgxe xUr¤¤§¨§¨©¨¨¥¦§¨§¨©¨
,c`n lw ur iM DPinÎrnW `N ¤̀¨§©¦¨¦¥©§Ÿ
.f"rlA `"xcn oixFTW url dnFce§¤§¥¤¦§©©
Eid miWxTdW WxiR l"f i"Wxe§©¦©¥©¤©§¨¦¨

,mixvnl F`FaA awri rhPW zFrihPn¦§¦¤¨©©£Ÿ§§¦§©¦
mdn EUre mdOr mE`Up E`vIWkE§¤¨§§¨¦¨¤§¨¥¤
cFre .'eke hiIRd cQiIW Edf ,miWxw§¨¦¤¤¦¥©©¨§
did oFkiYd gixAdW WxcOA `zi ¦̀¨©¦§¨¤©§¦©©¦¨¨

xn`C `nM ,awri lW FlwOnziy`xa) ¦©§¤©£Ÿ§¨§¨©
(i al,dGd oCxId z` iYxar ilwna iM¦§©§¦¨©§¦¤©©§¥©¤

EdElrd E`vIWkE mixvnl F`iade¤¡¦§¦§©¦§¤¨§¤¡
:[mdOr] (enr)e dxez ¦¨¤

(e).øànì ïîLdWxRd lMW ,DniY ¤¤©¨Ÿ¥©¤¨©¨¨¨
KxFv `EdW df wEqRn uEg oipa ikxvA§¨§¥¦§¨¦¨¤¤¤
mgll miHg xnF` Fpi`e ,DFaB oglWª§©¨©§¥¥¦¦§¤¤



כז dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k oey`x meil inei xeriy
להעלֹותֹו צרי אּלא ההדיֹוט מרׁשּות ההֹוצאה מסּפיק לא אז ׁשמים, ּכנכסי ׁשּיחׁשב - החפץ את להקּדיׁש ּכדי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאבל

לׁשמּה. לכּון צרי ההקּדׁש לרׁשּות ׁשּמעבירֹו הּגזּבר ולכן ּכּונה. ּגם צרי ולזה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּולהקּדיׁשֹו,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 908 'nr b"g y"ewl t"r)

dwcSd zgiwlA dpEMd©©¨¨¦§¦©©§¨¨

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומה מה מה מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו־־־־לילילילי
לׁשמי – ובפרש"י)לי ב. (כה, ְִִִ

ּתרּומה"? לי "ויּתנּו למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה ּתרּומה", לי "ויּקחּו נאמר מּדּוע הּקּוׁשיא ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָידּועה
ה"ויּקחּו ּגם ּכי־אם "לׁשמי" להיֹות צריכה הּצדקה נתינת רק ּדלא הּכתּוב, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא הרמז, דר על זה לבאר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹויׁש

הּקּב"ה. לׁשם להיֹות צריכה הּצדקה לקיחת – ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָלי"
רכּוׁשֹו הּוא ׁשהּכסף ּדמּכיון .ּכל־ּכ חּדּוׁש אינֹו הּמצוה, לׁשם – "לׁשמי" צדקה לּתן צרי – העׁשיר – ׁשהּנֹותן זה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּדהּנה

"לׁשמי". צדקה מצות לקּים ּבׁשביל ּכלל) ּבדר) זה הרי לזּולתֹו, ונֹותנֹו מהּכסף ּכׁשּנפרד הרי להּׂשיגֹו, והתיּגע ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּפרטי,
"לׁשמי". ּכּונה ּבזה ּתהיה ׁשּלא ויּתכן ּביתֹו, ּובני עצמֹו לפרנס עצמֹו, לׁשם לֹוקחּה הּוא הרי הּצדקה, את הּלֹוקח העני ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹא

הּקּב"ה. לׁשם הּצדקה את לקחת צרי העני ׁשּגם הּכתּוב מׁשמיענּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוזה
ּבסה"ק הּמבאר על־ּפי שם)והּוא תנחומא ה. פל"א, שמו"ר ועייג"כ תקעו. ד"ה תרכ"ח סה"מ עֹולמֹו(ראה את הּקּב"ה ׁשּברא ּדהּטעם ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ענין  ּבעֹולם היה לא להם, הּנצר ּכל את לכּלם היה אם ּכי הּוא, מהעׁשירים ּדוקא ּכסּפם את מקּבלים ׁשהענּיים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּבאפן
והּצדקה. ְְֶֶַַָָהחסד

לֹו נֹותן ׁשהעׁשיר דעל־ידי "לׁשמי", אּלא ּפרנסתֹו, לֹו יהיה על־ידי־זה ּכי לא הּצדקה, את לקּבל העני צרי זה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּולׁשם
ּבעֹולם. הּצדקה ענין מתקּים ְְְִִֵַַַַָָָָָהּמעֹות

(â)óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä úàæå§ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðe§«¤

i"yx£'B‚Â ˙LÁe ÛÒÎÂ ·‰Ê∑ ׁשּבא הּכסף מן חּוץ לּבֹו, ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש ּבנדבה, ּבאּו ּכּלם »»»∆∆¿…∆¿ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּנאמר: יֹותר, ּכסף ׁשם ׁשהצר הּמׁשּכן מלאכת ּבכל מצינּו ולא אחד. לכל הּׁשקל מחצית (לקמן ּבׁשוה, ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

הּכסף לח) ּוׁשאר וגֹו'". לּגלּגלת ּבקע וגֹו' העדה ּפקּודי ׁשרת "וכסף לכלי עׂשאּוה ּבנדבה, ׁשם .הּבא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 330 'nr ,a jxk h"nyz zeiecreezd)

ּוּוּוּונחנחנחנחׁשׁשׁשׁשתתתת וכסףוכסףוכסףוכסף ג)זהבזהבזהבזהב (כה, ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
(הּנֹותן  - 'ּכסף' ּבריא. הּנֹותן זה - 'זהב' ּבראׁשי־הּתיבֹות: ּכמרּמז צדקה, ּבנֹותני ּדרגֹות ׁשלֹוׁש ּכאן ׁשּיׁש ּבספרים ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻנאמר

ּתנּו'. ׁשאמר חֹולה 'נתינת היא) וזֹו ׁשכיב־מרע, ּכׁשהּוא רק צדקה (הּנֹותן - 'נחׁשת' ּפחד. סּכנת ּכׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹרק)
ׁשל  הּכללית ּבּׁשליחּות ּדרגֹות ׁשלׁש ּבעצם הן הּללּו, הּדרגֹות ׁשּׁשלׁש לֹומר יׁש הּמצֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה ׁשּצדקה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּומאחר

לּקּב"ה: ּדירה העֹולם את לעׂשֹות מקּדׁש", לי ְְֲִִִֶַַָָָָָָָ"ועׂשּו
וההסּתר  מההעלם מׁשּפע ּכׁשהאדם - ּפחד" סּכנת "ּכׁשּיׁש מׁשלמת. עבֹודה ׁשהיא הּצּדיקים עבֹודת - ּבריא" הּנֹותן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻ"זה
מּצב  - ּתנּו" ׁשאמר חֹולה "נתינת הּׁשלילית. מההׁשּפעה ּומׁשּתחרר עצמֹו את ּפֹודה הּצדקה עבֹודת על־ידי ורק ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשּבעֹולם,

'חֹולה'. ּכבר ׁשהּוא ּכ ּכדי עד מהעֹולם מׁשּפע הּנֹותן ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּבֹו
ׁש מי יהיה מּיׂשראל, אדם וכל צדקה, לתת יכֹול חֹולה ׁשּגם ּכאן, היא למדנּו הּמׁשּכן, ּבמלאכת להׁשּתּתף יכֹול ּיהיה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

.יתּבר לׁשבּתֹו למכֹון העֹולם הפיכת ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהמלאכה

c‰·‡ג  ÔB‰pÓ Ôe·q˙c ‡˙eL¯Ù‡ ‡„Â¿»«¿»»ƒƒ¿ƒ¿«¬»
:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(eÎb).'åâå äîeøzä úàæåxUr dWlW §Ÿ©§¨§¨¨¨
l`xUi EacPW o`M dpFn zFacp§¨¤¨¤¨§¦§¨¥

l`wfgi dpn oCbpkE ,oMWOA(biÎi fh) ©¦§¨§¤§¨¨¨§¤§¥
ÎWFcTd cizrW micbA xUr dWlW§¨¨¨§¨¦¤¨¦©¨
cizrl l`xUi WiAldl `EdÎKExÄ§©§¦¦§¨¥¤¨¦

(d `negpz):.úLçðe óñëå áäæoCbpkE ¨¨¨¤¤§Ÿ¤§¤§¨
dUFr mc`W DzF` ,mlFrA zFwcv Wi¥§¨¨¨¨¤¨¨¤

M Fl zaWgp `ixA `EdWM,adf §¤¨¦¤§¤¤§¨¨
zaWgp eiWkrn ozFpe dlFg `EdWM§¤¤§¥¥©§¨¤§¤¤

M Fl,sqkdziOd xg`l ozFp `EdWM §¤¤§¤¥§©©©¦¨
M Fl zaWgpzWgp: ¤§¤¤¦§Ÿ¤

øác,xg`adf,laA zEkln cbpM ¨¨©¥¨¨§¤¤©§¨¤
aizkC(gl a l`ipc)iC dW`x `Ed Yp` ¦§¦©§§¥¨¦
.`adcsqMaizkC ,qxR zEkln cbpM ©£¨¤¤§¤¤©§¨©¦§¦

zEkln DzF`A(h b xzq`)zxUre §¨©§©£¤¤
.sqM xMM mitl`zWFgpzEkln cbpM £¨¦¦©¤¤§¤§¤¤©§

.oNMn dzEgRd oeimil` zFxFr ¨¨©§¨¦ª¨¥¦
minC`nKMÎxg`e .mFc` zEkln cbpM §¨¨¦§¤¤©§¡§©©¨

xF`Ol onW,giWn cbpMDiA aizkC ¤¤©¨§¤¤¨¦©¦§¦¥
(fi alw mildz)igiWnl xp iYkxr`negpz) ¨©§¦¥¦§¦¦

(f:c dxez

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k oey`x meil inei xeriy

(ã):íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«
i"yx£˙ÏÎ˙e∑ירק וצבעֹו חּלזֹון, ּבדם צבּוע מד)צמר מנחות ד. ׁשּׁשמֹו∑ÔÓb¯‡Â.(יבמות צבע מּמין צבּוע צמר ¿≈∆ְְְִִֶֶַַָָָֹ¿«¿»»ְִִֶֶֶֶַַָ

ּפׁשּתן ∑LLÂ.ארּגמן  עּזים,∑ÌÈfÚÂ.הּוא ׁשל עּזים נֹוצה ולא העּזים מן הּבא ּומעּזי, אּונקלֹוס: ּתרּגם לכ ְַָָ¿≈ְִָ¿ƒƒְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
עּזיא  - "עּזים" ׁשל ׁשּתרּגּום .עצמן, ְְִִִֶֶַַַָָ

(ä)éöòå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬
:íéhL¦¦«

i"yx£ÌÈÓc‡Ó∑ אדם היּו עּבּודן צבּועֹות כח)∑ÌÈLÁz.לאחר לׁשעה,(שבת אּלא היתה ולא חּיה, מין ¿»»ƒְְִַַָָָֹ¿»ƒְְְִֶַָָָָָָֹ
ׁשּלֹו ּבגונים ּומתּפאר ׁשּׂשׂש ססּגֹונא, מתרּגם לכ לּה, היּו ּגונים ÌÈhL.והרּבה ÈˆÚÂ∑ להם היּו ּומאין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ«¬≈ƒƒִֵֶַָָ

והביא ּבּמדּבר? ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא: רּבי ּפרׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מּמצרים  ּכׁשּיצאּו עּמהם לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים .ארזים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn - (jli`e 146 cenr `l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mixvnA l`xUi ipA zngp¤¨©§¥¦§¨¥§¦§©¦

ׁשׁשׁשׁשּטּטּטּטיםיםיםים:::: ֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַֽֽֽֽֽֽֽֽועציועציועציועצי
והביא  ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא, רּבי ּפרׁש ּבּמדּבר, להם היה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּומאין

מּמצרים ּכׁשּיצאּו עּמהם לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים ובפרש"י).ארזים ה. (כה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
סמּוכים, מיערֹות לקחּתם אֹו האּמֹות מּתּגרי לקנֹותם יׂשראל ּבני יכֹולים היּו הּמׁשּכן לבנּית ארזים להּׂשיג ּכדי הרי לעּין, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֻיׁש

ּבמצרים? אֹותם ולנטע יׂשראל מארץ ארזים אּתֹו להביא אבינּו יעקב הצר מּדּוע ּכן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻואם
ּבני  את לנחם ּכדי אבינּו יעקב ּכן ׁשעׂשה "נחמה". מּלׁשֹון – ּתנחּומא" "רּבי ּפרׁשֹו זה ּדענין הּדרּוׁש, דר על לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹויׂש

ּגלּותם. מּצרת ְִִֵַָָָָיׂשראל
ּתׁשליכּו היאֹורה הּיּלֹוד הּבן ּכ"ּכל ּגזרֹות עם ּביֹותר, קׁשה ּבגלּות ּבמצרים, יׂשראל היּו זּוּדכאׁשר הּנה ּבזה, וכיֹוצא הּו" ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

יעקב. ׁשּנטע הארזים את ּכׁשראּו נחמתם ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהיתה
עלה" ּגם אעל "אנכי – הּקּב"ה להם ׁשהבטיח ׁשּידעּו ד)ּדאף מו, ארזים (ויגש יׁש ׁשהּנה ּבעיניהם ׁשראּו לזה ּדֹומה זה אין , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

הּמׁשּכן. את ּבהם ויבנּו עּמהם, אּלּו ארזים ויקחּו מּמצרים ׁשּיצאּו על־מנת רק ּבמצרים יעקב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשּנטע

(å)ì íéîNa øànì ïîLúøè÷ìå äçLnä ïîL ¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
:íénqä©©¦«

i"yx£¯‡nÏ ÔÓL∑ז זית ּתמיד להעלֹותׁשמן ‰ÁLn‰.נר ÔÓLÏ ÌÈÓNa∑ למׁשח הּמׁשּכן ׁשּנעׂשה ּכלי ∆∆«»…ְֲִִֵֶֶַַָָ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

ÈfÚÓe:ד  ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

BbÒÒ‡ה  ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

ÁLÓÏ‡ו  ‡iÓÒea ‡˙e¯‰‡Ï ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿«»¿ƒ¿»
‡˙e·¯„:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(d).íéhL éöòå[miHW]oFwixhFp ©£¥¦¦¦¦§¦
WmFlhdaFidrEWndlig(i `negpz). ¨¨§¨§¦¨

ElhPW milFcB mixri mW Eid xAcOaE©¦§¨¨¨§¨¦§¦¤¨§
miExTd mivr ozF` mXn,miHW ¦¨¨¥¦©§¦¦¦

aizkC(` dk xacna)l`xUi aWIe ¦§¦©¥¤¦§¨¥
on oEp oA rWFdi glWIe oke ,miHXA©¦¦§¥©¦§©§ª©¦¦

miHXd(` a ryedi)`xwp xrId mW lre , ©¦¦§©¥©©©¦§¨
aEzMd xn`W Edfe ,miHW mFwOd©¨¦¦§¤¤¨©©¨

(hi `n diryi)dHW fx` xAcOA oY ¤̀¥©¦§¨¤¤¦¨
rcze ,wlge c`n lw ur `Ede .qcde©£©§¥©§Ÿ§¨¨§¥©
dpFnWE mirAx` ixdW ,lw `EdW¤©¤£¥©§¨¦§¨

,dXWe mirWY mdipc`e ,miWxw§¨¦§©§¥¤¦§¦§¦¨
icEOr rWze ,xvgd ipc`e micEOre§©¦§©§¥¤¨¥§¥©©¥
lW rAx`e ,Kqn lW Wnge ,oMWOd©¦§¨§¨¥¤¨¨§©§©¤
df lM ,mdipc`e mzFczie ,zkFxR̈¤¦¥¨§©§¥¤¨¤
ixxn ipal EpzPW xwA dpFnW oikWFn§¦§¨¨¨¤¨§¦§¥§¨¦

`Up zWxtA WxFtOW FnMc xacna) §¤§¨§¨¨©¨Ÿ
(alÎ`lodaB miWxTdW iR lr s`e ,§©©¦¤©§¨¦¨§¨

,dO` oiiare ivge dO` oAgxe xUr¤¤§¨§¨©¨¨¥¦§¨§¨©¨
,c`n lw ur iM DPinÎrnW `N ¤̀¨§©¦¨¦¥©§Ÿ
.f"rlA `"xcn oixFTW url dnFce§¤§¥¤¦§©©
Eid miWxTdW WxiR l"f i"Wxe§©¦©¥©¤©§¨¦¨

,mixvnl F`FaA awri rhPW zFrihPn¦§¦¤¨©©£Ÿ§§¦§©¦
mdn EUre mdOr mE`Up E`vIWkE§¤¨§§¨¦¨¤§¨¥¤
cFre .'eke hiIRd cQiIW Edf ,miWxw§¨¦¤¤¦¥©©¨§
did oFkiYd gixAdW WxcOA `zi ¦̀¨©¦§¨¤©§¦©©¦¨¨

xn`C `nM ,awri lW FlwOnziy`xa) ¦©§¤©£Ÿ§¨§¨©
(i al,dGd oCxId z` iYxar ilwna iM¦§©§¦¨©§¦¤©©§¥©¤

EdElrd E`vIWkE mixvnl F`iade¤¡¦§¦§©¦§¤¨§¤¡
:[mdOr] (enr)e dxez ¦¨¤

(e).øànì ïîLdWxRd lMW ,DniY ¤¤©¨Ÿ¥©¤¨©¨¨¨
KxFv `EdW df wEqRn uEg oipa ikxvA§¨§¥¦§¨¦¨¤¤¤
mgll miHg xnF` Fpi`e ,DFaB oglWª§©¨©§¥¥¦¦§¤¤



dnexzכח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k oey`x meil inei xeriy
תּׂשא" ּב"כי ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבׂשמים, לֹו והּוצרכּו לקּדׁשֹו, ‰ÌÈnq.והּמׁשּכן ˙¯Ë˜ÏÂ∑ ּבכל מקטירין ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹ¿ƒ¿…∆««ƒְְִִֶַָָ

עׁשן  ותמרֹות קיטֹור העלאת "קטרת", ּולׁשֹון ּתצּוה". ּב"ואּתה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּובקר, .ערב ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

(æ):ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáà©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤

i"yx£Ì‰LŒÈ·‡∑"ּתצּוה ּב"ואּתה האמּור האפֹוד, לצר ׁשם הּוצרכּו ׁשעֹוׂשין ∑ÌÈ‡lÓ.ׁשּתים ׁשם על «¿≈…«ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹƒÀƒִֵֶַ
קרּוי  הּמֹוׁשב ּומקֹום מּלאים, אבני קרּויים הּגּמא, למּלאֹות ׁשם האבן ונֹותנין ּגּמא, ּכמין מֹוׁשב ּבּזהב ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻלהם

ÔLÁÏÂ.מׁשּבצֹות  „Ù‡Ï∑לאפד הּׁשהם ּתצּוה",אבני ּב"ואּתה מפרׁשים ואפֹוד וחׁשן לחׁשן. הּמּלאים ואבני ְְִ»≈…¿«…∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֻ
ּתכׁשיט  מיני .והם ְְִִֵֵַ

(ç):íëBúa ézðëLå Lc÷î éì eNòå§¨¬¦−¦§¨®§¨«©§¦−§¨«
i"yx£ÈÏ eNÚÂLc˜Ó∑ לׁשמי קדּׁשה ועׂשּו .ּבית ¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵָָֻ

(è)ïkLnä úéðáz úà EúBà äàøî éðà øLà ìëk§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥µ©§¦´©¦§½̈
:eNòz ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−©«£«

i"yx£E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡ ÏÎk∑(כט È·z˙ּכאן.(מנחות ˙‡.ÔkLn‰ ׁשּלמעלה לּמקרא מחּבר הּזה הּמקרא ¿…¬∆¬ƒ«¿∆¿ָ≈«¿ƒ«ƒ¿»ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻ
"אֹות מראה אני אׁשר ּככל מקּדׁש לי "ועׂשּו eNÚz.הימּנּו: ÔÎÂ∑(יד שבועות  טז. מן (סנהדרין אחד יאבד אם לדֹורֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹ¿≈«¬ְִִֶַָֹ

ּכתבנית  ׁשלמה, ׁשעׂשה ּומכֹונֹות וכּיֹורֹות ּומנֹורֹות ׁשלחנֹות ּכגֹון עֹולמים, ּבית ּכלי לי ּכׁשּתעׂשּו אֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהּכלים,
אֹותם. ּתעׂשּו צח)אּלּו שבת "וכן (תוספתא. לכּתב לֹו היה לא הימּנּו, ׁשּלמעלה לּמקרא מחּבר הּמקרא היה לא ואם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

וכליו  מֹועד אהל עׂשּית על מדּבר והיה ּתעׂשּו', 'ּכן אּלא .ּתעׂשּו", ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

(é)änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïBøà eNòå§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå̈¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£ÔB¯‡ eNÚÂ∑ על יֹוׁשב איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין ארּגז, ּכמין עׂשּויים רגלים, ּבלא ׁשעֹוׂשים ארֹונֹות ּכמין ¿»¬ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
.ׁשּוליו  ָ

ÚwLÏ‡ז  ‡˙eÓÏL‡ È·‡Â ‡Ï¯e· È·‡«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

ÈzÎLח  È¯L‡Â ‡Lc˜Ó ÈÓ„˜ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿√»«ƒ¿¿»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈

kLÓ‡ט  ˙eÓc ˙È C˙È ÈÊÁÓ ‡‡ Èc ÏÎk¿…ƒ¬»«¬≈»»»¿«¿¿»
:Ôe„aÚz ÔÎÂ È‰BÓ Ïk ˙eÓc ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿≈«¿¿

‡ÔÈnי  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¬»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
‡˙n‡Â dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿≈¿«¿»«¿»¿»≈¿«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe«¿»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

mivre oicinYl miUakE mipRd©¨¦§¨¦©§¦¦§¥¦
KxFv oYWlXW xnFl Wie .dkxrOl©©£¨¨§¥©¤§¨§¨¤
EgWnp FAW dgWOd onW ,od oipA¦§¨¥¤¤©¦§¨¤¦§§
inp zxFhwE ,oMWOd ilM lM EWCwzpe§¦§©§¨§¥©¦§¨§¤©¦
ziAd mdl oinVaOW mikln KxC oMW¤¥¤¤§¨¦¤§©§¦¨¤©©¦
iptl oMWÎlke ,DkFzl EqpMIW mcFw¤¤¦¨§§¨§¨¤¥¦§¥
ÎKExAÎWFcTd miklOd ikln Kln¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
zxFhTd ici lrW Epivn oke ,`Ed§¥¨¦¤©§¥©§¤

aizkC zi`xp dpikW(bi fh `xwie)dQke §¦¨¦§¥¦§¦§¦¨
aizkE ,zxhTd opr(a weqt my)oprA iM £©©§Ÿ¤§¦¦¤¨¨

KxC oMW xF`Ol onWe ,d`x ¥̀¨¤§¤¤©¨¤¥¤¤
mcFw mdiptl xp wilcdl miklOd©§¨¦§©§¦¥¦§¥¤¤
dxF`l e`lC aB lr s`e .ziAl EqpMIW¤¦¨§©©¦§©©©§¨§¨
lW cFaM `Ed mFwnÎlMn ,Kixv `Ed¨¦¦¨¨¨¤

:dlrnf dxez ©§¨
(f).'åâå íäL éðáàKxFvlcFt` ©§¥Ÿ©§¤¥

e.oWFg,cviM,cFt`l mdW ipa` §¤¥©©§¥Ÿ©¨¥
mdW ipa` iYW z` Ygwle(h gk oldl), §¨©§¨¤§¥©§¥Ÿ©

aizkE(ai weqt my)iYW z` YnUe §¦§©§¨¤§¥
.ct`d ztzM lr mipa`dipa`e ¨£¨¦©¦§Ÿ¨¥Ÿ§©§¥

oWFgl mi`ENnaizkcM(fi weqt my) ¦¦©¤§¦§¦
i`d ike .'ebe oa` z`Nn Fa z`NnE¦¥¨¦ª©¤¤§¦©
zF`xwn dAxd Epivn `peeB©§¨¨¦©§¥¦§¨
iliRWOd zaWl idiAbOd ,miWxRzn¦§¨§¦©©§¦¦¨¨¤©©§¦¦

ux`aE minXA zF`xl(eÎd biw mildz). ¦§©¨©¦¨¨¤
KxFvl mdFW ipa` `vFn dY` cFre§©¨¥©§¥©§¤

aizkC ,oWFgd(k gk oldl)xEHde ©¤¦§¦§©
:mdWe WiWxY iriaxdg dxez ¨§¦¦©§¦§Ÿ©

(i).ïBøà eNòåaizM EdNEkAziUre §¨£§§§¦§¨¦¨
aizM o`ke,EUreoiaiIg lMdW itl §¨§¦§¨§¦¤©Ÿ©¨¦

dxFYd cFaM ipRn FA wQrzdl§¦§©¥¦§¥§©¨
minkg icinlzl xnFgeÎlwe ,FkFzAW¤§§©¨¤§©§¦¥£¨¦
oYk`ln zFUrl miEEvn mxir ipAW¤§¥¦¨§¦©£§©§¨
wxR `nFiA `zi` ikde .mcAkl icM§¥§©§¨§¨¦¦¨§¨¤¤

Fl `A(:ar),,oFx` EUreo`Mn ¨§¨£¦¨
.'eke mkg cinlzluEgnE ziAn §©§¦¨¨¦©¦¦

,EPRvYmkg cinlY lM `ax xn` §©¤¨©¨¨¨©§¦¨¨
.mkg cinlY Fpi` FxaM FkFY oi`W¤¥§¨¥©§¦¨¨
lkl `EdÎKExAÎWFcTd dEiv cFre§¦¨©¨¨§¨
oNM EdIW icM ,FA wQrzdl l`xUi¦§¨¥§¦§©¥§¥¤§ª¨
mW FA zgPEOd dxFYd xkU oilAwn§©§¦§©©¨©©©¨

(a cl x"eny d`x):`i dxez

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(318 'nr ,` jxk miqxhpew mixn`nd xtq)

קמתקמתקמתקמתֹוֹוֹוֹו וחציוחציוחציוחצי ואואואואּמּמּמּמהההה רחרחרחרחּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו וחציוחציוחציוחצי ואואואואּמּמּמּמהההה ארארארארּכּכּכּכֹוֹוֹוֹו וחציוחציוחציוחצי אאאאּמּמּמּמתיםתיםתיםתים ארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן............ י)ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו (כה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ָָָָֹֹ
הרגילּות  ׁשבירת את - ּתֹורה הּלֹומד ּבאדם לפעל צריכה והּתֹורה לּתֹורה, רֹומז הארֹון ּכי חצּויֹות, ּכּלן היּו הארֹון ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻמידֹות

ׁשּלֹו. הרעֹות ְִֶַָָוהּמּדֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 175 cenr ek wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oFx`d zIUr zevn¦§©£¦©¨¨

ׁשׁשׁשׁשּטּטּטּטיםיםיםים עציעציעציעצי ארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן י)ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו (כה, ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
והׁשמיט  ּבזה. וכיֹוצא הּׁשלחן הּמזּבח, הּמנֹורה, הּמקּדׁש, ּכלי עׂשּית ּדיני ּבאריכּות הרמּב"ם ּכֹותב הּבחירה ּבית ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻּבהלכֹות
דּבנין  ממצות־עׂשה (ּכחלק הּמצֹות ּבמנין הּכלים ׁשאר עׂשּית מנה הּמצֹות' ּב'ספר כן ּוכמֹו הארֹון. עׂשּית וצּורת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּדיני

הארֹון. עׂשּית ּכלל מזּכיר אינֹו א ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּבית־המקדש),
ּבארּכה ּבזה וטריא ועוד)הרמּב"םנֹוׂשאי־ּכליוׁשקלא נב. פרשה בסופו לרס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ פי' צה. מ"ע מנ"ח .(ועיין ְְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָֻ

נעׂשּו הּמקּדׁש ּכלי ּדׁשאר הּכלים. ׁשאר מעׂשּית הארֹון עׂשּית ּדין חלּוק הרמּב"ם ּדלדעת מחּדׁש, ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻויׁש
נמנּו ׁשּפיר לדֹורֹות מצוה היא ּבהם ׁשהעבֹודה ּומּפני ּבזה, וכיֹוצא ּבּמנֹורה הּנרֹות ּכהדלקת ּבהם, העבֹודה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָלׁשם

הּבחירה. ּבית ּבהלכֹות ּדיניהם ונכּתבּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָּכמצות־עׂשה,
והּצּוּוי  הּׁשכינה. הׁשראת ׁשם ׁשּתהיה ּפֹועל זה הרי הּמקּדׁש ּבבית ׁשּנמצא ׁשעל־ידי אלא ּכלל, עבֹודה ּבֹו אין הארֹון ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָא

הארֹון עׂשּית ּפרׁשת ּבסֹוף ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּׁשכינה. הׁשראת לפעל ּכדי רק הּוא עׂשּיתֹו כב)על ׁשּיהיה (כה, ּכדי היא ּדעׂשּיתֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשם". ל ְְְִַָ"ונֹועדּתי

לּמׁשּכן  היה הארֹון ׁשם היה ׁשּלא ּדבּזמן וכיֹו"ב). ׁשילה מׁשּכן ּבּמדּבר, (הּמׁשּכן והּמׁשּכן עֹולמים ּבית ּבין חּלּוק מצינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹוהּנה,
ּבלבד ּגדֹולה" "ּבמה ב)ּדין ט, מגילה מאירי גם וראה ספי"ג. זבחים ׁשּנּטל (תוספתא לאחרי ּגם הּנה עֹולמים ּבבית מה־ׁשאין־ּכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עֹולם קדּׁשת ּוקדּׁשתֹו ההּוא ּבּמקֹום ׁשכינה נׁשארה הארֹון, הּבחירה)מּׁשם ּבית מהלכֹות ו' פרק בסוף הרמב"ם .(כמ"ש ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֻֻ

ּבארֹון, ּתלּויה הּׁשכינה הׁשראת אין מּמילא לעֹולם, הּקדּׁשה ׁשם ונקּבעה עֹולמים ּבית ׁשּנבנה ּדלאחר לֹומר, יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּומעּתה
עׂשּית  ּדיני הרמּב"ם הביא לא ולכן ּכּנ"ל. הּׁשכינה הׁשראת לפעל רק הּוא עׂשּיתֹו עּקר ּכל ּכי הארֹון. ּבעׂשּית מצוה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹואין

וא"ש. לדֹורֹות. מצוה ּבעׂשּיתּה ׁשאין מּכיון הּמצֹות ּבמנין מנאּה ולא הּבחירה, ּבית ּבהלכֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהארֹון

(àé)eptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®
:áéáñ áäæ øæ åéìò úéNòå§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£eptˆz ıeÁÓe ˙ÈaÓ∑(עב ּכתלים ׁשלׁשה (יומא וד' עץ, ׁשל וא' זהב ׁשל ב' ּבצלאל: עׂשה ארֹונֹות ƒ«ƒƒ¿«∆ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ׂשפתֹו וחּפה עץ, ׁשל ּבתֹו זהב וׁשל זהב ׁשל ּבתֹו עץ ׁשל נתן מלמעלה. ּופתּוחים אחד, לכל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָוׁשּולים

ּומחּוץ מּבית מצּפה נמצא ּבזהב. רבה)העליֹונה שמות תנחומא. Ê‰·.(שם ¯Ê∑ למעלה סביב לֹו מּקף ּכתר ּכמין ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֻ≈»»ְְְִִֶֶַָָָֻ
מּׁשהּו. הימּנּו ּולמעלה הּכּפרת עבי למּול ׁשעלה עד הּפנימי, מן ּגבּה החיצֹון הארֹון ׁשעׂשה ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמּׂשפתֹו,
ּתֹורה  לכתר סימן והּוא ׁשהּוא, ּכל הּכּפרת עבי מּכל למעלה הּזר עֹולה הּכתלים, עבי על ׁשֹוכב .ּוכׁשהּכּפרת  ְְְְְְֳֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(áé)òaøà ìò äzúðå áäæ úòaè òaøà Bl z÷öéå§¨©´§¨À©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´
ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe åéúîòt©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ

:úéðMä Bòìö-ìò úòaè©¨½Ÿ©©§−©¥¦«

aÓe¯‡יא  ÂbÓ ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿∆¡≈»≈¿«¿≈ƒ»ƒ»»
¯BÁÒ ·‰„c ¯ÈÊ È‰BÏÚ „aÚ˙Â dpÙÁz«¬ƒ≈¿«¿≈¬ƒ≈ƒ¿«¿

:¯BÁÒ¿

ÏÚיב  Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz˙Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈«
„Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊ Úa¯‡«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈«

:‡˙Èz d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`i).úétöåzFidl oFx`d did iE`x §¦¦¨¨¨¨¨¨¦§
szMA `Vip didIW itl `N` ,FNM adf̈¨ª¤¨§¦¤¦§¤¦¨©¨¥
aBÎlrÎs`e .i`Cn xzFi ciAkie§©§¦¥¦©§©©©

opixn`C(.dl dheq)itl ,`UFp ei`UFp §¨§¦©§¨¥§¦
dOl oM m` ,il `iWwe .did drẄ¨¨¨§©§¨¦¦¥¨¨
Epivn oke .oEIr Kixve ,`GEr Wprp¤¡©¨§¨¦¦§¥¨¦
ÎKExAÎWFcTd dEiSW adGd gAfnA§¦§©©¨¨¤¦¨©¨¨

adf zFRglE miHW ivrn zFUrl `Ed©£¥£¥¦¦§©¨¨
(b ,` l oldl)zWFgPd gAfn oke ,fk oldl) §¥¦§©©§¤

(aÎ``le szMA oi`UFp EidW itl ,§¦¤¨§¦©¨¥§Ÿ
:mi`UFPd lr ciAki©§¦©©§¦

.áäæ øæ åéìò úéNòåFpi`W d`xp §¨¦¨¨¨¥¨¨¦§¤¤¥
xzkl fnx `Ede ,xzM oinM iFpl `N ¤̀¨§§¦¤¤§¤¤§¤¤
Fl `A wxR `nFiA rnWn oke .dxFYd©¨§¥©§©§¨¤¤¨

(.ar)`EdW oFx`d xf ,od oixf WlW ,¨¥¦¥¥¨¨¤
oniq oglXd xfe ,dxFYd xzkl oniq¦¨§¤¤©¨§¥©ª§¨¦¨
xzkl fnx gAfOd xfe ,zEkln xzkl§¤¤©§§¥©¦§¥©¤¤§¤¤
,DlhpE oxd` `A dPEdM xzM ,dPEdM§¨¤¤§¨¨©£Ÿ§¨¨
xzM ,DlhpE ceC `A zEkln xzM¤¤©§¨¨¦§¨¨¤¤
lFHil dvFxW lke cnFre gPEn dxFY¨¨§¥§¨¤¤¦

:lFHie `Faiai dxez ¨§¦



כט dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k oey`x meil inei xeriy
תּׂשא" ּב"כי ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבׂשמים, לֹו והּוצרכּו לקּדׁשֹו, ‰ÌÈnq.והּמׁשּכן ˙¯Ë˜ÏÂ∑ ּבכל מקטירין ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹ¿ƒ¿…∆««ƒְְִִֶַָָ

עׁשן  ותמרֹות קיטֹור העלאת "קטרת", ּולׁשֹון ּתצּוה". ּב"ואּתה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּובקר, .ערב ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

(æ):ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáà©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤

i"yx£Ì‰LŒÈ·‡∑"ּתצּוה ּב"ואּתה האמּור האפֹוד, לצר ׁשם הּוצרכּו ׁשעֹוׂשין ∑ÌÈ‡lÓ.ׁשּתים ׁשם על «¿≈…«ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹƒÀƒִֵֶַ
קרּוי  הּמֹוׁשב ּומקֹום מּלאים, אבני קרּויים הּגּמא, למּלאֹות ׁשם האבן ונֹותנין ּגּמא, ּכמין מֹוׁשב ּבּזהב ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻלהם

ÔLÁÏÂ.מׁשּבצֹות  „Ù‡Ï∑לאפד הּׁשהם ּתצּוה",אבני ּב"ואּתה מפרׁשים ואפֹוד וחׁשן לחׁשן. הּמּלאים ואבני ְְִ»≈…¿«…∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֻ
ּתכׁשיט  מיני .והם ְְִִֵֵַ

(ç):íëBúa ézðëLå Lc÷î éì eNòå§¨¬¦−¦§¨®§¨«©§¦−§¨«
i"yx£ÈÏ eNÚÂLc˜Ó∑ לׁשמי קדּׁשה ועׂשּו .ּבית ¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵָָֻ

(è)ïkLnä úéðáz úà EúBà äàøî éðà øLà ìëk§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥µ©§¦´©¦§½̈
:eNòz ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−©«£«

i"yx£E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡ ÏÎk∑(כט È·z˙ּכאן.(מנחות ˙‡.ÔkLn‰ ׁשּלמעלה לּמקרא מחּבר הּזה הּמקרא ¿…¬∆¬ƒ«¿∆¿ָ≈«¿ƒ«ƒ¿»ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻ
"אֹות מראה אני אׁשר ּככל מקּדׁש לי "ועׂשּו eNÚz.הימּנּו: ÔÎÂ∑(יד שבועות  טז. מן (סנהדרין אחד יאבד אם לדֹורֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹ¿≈«¬ְִִֶַָֹ

ּכתבנית  ׁשלמה, ׁשעׂשה ּומכֹונֹות וכּיֹורֹות ּומנֹורֹות ׁשלחנֹות ּכגֹון עֹולמים, ּבית ּכלי לי ּכׁשּתעׂשּו אֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהּכלים,
אֹותם. ּתעׂשּו צח)אּלּו שבת "וכן (תוספתא. לכּתב לֹו היה לא הימּנּו, ׁשּלמעלה לּמקרא מחּבר הּמקרא היה לא ואם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

וכליו  מֹועד אהל עׂשּית על מדּבר והיה ּתעׂשּו', 'ּכן אּלא .ּתעׂשּו", ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

(é)änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïBøà eNòå§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå̈¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£ÔB¯‡ eNÚÂ∑ על יֹוׁשב איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין ארּגז, ּכמין עׂשּויים רגלים, ּבלא ׁשעֹוׂשים ארֹונֹות ּכמין ¿»¬ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
.ׁשּוליו  ָ

ÚwLÏ‡ז  ‡˙eÓÏL‡ È·‡Â ‡Ï¯e· È·‡«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

ÈzÎLח  È¯L‡Â ‡Lc˜Ó ÈÓ„˜ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿√»«ƒ¿¿»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈

kLÓ‡ט  ˙eÓc ˙È C˙È ÈÊÁÓ ‡‡ Èc ÏÎk¿…ƒ¬»«¬≈»»»¿«¿¿»
:Ôe„aÚz ÔÎÂ È‰BÓ Ïk ˙eÓc ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿≈«¿¿

‡ÔÈnי  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¬»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
‡˙n‡Â dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿≈¿«¿»«¿»¿»≈¿«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe«¿»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

mivre oicinYl miUakE mipRd©¨¦§¨¦©§¦¦§¥¦
KxFv oYWlXW xnFl Wie .dkxrOl©©£¨¨§¥©¤§¨§¨¤
EgWnp FAW dgWOd onW ,od oipA¦§¨¥¤¤©¦§¨¤¦§§
inp zxFhwE ,oMWOd ilM lM EWCwzpe§¦§©§¨§¥©¦§¨§¤©¦
ziAd mdl oinVaOW mikln KxC oMW¤¥¤¤§¨¦¤§©§¦¨¤©©¦
iptl oMWÎlke ,DkFzl EqpMIW mcFw¤¤¦¨§§¨§¨¤¥¦§¥
ÎKExAÎWFcTd miklOd ikln Kln¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
zxFhTd ici lrW Epivn oke ,`Ed§¥¨¦¤©§¥©§¤

aizkC zi`xp dpikW(bi fh `xwie)dQke §¦¨¦§¥¦§¦§¦¨
aizkE ,zxhTd opr(a weqt my)oprA iM £©©§Ÿ¤§¦¦¤¨¨

KxC oMW xF`Ol onWe ,d`x ¥̀¨¤§¤¤©¨¤¥¤¤
mcFw mdiptl xp wilcdl miklOd©§¨¦§©§¦¥¦§¥¤¤
dxF`l e`lC aB lr s`e .ziAl EqpMIW¤¦¨§©©¦§©©©§¨§¨
lW cFaM `Ed mFwnÎlMn ,Kixv `Ed¨¦¦¨¨¨¤

:dlrnf dxez ©§¨
(f).'åâå íäL éðáàKxFvlcFt` ©§¥Ÿ©§¤¥

e.oWFg,cviM,cFt`l mdW ipa` §¤¥©©§¥Ÿ©¨¥
mdW ipa` iYW z` Ygwle(h gk oldl), §¨©§¨¤§¥©§¥Ÿ©

aizkE(ai weqt my)iYW z` YnUe §¦§©§¨¤§¥
.ct`d ztzM lr mipa`dipa`e ¨£¨¦©¦§Ÿ¨¥Ÿ§©§¥

oWFgl mi`ENnaizkcM(fi weqt my) ¦¦©¤§¦§¦
i`d ike .'ebe oa` z`Nn Fa z`NnE¦¥¨¦ª©¤¤§¦©
zF`xwn dAxd Epivn `peeB©§¨¨¦©§¥¦§¨
iliRWOd zaWl idiAbOd ,miWxRzn¦§¨§¦©©§¦¦¨¨¤©©§¦¦

ux`aE minXA zF`xl(eÎd biw mildz). ¦§©¨©¦¨¨¤
KxFvl mdFW ipa` `vFn dY` cFre§©¨¥©§¥©§¤

aizkC ,oWFgd(k gk oldl)xEHde ©¤¦§¦§©
:mdWe WiWxY iriaxdg dxez ¨§¦¦©§¦§Ÿ©

(i).ïBøà eNòåaizM EdNEkAziUre §¨£§§§¦§¨¦¨
aizM o`ke,EUreoiaiIg lMdW itl §¨§¦§¨§¦¤©Ÿ©¨¦

dxFYd cFaM ipRn FA wQrzdl§¦§©¥¦§¥§©¨
minkg icinlzl xnFgeÎlwe ,FkFzAW¤§§©¨¤§©§¦¥£¨¦
oYk`ln zFUrl miEEvn mxir ipAW¤§¥¦¨§¦©£§©§¨
wxR `nFiA `zi` ikde .mcAkl icM§¥§©§¨§¨¦¦¨§¨¤¤

Fl `A(:ar),,oFx` EUreo`Mn ¨§¨£¦¨
.'eke mkg cinlzluEgnE ziAn §©§¦¨¨¦©¦¦

,EPRvYmkg cinlY lM `ax xn` §©¤¨©¨¨¨©§¦¨¨
.mkg cinlY Fpi` FxaM FkFY oi`W¤¥§¨¥©§¦¨¨
lkl `EdÎKExAÎWFcTd dEiv cFre§¦¨©¨¨§¨
oNM EdIW icM ,FA wQrzdl l`xUi¦§¨¥§¦§©¥§¥¤§ª¨
mW FA zgPEOd dxFYd xkU oilAwn§©§¦§©©¨©©©¨

(a cl x"eny d`x):`i dxez

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(318 'nr ,` jxk miqxhpew mixn`nd xtq)

קמתקמתקמתקמתֹוֹוֹוֹו וחציוחציוחציוחצי ואואואואּמּמּמּמהההה רחרחרחרחּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו וחציוחציוחציוחצי ואואואואּמּמּמּמהההה ארארארארּכּכּכּכֹוֹוֹוֹו וחציוחציוחציוחצי אאאאּמּמּמּמתיםתיםתיםתים ארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן............ י)ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו (כה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ָָָָֹֹ
הרגילּות  ׁשבירת את - ּתֹורה הּלֹומד ּבאדם לפעל צריכה והּתֹורה לּתֹורה, רֹומז הארֹון ּכי חצּויֹות, ּכּלן היּו הארֹון ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻמידֹות

ׁשּלֹו. הרעֹות ְִֶַָָוהּמּדֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 175 cenr ek wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oFx`d zIUr zevn¦§©£¦©¨¨

ׁשׁשׁשׁשּטּטּטּטיםיםיםים עציעציעציעצי ארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן י)ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו (כה, ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
והׁשמיט  ּבזה. וכיֹוצא הּׁשלחן הּמזּבח, הּמנֹורה, הּמקּדׁש, ּכלי עׂשּית ּדיני ּבאריכּות הרמּב"ם ּכֹותב הּבחירה ּבית ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻּבהלכֹות
דּבנין  ממצות־עׂשה (ּכחלק הּמצֹות ּבמנין הּכלים ׁשאר עׂשּית מנה הּמצֹות' ּב'ספר כן ּוכמֹו הארֹון. עׂשּית וצּורת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּדיני

הארֹון. עׂשּית ּכלל מזּכיר אינֹו א ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּבית־המקדש),
ּבארּכה ּבזה וטריא ועוד)הרמּב"םנֹוׂשאי־ּכליוׁשקלא נב. פרשה בסופו לרס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ פי' צה. מ"ע מנ"ח .(ועיין ְְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָֻ

נעׂשּו הּמקּדׁש ּכלי ּדׁשאר הּכלים. ׁשאר מעׂשּית הארֹון עׂשּית ּדין חלּוק הרמּב"ם ּדלדעת מחּדׁש, ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻויׁש
נמנּו ׁשּפיר לדֹורֹות מצוה היא ּבהם ׁשהעבֹודה ּומּפני ּבזה, וכיֹוצא ּבּמנֹורה הּנרֹות ּכהדלקת ּבהם, העבֹודה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָלׁשם

הּבחירה. ּבית ּבהלכֹות ּדיניהם ונכּתבּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָּכמצות־עׂשה,
והּצּוּוי  הּׁשכינה. הׁשראת ׁשם ׁשּתהיה ּפֹועל זה הרי הּמקּדׁש ּבבית ׁשּנמצא ׁשעל־ידי אלא ּכלל, עבֹודה ּבֹו אין הארֹון ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָא

הארֹון עׂשּית ּפרׁשת ּבסֹוף ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּׁשכינה. הׁשראת לפעל ּכדי רק הּוא עׂשּיתֹו כב)על ׁשּיהיה (כה, ּכדי היא ּדעׂשּיתֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשם". ל ְְְִַָ"ונֹועדּתי

לּמׁשּכן  היה הארֹון ׁשם היה ׁשּלא ּדבּזמן וכיֹו"ב). ׁשילה מׁשּכן ּבּמדּבר, (הּמׁשּכן והּמׁשּכן עֹולמים ּבית ּבין חּלּוק מצינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹוהּנה,
ּבלבד ּגדֹולה" "ּבמה ב)ּדין ט, מגילה מאירי גם וראה ספי"ג. זבחים ׁשּנּטל (תוספתא לאחרי ּגם הּנה עֹולמים ּבבית מה־ׁשאין־ּכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עֹולם קדּׁשת ּוקדּׁשתֹו ההּוא ּבּמקֹום ׁשכינה נׁשארה הארֹון, הּבחירה)מּׁשם ּבית מהלכֹות ו' פרק בסוף הרמב"ם .(כמ"ש ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֻֻ

ּבארֹון, ּתלּויה הּׁשכינה הׁשראת אין מּמילא לעֹולם, הּקדּׁשה ׁשם ונקּבעה עֹולמים ּבית ׁשּנבנה ּדלאחר לֹומר, יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּומעּתה
עׂשּית  ּדיני הרמּב"ם הביא לא ולכן ּכּנ"ל. הּׁשכינה הׁשראת לפעל רק הּוא עׂשּיתֹו עּקר ּכל ּכי הארֹון. ּבעׂשּית מצוה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹואין

וא"ש. לדֹורֹות. מצוה ּבעׂשּיתּה ׁשאין מּכיון הּמצֹות ּבמנין מנאּה ולא הּבחירה, ּבית ּבהלכֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהארֹון

(àé)eptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®
:áéáñ áäæ øæ åéìò úéNòå§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£eptˆz ıeÁÓe ˙ÈaÓ∑(עב ּכתלים ׁשלׁשה (יומא וד' עץ, ׁשל וא' זהב ׁשל ב' ּבצלאל: עׂשה ארֹונֹות ƒ«ƒƒ¿«∆ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ׂשפתֹו וחּפה עץ, ׁשל ּבתֹו זהב וׁשל זהב ׁשל ּבתֹו עץ ׁשל נתן מלמעלה. ּופתּוחים אחד, לכל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָוׁשּולים

ּומחּוץ מּבית מצּפה נמצא ּבזהב. רבה)העליֹונה שמות תנחומא. Ê‰·.(שם ¯Ê∑ למעלה סביב לֹו מּקף ּכתר ּכמין ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֻ≈»»ְְְִִֶֶַָָָֻ
מּׁשהּו. הימּנּו ּולמעלה הּכּפרת עבי למּול ׁשעלה עד הּפנימי, מן ּגבּה החיצֹון הארֹון ׁשעׂשה ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמּׂשפתֹו,
ּתֹורה  לכתר סימן והּוא ׁשהּוא, ּכל הּכּפרת עבי מּכל למעלה הּזר עֹולה הּכתלים, עבי על ׁשֹוכב .ּוכׁשהּכּפרת  ְְְְְְֳֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(áé)òaøà ìò äzúðå áäæ úòaè òaøà Bl z÷öéå§¨©´§¨À©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´
ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe åéúîòt©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ

:úéðMä Bòìö-ìò úòaè©¨½Ÿ©©§−©¥¦«

aÓe¯‡יא  ÂbÓ ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿∆¡≈»≈¿«¿≈ƒ»ƒ»»
¯BÁÒ ·‰„c ¯ÈÊ È‰BÏÚ „aÚ˙Â dpÙÁz«¬ƒ≈¿«¿≈¬ƒ≈ƒ¿«¿

:¯BÁÒ¿

ÏÚיב  Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz˙Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈«
„Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊ Úa¯‡«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈«

:‡˙Èz d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`i).úétöåzFidl oFx`d did iE`x §¦¦¨¨¨¨¨¨¦§
szMA `Vip didIW itl `N` ,FNM adf̈¨ª¤¨§¦¤¦§¤¦¨©¨¥
aBÎlrÎs`e .i`Cn xzFi ciAkie§©§¦¥¦©§©©©

opixn`C(.dl dheq)itl ,`UFp ei`UFp §¨§¦©§¨¥§¦
dOl oM m` ,il `iWwe .did drẄ¨¨¨§©§¨¦¦¥¨¨
Epivn oke .oEIr Kixve ,`GEr Wprp¤¡©¨§¨¦¦§¥¨¦
ÎKExAÎWFcTd dEiSW adGd gAfnA§¦§©©¨¨¤¦¨©¨¨

adf zFRglE miHW ivrn zFUrl `Ed©£¥£¥¦¦§©¨¨
(b ,` l oldl)zWFgPd gAfn oke ,fk oldl) §¥¦§©©§¤

(aÎ``le szMA oi`UFp EidW itl ,§¦¤¨§¦©¨¥§Ÿ
:mi`UFPd lr ciAki©§¦©©§¦

.áäæ øæ åéìò úéNòåFpi`W d`xp §¨¦¨¨¨¥¨¨¦§¤¤¥
xzkl fnx `Ede ,xzM oinM iFpl `N ¤̀¨§§¦¤¤§¤¤§¤¤
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(.ar)`EdW oFx`d xf ,od oixf WlW ,¨¥¦¥¥¨¨¤
oniq oglXd xfe ,dxFYd xzkl oniq¦¨§¤¤©¨§¥©ª§¨¦¨
xzkl fnx gAfOd xfe ,zEkln xzkl§¤¤©§§¥©¦§¥©¤¤§¤¤
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:lFHie `Faiai dxez ¨§¦



dnexzל zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k ipy meil inei xeriy

i"yx£z˜ˆÈÂ∑ּכתרּגּומֹו הּתכה, היּו∑ÂÈ˙ÓÚt.לׁשֹון לּכּפרת, סמּו העליֹונֹות ּובּזוּיֹות זויתּה, ּכתרּגּומֹו: ¿»«¿»ְְְַַָָ«¬…»ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לרחּבֹו מּכאן ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים ּבין נתּונים מפסיק ארֹון ׁשל וארּכֹו ּבהם, נתּונים והּבּדים ארֹון, ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מפרׁש וכן ּביניהם, מהּלכין הארֹון את הּנֹוׂשאים אדם ּבני ׁשני ׁשּיהיּו לבד, ּבד ּבין וחצי אּמתים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּבּדים
הּלחם" "ׁשּתי ּבפרק ‰‡Á˙.ּב'מנחֹות' BÚÏˆ ÏÚ ˙ÚaË ÈzLe∑,הּמקרא ׁשּבתחּלת טּבעֹות הד' הן הן ְְְִֵֶֶֶֶַָ¿≈«»…««¿»∆»ְְִִִֵֵֶַַַַָָ

מן  ּוׁשּתי ּכן: ליּׁשבּה ל ויׁש טּבעֹות", "ׁשּתי ּכמֹו ּופתרֹונֹו היא, יתרה זֹו והּוי"ו היּו, היכן ל ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּופרׁש
האחת  צלעֹו על האּלּו .צּדֹו∑ˆBÚÏ.הּטּבעֹות ְֵֶַַַַָָָָ«¿ִ

(âé):áäæ íúà úétöå íéhL éöò écá úéNòå§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
i"yx£Èc·∑ מֹוטֹות. «≈

(ãé)ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà úàáäå§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ
íäa ïøàä-úà úàNì: ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«

(åè):epnî eøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«
i"yx£epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï∑(שם .לעֹולם (יומא …»Àƒ∆ְָ

(æè)éìà ïzà øLà úãòä úà ïøàä-ìà zúðå:E §¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«
i"yx£Ô¯‡‰ŒÏ‡ z˙Â∑ ּבארֹון מצֹות הּתֹורה,∑‰Ú„˙.ּכמֹו: אתכם ׁשּצּויתי ּוביניכם, ּביני לעדּות ׁשהיא ¿»«»∆»»…ְָָ»≈Àְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּבּה .הּכתּובֹות ְַָ

ß hay h"k ipy mei ß

(æé)dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNòå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
:daçø éöçå änàå§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

i"yx£˙¯tÎ∑ מלמ ּפתּוח ׁשהיה הארֹון, על ּדף ּכּסּוי ּכמין עליו ּומּניחֹו ‡¯dk.עלה, ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡∑ּכארּכֹו «…∆ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ«»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְָ
לעביּה, ׁשעּור נתן ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ארּבעּתם. הּכתלים עבי על ּומּנחת ארֹון, ׁשל ּכרחּבֹו ורחּבּה ארֹון, ְְְְְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻׁשל

טפח עביּה ׁשהיה רּבֹותינּו ה)ּפרׁשּו .(סוכה ְְֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr `i zegiy ihewl)

טפחטפחטפחטפח עביעביעביעביּהּהּהּה יז)ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה כה, נאמר (רש"י מּדּוע לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש הּכּפרת. עבי ׁשעּור לפרׁש רׁש"י ראה מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
י)לעיל "ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו"(פסוק הּכלים ּבׁשאר ּׁשּנאמר למה ּבנּגּוד ׁשל ועועועועׂשׂשׂשׂשית ית ית ית ארֹון", ּבכחֹו ואין טפח, היה הּכּפרת ׁשעבי ּומתרץ, ." ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכזה. רּבת־מׁשקל זהב חתיכת ולעׂשֹות לעבד אחד ְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹאדם

ÔB‰˙Èיג  ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ≈¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒיד  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:ÔB‰a ‡B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡B¯‡¬»¿ƒ«»¬»¿

ÔecÚÈטו  ‡Ï ‡iÁÈ¯‡ ÔB‰È ‡B¯‡c ‡˙˜ÊÚa¿ƒ¿¿»«¬»¿¬ƒ«»»¿ƒ
:dpÓƒ≈

CÏ:טז  Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È ‡B¯‡a Ôz˙Â¿ƒ≈«¬»»«¬»ƒ∆≈»

‡ÔÈnיז  ÔÈz¯z ÈÎc ·‰„c ‡z¯tk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(eh).epnî eøñé àìzXEcw ipRn Ÿ¨ª¦¤¦§¥§©
`EdÎKExAÎWFcTd dvx `l oFx`d̈¨Ÿ¨¨©¨¨
miCAd xiqdl FA EWnWnIW¤§©§§§¨¦©©¦
oi`AWM la` ,zFrAHA mqipkdlE§©§¦¨©©¨£¨§¤¨¦
miCAd iW`xA oiwifgn F`Upl§¨§©£¦¦§¨¥©©¦
mdl oiklFd FzF` oigiPOWkE ,oi`UFpe§§¦§¤©¦¦§¦¨¤

ikde .dXEcTd zni` zngn cIn¦©¥£©¥©©§¨§¨¦
,`xwC `WExiREidi oFx`d zFrAhA ¥¨¦§¨§©§¨¨¦§

,miCAd,mW mrAwie dWn mniUIW ©©¦¤§¦¥¤§¦§§¥¨
lkYe zWxtA aizkcM(k n oldl), §¦§¦§¨¨©©¥¤

mW EnUEIWkE:EPOn ExEqi `l §¤§¨Ÿ¨¦¤
fh dxez

(fh).ïøàä ìà zúðåxTir df oi` §¨©¨¤¨¨Ÿ¥¤¦©
dHnl aizM `dC ,iEEiSd(`k weqt)l`e ©¦§¨§¦§©¨§¤

mrh oYil `N` ,zcrd z` oYY ox`d̈¨Ÿ¦¥¤¨¥ª¤¨¦¥©©
dn ipRn,EPOn ExEqi `l`NW icM ¦§¥¨Ÿ¨¦¤§¥¤Ÿ

z` FA oYil Kixv iM FA EWnWni§©§§¦¨¦¦¥¤
:WFcw didie zEcrdfi dxez ¨¥§¦§¤¨

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k ipy meil inei xeriy

(çé)íúà äNòz äL÷î áäæ íéáøk íéðL úéNòå§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈
:úøtkä úBö÷ éðMî¦§¥−§¬©©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈ·¯k∑ ּפרצּוף להם ּדמּות NÚz‰.ּתינֹוק ‰L˜Ó∑ ּבראׁשי ּותחּברם עצמם ּבפני ּתעׂשם ׁשּלא ¿Àƒְְִֶַָƒ¿»«¬∆ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
הּכּפרת  עׂשּית ּבתחּלת הרּבה זהב הּטל אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין צֹורפים, ּכמעׂשה עׂשּיתם לאחר ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹהּכּפרת

קצֹותיו  ּבבליטת הּכרּובים וצּיר למעלה, ּבֹולטין וראׁשין ּבאמצע, ּובקרנס ּבפּטיׁש בטדי"ץ ∑L˜Ó‰.והּכה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻƒ¿»
ּכמֹו ו')ּבלע"ז, ה' נקׁשן"(דניאל לדא ‰tk¯˙."ּדא ˙Bˆ˜∑ הּכּפרת .ראׁשי ְְְְַַָָָָ¿««…∆ֵֶַַָֹ

(èé)ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk äNòå©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬
-ìò íéáøkä-úà eNòz úøtkä-ïî äfî äöwî¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©

:åéúBö÷ éðL§¥¬§¨«
i"yx£‰ˆwÓ „Á‡ ·e¯k ‰NÚÂ∑ ּכרּוב" לפרׁש: הּוצר לכ וקצה. קצה לכל ּכרּובים ׁשני ּתאמר ׁשּלא «¬≈¿∆»ƒ»»ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מּזה" מּקצה ‰tk¯˙.אחד ÔÓ∑ ׁשּלא אֹותם", ּתעׂשה "מקׁשה ׁשל ּפרּוׁשֹו זהּו הּכרּובים, את ּתעׂשה עצמּה ִִֶֶָָָƒ««…∆ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לּכּפרת  ּותחּברם עצמם ּבפני .ּתעׂשם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹ

(ë)íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéäé úøtkä©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬©§ª¦«
i"yx£ÌÈÙÎ ÈN¯t∑ ּפרּוׂשים אּלא ׁשֹוכבים, ּכנפיהם ּתעׂשה ׁשּיהא ׁשּלא ראׁשיהם, אצל למעלה ּוגבהים …¿≈¿»«ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּב"סּכה" ּכדאיתא לּכּפרת, הּכנפים ׁשּבין ּבחלל טפחים ה)י' .(דף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

(àë)-ìàå äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨®§¨§¤
éìà ïzà øLà úãòä-úà ïzz ïøàä:E ¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

i"yx£˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz Ô¯‡‰ Ï‡Â∑?"העדת את הארן אל "ונתּת נאמר: ּכבר ׁשהרי נכּפל, לּמה ידעּתי לא ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
את  יּתן ואחרּֿכ לתֹוכֹו, העדת את ּתחּלה יּתן ּכּפרת, ּבלא לבּדֹו ארֹון ׁשּבעֹודֹו ללּמד ׁשּבא לֹומר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻויׁש

נאמר: המׁשּכן את ּכׁשהקים מצינּו, וכן עליו. מ)הּכּפרת "וּיּתן (לקמן :ואחרּֿכ הארֹון", אל העדּות את "וּיּתן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
מלמעלה" הארֹון על הּכּפרת .את ְְִֶֶַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1346 'nr c"g y"ewl dkex`a oiieri)

d"Awdl l`xUi oiA xWTd©¤¤¥¦§¨¥§©¨¨

::::אליאליאליאלי אאאאּתּתּתּתןןןן אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת־־־־העדתהעדתהעדתהעדת ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן ואלואלואלואל־־־־הארןהארןהארןהארן מלמעלהמלמעלהמלמעלהמלמעלה עלעלעלעל־־־־הארןהארןהארןהארן אתאתאתאת־־־־ההההּכּכּכּכּפּפּפּפרתרתרתרת כא)ונתונתונתונתּתּתּתּת (כה, ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
ּבלא  לבּדֹו ארֹון "ׁשּבעֹודֹו זה ּפסּוק מפרׁש ולכן ּבפני־עצמֹו, ּכלי היא הּכּפרת ּדלרׁש"י הּכּפרת, ּבגדר והרמּב"ן רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹנחלקּו
"ארֹון  וכלׁשֹונֹו מהארֹון, חלק היא הּכּפרת להרמּב"ן אבל עליו", הּכּפרת את יּתן ואחר־ּכ לתֹוכֹו העדּות ּתחּלה יּתן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּכּפרת,

עליו" הּכּפרת ּבהיֹות ּגם הפסוק)יּקרא מפרש איך שם .(ועיין ְִִֵֶַַַָָָֹ
ּכּפרת. עׂשּית לׁשם אֹו הארֹון עׂשּית לׁשם לכּון צריכים היּו הּכּפרת עׂשּית ּבׁשעת האם ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹונפקא־מינּה

הענינים: ּפנימּיּות ע"פ זה לבאר ְְְְִִִִֵֵֶָָָויׁש
ׁשּבֹו והּמקֹום ּבני־יׂשראל, ּבתֹוככי יׁשּכן ׁשה'־יתּבר ּבתֹוכם" "וׁשכנּתי ׁשּיהיה ּכדי היה ׁשּבֹו, והארֹון הּמׁשּכן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּתכלית

הּכּפרת. מעל הּכרבים", ׁשני מּבין הּכּפרת מעל אּת ודּברּתי ׁשם ל "ונֹועדּתי הּכתּוב ּכלׁשֹון היתה ׁשכינה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻׁשרתה

aÚz„יח  „È‚ ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«¿≈
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓ ÔB‰˙È»¿ƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

e¯Îe·‡יט  ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k „aÚÂ¿ƒ≈¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»
˙È Ôe„aÚz ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á«ƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»«¿¿»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡i·e¯k¿«»«¿≈ƒ¿ƒ

lÚÏ‡כ  ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯k ÔB‰ÈÂƒ¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»
„Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a ÔÈlËÓ¿«ƒ¿«¿≈««À¿»¿«≈«
Èt‡ ÔB‰È ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á Ï·˜Ï»√≈«»√≈«À¿»¿«≈

:‡i·e¯Î¿«»

lÚÏÓ‡כא  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»ƒ¿≈»
:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È Ôzz ‡B¯‡·e«¬»ƒ≈»«¬»ƒ∆≈»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(k).äìòîì íéôðë éNøt:d`xie depr KxC ,mdiW`xn.úøtkä ìà:zxFRMd cvl dHnl oitEtM Eid mdipRW`k dxez Ÿ§¥§¨©¦§©§¨¥¨¥¤¤¤£¨¨§¦§¨¤©©Ÿ¤¤§¥¤¨§¦§©¨§©©©¤



לי dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k ipy meil inei xeriy

i"yx£z˜ˆÈÂ∑ּכתרּגּומֹו הּתכה, היּו∑ÂÈ˙ÓÚt.לׁשֹון לּכּפרת, סמּו העליֹונֹות ּובּזוּיֹות זויתּה, ּכתרּגּומֹו: ¿»«¿»ְְְַַָָ«¬…»ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לרחּבֹו מּכאן ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים ּבין נתּונים מפסיק ארֹון ׁשל וארּכֹו ּבהם, נתּונים והּבּדים ארֹון, ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מפרׁש וכן ּביניהם, מהּלכין הארֹון את הּנֹוׂשאים אדם ּבני ׁשני ׁשּיהיּו לבד, ּבד ּבין וחצי אּמתים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּבּדים
הּלחם" "ׁשּתי ּבפרק ‰‡Á˙.ּב'מנחֹות' BÚÏˆ ÏÚ ˙ÚaË ÈzLe∑,הּמקרא ׁשּבתחּלת טּבעֹות הד' הן הן ְְְִֵֶֶֶֶַָ¿≈«»…««¿»∆»ְְִִִֵֵֶַַַַָָ

מן  ּוׁשּתי ּכן: ליּׁשבּה ל ויׁש טּבעֹות", "ׁשּתי ּכמֹו ּופתרֹונֹו היא, יתרה זֹו והּוי"ו היּו, היכן ל ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּופרׁש
האחת  צלעֹו על האּלּו .צּדֹו∑ˆBÚÏ.הּטּבעֹות ְֵֶַַַַָָָָ«¿ִ

(âé):áäæ íúà úétöå íéhL éöò écá úéNòå§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
i"yx£Èc·∑ מֹוטֹות. «≈

(ãé)ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà úàáäå§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ
íäa ïøàä-úà úàNì: ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«

(åè):epnî eøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«
i"yx£epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï∑(שם .לעֹולם (יומא …»Àƒ∆ְָ

(æè)éìà ïzà øLà úãòä úà ïøàä-ìà zúðå:E §¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«
i"yx£Ô¯‡‰ŒÏ‡ z˙Â∑ ּבארֹון מצֹות הּתֹורה,∑‰Ú„˙.ּכמֹו: אתכם ׁשּצּויתי ּוביניכם, ּביני לעדּות ׁשהיא ¿»«»∆»»…ְָָ»≈Àְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּבּה .הּכתּובֹות ְַָ

ß hay h"k ipy mei ß

(æé)dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNòå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
:daçø éöçå änàå§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

i"yx£˙¯tÎ∑ מלמ ּפתּוח ׁשהיה הארֹון, על ּדף ּכּסּוי ּכמין עליו ּומּניחֹו ‡¯dk.עלה, ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡∑ּכארּכֹו «…∆ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ«»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְָ
לעביּה, ׁשעּור נתן ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ארּבעּתם. הּכתלים עבי על ּומּנחת ארֹון, ׁשל ּכרחּבֹו ורחּבּה ארֹון, ְְְְְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻׁשל

טפח עביּה ׁשהיה רּבֹותינּו ה)ּפרׁשּו .(סוכה ְְֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr `i zegiy ihewl)

טפחטפחטפחטפח עביעביעביעביּהּהּהּה יז)ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה כה, נאמר (רש"י מּדּוע לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש הּכּפרת. עבי ׁשעּור לפרׁש רׁש"י ראה מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
י)לעיל "ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו"(פסוק הּכלים ּבׁשאר ּׁשּנאמר למה ּבנּגּוד ׁשל ועועועועׂשׂשׂשׂשית ית ית ית ארֹון", ּבכחֹו ואין טפח, היה הּכּפרת ׁשעבי ּומתרץ, ." ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכזה. רּבת־מׁשקל זהב חתיכת ולעׂשֹות לעבד אחד ְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹאדם

ÔB‰˙Èיג  ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ≈¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒיד  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:ÔB‰a ‡B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡B¯‡¬»¿ƒ«»¬»¿

ÔecÚÈטו  ‡Ï ‡iÁÈ¯‡ ÔB‰È ‡B¯‡c ‡˙˜ÊÚa¿ƒ¿¿»«¬»¿¬ƒ«»»¿ƒ
:dpÓƒ≈

CÏ:טז  Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È ‡B¯‡a Ôz˙Â¿ƒ≈«¬»»«¬»ƒ∆≈»

‡ÔÈnיז  ÔÈz¯z ÈÎc ·‰„c ‡z¯tk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(eh).epnî eøñé àìzXEcw ipRn Ÿ¨ª¦¤¦§¥§©
`EdÎKExAÎWFcTd dvx `l oFx`d̈¨Ÿ¨¨©¨¨
miCAd xiqdl FA EWnWnIW¤§©§§§¨¦©©¦
oi`AWM la` ,zFrAHA mqipkdlE§©§¦¨©©¨£¨§¤¨¦
miCAd iW`xA oiwifgn F`Upl§¨§©£¦¦§¨¥©©¦
mdl oiklFd FzF` oigiPOWkE ,oi`UFpe§§¦§¤©¦¦§¦¨¤

ikde .dXEcTd zni` zngn cIn¦©¥£©¥©©§¨§¨¦
,`xwC `WExiREidi oFx`d zFrAhA ¥¨¦§¨§©§¨¨¦§

,miCAd,mW mrAwie dWn mniUIW ©©¦¤§¦¥¤§¦§§¥¨
lkYe zWxtA aizkcM(k n oldl), §¦§¦§¨¨©©¥¤

mW EnUEIWkE:EPOn ExEqi `l §¤§¨Ÿ¨¦¤
fh dxez

(fh).ïøàä ìà zúðåxTir df oi` §¨©¨¤¨¨Ÿ¥¤¦©
dHnl aizM `dC ,iEEiSd(`k weqt)l`e ©¦§¨§¦§©¨§¤

mrh oYil `N` ,zcrd z` oYY ox`d̈¨Ÿ¦¥¤¨¥ª¤¨¦¥©©
dn ipRn,EPOn ExEqi `l`NW icM ¦§¥¨Ÿ¨¦¤§¥¤Ÿ

z` FA oYil Kixv iM FA EWnWni§©§§¦¨¦¦¥¤
:WFcw didie zEcrdfi dxez ¨¥§¦§¤¨

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k ipy meil inei xeriy

(çé)íúà äNòz äL÷î áäæ íéáøk íéðL úéNòå§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈
:úøtkä úBö÷ éðMî¦§¥−§¬©©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈ·¯k∑ ּפרצּוף להם ּדמּות NÚz‰.ּתינֹוק ‰L˜Ó∑ ּבראׁשי ּותחּברם עצמם ּבפני ּתעׂשם ׁשּלא ¿Àƒְְִֶַָƒ¿»«¬∆ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
הּכּפרת  עׂשּית ּבתחּלת הרּבה זהב הּטל אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין צֹורפים, ּכמעׂשה עׂשּיתם לאחר ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹהּכּפרת

קצֹותיו  ּבבליטת הּכרּובים וצּיר למעלה, ּבֹולטין וראׁשין ּבאמצע, ּובקרנס ּבפּטיׁש בטדי"ץ ∑L˜Ó‰.והּכה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻƒ¿»
ּכמֹו ו')ּבלע"ז, ה' נקׁשן"(דניאל לדא ‰tk¯˙."ּדא ˙Bˆ˜∑ הּכּפרת .ראׁשי ְְְְַַָָָָ¿««…∆ֵֶַַָֹ

(èé)ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk äNòå©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬
-ìò íéáøkä-úà eNòz úøtkä-ïî äfî äöwî¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©

:åéúBö÷ éðL§¥¬§¨«
i"yx£‰ˆwÓ „Á‡ ·e¯k ‰NÚÂ∑ ּכרּוב" לפרׁש: הּוצר לכ וקצה. קצה לכל ּכרּובים ׁשני ּתאמר ׁשּלא «¬≈¿∆»ƒ»»ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מּזה" מּקצה ‰tk¯˙.אחד ÔÓ∑ ׁשּלא אֹותם", ּתעׂשה "מקׁשה ׁשל ּפרּוׁשֹו זהּו הּכרּובים, את ּתעׂשה עצמּה ִִֶֶָָָƒ««…∆ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לּכּפרת  ּותחּברם עצמם ּבפני .ּתעׂשם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹ

(ë)íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéäé úøtkä©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬©§ª¦«
i"yx£ÌÈÙÎ ÈN¯t∑ ּפרּוׂשים אּלא ׁשֹוכבים, ּכנפיהם ּתעׂשה ׁשּיהא ׁשּלא ראׁשיהם, אצל למעלה ּוגבהים …¿≈¿»«ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּב"סּכה" ּכדאיתא לּכּפרת, הּכנפים ׁשּבין ּבחלל טפחים ה)י' .(דף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

(àë)-ìàå äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨®§¨§¤
éìà ïzà øLà úãòä-úà ïzz ïøàä:E ¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

i"yx£˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz Ô¯‡‰ Ï‡Â∑?"העדת את הארן אל "ונתּת נאמר: ּכבר ׁשהרי נכּפל, לּמה ידעּתי לא ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
את  יּתן ואחרּֿכ לתֹוכֹו, העדת את ּתחּלה יּתן ּכּפרת, ּבלא לבּדֹו ארֹון ׁשּבעֹודֹו ללּמד ׁשּבא לֹומר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻויׁש

נאמר: המׁשּכן את ּכׁשהקים מצינּו, וכן עליו. מ)הּכּפרת "וּיּתן (לקמן :ואחרּֿכ הארֹון", אל העדּות את "וּיּתן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
מלמעלה" הארֹון על הּכּפרת .את ְְִֶֶַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1346 'nr c"g y"ewl dkex`a oiieri)

d"Awdl l`xUi oiA xWTd©¤¤¥¦§¨¥§©¨¨

::::אליאליאליאלי אאאאּתּתּתּתןןןן אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת־־־־העדתהעדתהעדתהעדת ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן ואלואלואלואל־־־־הארןהארןהארןהארן מלמעלהמלמעלהמלמעלהמלמעלה עלעלעלעל־־־־הארןהארןהארןהארן אתאתאתאת־־־־ההההּכּכּכּכּפּפּפּפרתרתרתרת כא)ונתונתונתונתּתּתּתּת (כה, ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
ּבלא  לבּדֹו ארֹון "ׁשּבעֹודֹו זה ּפסּוק מפרׁש ולכן ּבפני־עצמֹו, ּכלי היא הּכּפרת ּדלרׁש"י הּכּפרת, ּבגדר והרמּב"ן רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹנחלקּו
"ארֹון  וכלׁשֹונֹו מהארֹון, חלק היא הּכּפרת להרמּב"ן אבל עליו", הּכּפרת את יּתן ואחר־ּכ לתֹוכֹו העדּות ּתחּלה יּתן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּכּפרת,

עליו" הּכּפרת ּבהיֹות ּגם הפסוק)יּקרא מפרש איך שם .(ועיין ְִִֵֶַַַָָָֹ
ּכּפרת. עׂשּית לׁשם אֹו הארֹון עׂשּית לׁשם לכּון צריכים היּו הּכּפרת עׂשּית ּבׁשעת האם ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹונפקא־מינּה

הענינים: ּפנימּיּות ע"פ זה לבאר ְְְְִִִִֵֵֶָָָויׁש
ׁשּבֹו והּמקֹום ּבני־יׂשראל, ּבתֹוככי יׁשּכן ׁשה'־יתּבר ּבתֹוכם" "וׁשכנּתי ׁשּיהיה ּכדי היה ׁשּבֹו, והארֹון הּמׁשּכן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּתכלית

הּכּפרת. מעל הּכרבים", ׁשני מּבין הּכּפרת מעל אּת ודּברּתי ׁשם ל "ונֹועדּתי הּכתּוב ּכלׁשֹון היתה ׁשכינה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻׁשרתה

aÚz„יח  „È‚ ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«¿≈
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓ ÔB‰˙È»¿ƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

e¯Îe·‡יט  ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k „aÚÂ¿ƒ≈¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»
˙È Ôe„aÚz ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á«ƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»«¿¿»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡i·e¯k¿«»«¿≈ƒ¿ƒ

lÚÏ‡כ  ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯k ÔB‰ÈÂƒ¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»
„Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a ÔÈlËÓ¿«ƒ¿«¿≈««À¿»¿«≈«
Èt‡ ÔB‰È ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á Ï·˜Ï»√≈«»√≈«À¿»¿«≈

:‡i·e¯Î¿«»

lÚÏÓ‡כא  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»ƒ¿≈»
:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È Ôzz ‡B¯‡·e«¬»ƒ≈»«¬»ƒ∆≈»
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dnexzלב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k ipy meil inei xeriy
ׁשּׁשם  ׁשהּכּפרת הרמּב"ן מפרׁש ולכן הּתֹורה, ע"י רק זהּו ׁשּביניהם הּׁשכינה הׁשראת את ירּגיׁשּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאמנם
הּׁשכינה. הׁשראת את מרּגיׁשים הּתֹורה ע"י רק ּכי הּתֹורה. הּברית, לּוחֹות ׁשני היּו ׁשּׁשם מהארֹון חלק היתה ׁשכינה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשרתה
ּכי  הּׁשכינה), הׁשראת את מרּגיׁשים אינם ׁשאז (אף ּתֹורה לֹומדים אינם אם ּגם יׂשראל ּבבני ׁשֹורה הּקּב"ה ּבאמת ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָא

מהּתֹורה, למעלה הּוא וקּוב"ה יׂשראל ׁשל הּפנימי ׁשהּכּפרת ּכמאמרהּקׁשר רׁש"י מפרׁש ולכן לּתֹורה", קדמּו "יׂשראל חז"ל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הּתֹורה. - הּלּוחֹות היּו ׁשּׁשם מהארֹון למעלה והיא ּבפני־עצמֹו, ּכלי היא הּׁשכינה ׁשרתה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשּׁשם

(áë)úøtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´©©ÀŸ¤
-ìk úà úãòä ïBøà-ìò øLà íéáøkä éðL ïéaî¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´¨«¥ª®¥´¨

:ìàøNé éða-ìà EúBà äeöà øLà£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èz„ÚBÂ∑אלי לדּבר ׁשם ׁשאבא לּמֹועד אקּבע מקֹום אֹותֹו ,עּמ לדּבר ל מֹועד Èz¯a„Â.ּכׁשאקּבע ¿«¿ƒְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿ƒ«¿ƒ

˙¯tk‰ ÏÚÓ Ez‡∑:אֹומר הּוא אחר א)ּובמקֹום הּמׁשּכן (ויקרא זה לאמר", מֹועד מאהל אליו ה' "וידּבר ƒ¿≈«««…∆ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא זה. את זה מכחיׁשים ּכתּובים ׁשני נמצאּו לּפרכת. ז)מחּוץ "ּובבא (במדבר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּבא  וכיון לּמׁשּכן, נכנס היה מׁשה וגֹו'", הּכּפרת מעל אליו מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע מֹועד אהל אל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹמׁשה
מֹועד  ּבאהל למׁשה ונׁשמע יֹוצא ּומּׁשם הּכרּובים, לבין הּׁשמים מן יֹורד קֹול הּפתח, ּבתֹו.¯L‡ŒÏk ˙‡Â ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ¿≈»¬∆

Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ E˙B‡ ‰eˆ‡∑ יתרה זֹו וי"ו אׁשר הרי "ואת ּתפּתר: וכה ּבּמקרא, הרּבה וכמֹוהּו ּוטפלה, ¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
הּוא  יׂשראל, ּבני אל אֹות אצּוה אׁשר ּכל את ׁשם", עּמ .אדּבר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(âë)änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìL úéNòå§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
:Búî÷ éöçå änàå Baçø̈§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£B˙Ó˜∑הּׁשלחן עבי עם רגליו קט)ּגבּה .(פסחים …»ְְֳִִַַַָָֹֻ

(ãë):áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£‰Ê ¯Ê·∑'מלכים 'ׁשלחן ׁשאֹומרים: ּכמֹו ּוגדּולה, עׁשר ׁשם ׁשהּׁשלחן מלכּות, לכתר .סימן ≈»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

(äë)áäæ-øæ úéNòå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNòå§¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

i"yx£˙¯bÒÓ∑,לּׁשלחן סביב היתה, למעלה אֹומרים: יׁש ּבּדבר. יׂשראל חכמי ונחלקּו ּגדנפא, ּכתרּגּומֹו: ƒ¿∆∆ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
הּׁשלחן, רּוחֹות ּבארּבע לרגל, מרגל ּתקּועה היתה למּטה אֹומרים ויׁש ׂשרים. ׁשלחן ׁשּבׂשפת לבזּבּזין ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻּכמֹו

מסּגרת  אֹותּה על ׁשֹוכב הּׁשלחן Bz¯bÒÓÏ.ודף ·‰ÊŒ¯Ê ˙ÈNÚÂ∑ ּכאן ל ּופרׁש למעלה, האמּור זר הּוא ְְְִֵֶֶַַַָָֻ¿»ƒ»≈»»¿ƒ¿«¿ְְְֵֵַַָָָָ
היתה  הּמסּגרת .ׁשעל ְְִֶֶֶַַָָ

(åë)-úà zúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNòå§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ¤
åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà ìò úòahä: ©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(æë)íécáì íézáì úòahä ïééäz úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

i"yx£˙Úah‰ ÔÈÈ‰z ˙¯bÒn‰ ˙nÚÏ∑ הּמסּגרת ראׁשי ּכנגד ּתקּועֹות ÌÈc·Ï.ּברגלים ÌÈz·Ï∑ אֹותן ¿À««ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒָ
הּבּדים  ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו לאריחּיא ∑ÌÈc·Ï.ּבּתים לצרÌÈz·Ï∑.טּבעֹות לאתרא .ּכתרּגּומֹו: ְְְִִִִֶַַַַָָָ¿»ƒְִֶָֹ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ

CnÚכב  ÏlÓ‡Â Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ»«»∆¡«≈ƒ»
ÏÚ Èc ‡i·e¯k ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡z¯tÎ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«À¿»ƒ≈¿≈¿«»ƒ«
˙ÂÏ C˙È „wÙ‡ Èc Ïk ˙È ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡¬»¿«¬»»»ƒ¡«≈»»¿»

:Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈

‡ÔÈnכג  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t „aÚ˙Â¿«¿≈»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

ÈÊ¯כד  dÏ „aÚ˙Â ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈¿«¿≈≈≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

BÁÒ¯כה  ‡kLt dÓe¯ ‡Ù„b dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿«¿»≈À¿»¿
¯BÁÒ dÙ„‚Ï ·‰„c ¯ÈÊ „aÚ˙Â ¯BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙כו  Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

Ï‡˙¯‡כז  ‡˙˜ÊÚ ÔÈÂ‰È ‡Ù„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyily meil inei xeriy

(çë)íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæ̈¨®§¦¨−̈¤©ª§¨«

i"yx£Ì·Œ‡OÂ∑ הּׁשלחן את ּבם נּׂשא יהיה נפעל, .לׁשֹון ¿ƒ»»ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

(èë)åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå åéúøòw úéNòå§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈
:íúà äNòz øBäè áäæ ïäa Cqé øLà£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ˙tÎÂ ÂÈ˙¯Úw ˙ÈNÚÂ∑,ּכמין קערֹותיו ע ׂשּוי היה והּלחם הּלחם, ּכדפּוס עׂשּוי ׁשהיה הּדפּוס, זה ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּומּכאן מּכאן וקֹופל למּטה לֹו ׁשּולים רּוחֹותיה. מּׁשּתי ּפרּוצה קרּוי ּתבה ּולכ ּכתלים, ּכמין מעלה ּכלּפי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּוכתליו  ׁשלחן ׁשל לרחּבֹו ארּכֹו נֹותן ּומּזה, מּזה הּבית לצּדי ּולכאן, לכאן רֹואין ּפנים לֹו ׁשּיׁש הּפנים, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻלחם
הּׁשלחן, ׂשפת ּכנגד מן זקּופים ּוכׁשּמֹוציאֹו נאפה, הּוא ּברזל ּבׁשל ּברזל. ּודפּוס זהב ּדפּוס לֹו עׂשּוי והיה ְְְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

קערה  קרּוי ּדפּוס ואֹותֹו הּׁשלחן, על ׁשּמסּדרֹו ּבׁשּבת למחר עד זהב ּבׁשל נֹותנֹו הן ∑ÂÈ˙tÎÂ.הּתּנּור, ְְְְְְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ¿«…»ֵ
ׁשּנאמר: הּמערכֹות, ׁשּתי על ׁשּנֹותנין לבֹונה קֹומצי לׁשני היּו ּוׁשּתים לבֹונה. ּבהם ׁשּנֹותנין כה)ּבזיכין (ויקרא ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

זּכה" לבֹונה הּמערכת על עׂשה ∑ÂÈ˙BN˜e."ונתּת ּדּוגמתן לארּכן. הּנסּדקין חלּולים קנים חצאי ּכמין הן ְְֲֶֶַַַַַָָָָ¿»ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָָ
ללחם, לחם ּבין ּומבּדילין הּקנים, אֹותן ּגּבי על האחד לחם ׁשּיׁשב לחם ּכל ראׁש על ׁשלׁשה ּומסּדר זהב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשל

קסו"א  קרּוי חלּול ּדבר ּכל ערבי, ּובלׁשֹון יתעּפׁשּו. ולא ּביניהם הרּוח ׁשּתּכנס ּתרּגּומֹו:∑ÂÈ˙iwÓe.ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«ƒ…»ְַ
ּגבּה ּכנגד הרּבה, הּׁשלחן מן למעלה עד ּוגבֹוהים ּבארץ, עֹומדין זהב יתדֹות ּכמין סניפים הן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּומכילתּה,

) ׁשּׁשה ּומפּצלים הּלחם, גורסמערכת ללחם,חמּׁשה)הרא"ם לחם ׁשּבין הּקנים וראׁשי מּזה, למעלה זה ּפּצּולים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
מכילתּה, ּולׁשֹון ויּׁשברּו. הּתחּתֹונים על העליֹונים הּלחם מּׂשא יכּבד ׁשּלא ּכדי ּפּצּולין, אֹותן על ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹסמּוכין
יׂשראל  מחכמי ויׁש סניפין. על נֹופל אי יֹודע איני מנּקּיֹות, לׁשֹון אבל הכיל", "נלאיתי ּכמֹו: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָסבלֹותיו,

צו)אֹומרים יּׁשבר.(מנחות ׁשּלא אֹותֹו ּומחזיקים אֹותֹו ׁשּמקּׁשין סניפין אּלּו קׂשֹותיו, הּקנים ּומנּקּיתיו,: אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
סניפין  הן מנּקּיֹות האֹומר: ּכדברי ׁשֹונה היה מכילתּה, ׁשּתרּגם: אּונקלֹוס אבל יתעּפׁש, ׁשּלא אֹותֹו .ׁשּמנּקין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

Ô‰a CqÈ ¯L‡∑.וכּסּוי סכ ּכמין עליו ׁשהיּו ,"יּס "אׁשר אֹומר: הּוא קׂשֹותיו ועל ּבהן, יכּסה וכן אׁשר ¬∆À«»≈ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
אֹומר: הּוא אחר ד)ּבמקֹום הם (במדבר וכּסּוי סכ לׁשֹון ,"ו"הּנס "יּס" וזה, וזה ,"הּנס קׂשֹות ."ואת ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

(ì):ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä-ìò zúðå§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬¨¦«

i"yx£ÌÈt ÌÁÏ∑ אל ּב"אמר מפרׁשים מערכֹותיו וסדר הּלחם ּומנין ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ּפנים לֹו ׁשיׁש ∆∆»ƒְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
.הּכהנים" ֲִַֹ

ß hay 'l iyily mei ß

(àì)äNòéz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNòå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéäé äpnî¦¤¬¨¦«§«
i"yx£‰¯Bn‰ ‰NÚÈz ‰L˜Ó∑ואחרּֿכ אברים, אברים ונרֹותיה קניה יעׂשה ולא חּוליֹות יעׂשּנה ׁשּלא ƒ¿»≈»∆«¿»ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ÈÙÁ˙Âכח  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡¯B˙t ˙È ÔB‰a ÔÈÏË ÔB‰ÈÂ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»ƒ»¿ƒ¿»»»

d˙ÂÒ˜Âכט  È‰BkÊ·e È‰BÒÈ‚Ó „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒƒ»ƒƒ¿«¿»≈
Ô‰a Cq˙Èc d˙ÏÈÎÓe„aÚz ÈÎc ·‰c ¿ƒ»≈ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈«¿≈
:ÔB‰˙È»¿

˜„ÈÓל  ‡it‡ ÌÁÏ ‡¯B˙t ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«»»¿≈««»√»«
:‡¯È„z¿ƒ»

Ú˙z·„לא  „È‚ ÈÎc ·‰„c ‡z¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿¬≈
‡‰¯eÊÁ ‡‰„Èlk d˜e dcL ‡z¯Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:ÔB‰È dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`l).äøBðnä äNòézfnx ,c"Ei `ln ¥¨¤©§¨¨¥¤¤
zFUrl dnlW cizrW zFxFpn xUrl§¤¤§¤¨¦§ŸŸ©£

(f c 'a minid ixac):
.dëøéiEUr `EdW dHnNW Kxi Edf §¥¨¤¨¥¤§©¨¤¨

KFx` ,f"rlA w"peah ur lW oCq oinM§¦©©¤¥§©©¨
WlW EPOn oi`vFie ,are zvw agxe§¨¨§¨§¨§§¦¦¤¨

l"f Exn`e .milbx(:gk zegpn)lW DdaB ©§©¦§¨§©¨§¨¤
fnxe ,migth xUr dpFnW dxFpn§¨§¨¨¨§¨¦§¤¤

LzFlrdA zWxtA aizkCn xaCl©¨¨¦¦§¦§¨¨©§©£§
(c g xacna),dxpOd dUrn dfedfe §¤©£¥©§Ÿ¨§¤

dpFnW `IxhnibA (dyrn)§¦©§¦¨§¨
:xUral dxez ¨¨



לג dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k ipy meil inei xeriy
ׁשּׁשם  ׁשהּכּפרת הרמּב"ן מפרׁש ולכן הּתֹורה, ע"י רק זהּו ׁשּביניהם הּׁשכינה הׁשראת את ירּגיׁשּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאמנם
הּׁשכינה. הׁשראת את מרּגיׁשים הּתֹורה ע"י רק ּכי הּתֹורה. הּברית, לּוחֹות ׁשני היּו ׁשּׁשם מהארֹון חלק היתה ׁשכינה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשרתה
ּכי  הּׁשכינה), הׁשראת את מרּגיׁשים אינם ׁשאז (אף ּתֹורה לֹומדים אינם אם ּגם יׂשראל ּבבני ׁשֹורה הּקּב"ה ּבאמת ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָא

מהּתֹורה, למעלה הּוא וקּוב"ה יׂשראל ׁשל הּפנימי ׁשהּכּפרת ּכמאמרהּקׁשר רׁש"י מפרׁש ולכן לּתֹורה", קדמּו "יׂשראל חז"ל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הּתֹורה. - הּלּוחֹות היּו ׁשּׁשם מהארֹון למעלה והיא ּבפני־עצמֹו, ּכלי היא הּׁשכינה ׁשרתה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשּׁשם

(áë)úøtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´©©ÀŸ¤
-ìk úà úãòä ïBøà-ìò øLà íéáøkä éðL ïéaî¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´¨«¥ª®¥´¨

:ìàøNé éða-ìà EúBà äeöà øLà£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èz„ÚBÂ∑אלי לדּבר ׁשם ׁשאבא לּמֹועד אקּבע מקֹום אֹותֹו ,עּמ לדּבר ל מֹועד Èz¯a„Â.ּכׁשאקּבע ¿«¿ƒְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿ƒ«¿ƒ

˙¯tk‰ ÏÚÓ Ez‡∑:אֹומר הּוא אחר א)ּובמקֹום הּמׁשּכן (ויקרא זה לאמר", מֹועד מאהל אליו ה' "וידּבר ƒ¿≈«««…∆ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא זה. את זה מכחיׁשים ּכתּובים ׁשני נמצאּו לּפרכת. ז)מחּוץ "ּובבא (במדבר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּבא  וכיון לּמׁשּכן, נכנס היה מׁשה וגֹו'", הּכּפרת מעל אליו מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע מֹועד אהל אל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹמׁשה
מֹועד  ּבאהל למׁשה ונׁשמע יֹוצא ּומּׁשם הּכרּובים, לבין הּׁשמים מן יֹורד קֹול הּפתח, ּבתֹו.¯L‡ŒÏk ˙‡Â ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ¿≈»¬∆

Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ E˙B‡ ‰eˆ‡∑ יתרה זֹו וי"ו אׁשר הרי "ואת ּתפּתר: וכה ּבּמקרא, הרּבה וכמֹוהּו ּוטפלה, ¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
הּוא  יׂשראל, ּבני אל אֹות אצּוה אׁשר ּכל את ׁשם", עּמ .אדּבר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(âë)änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìL úéNòå§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
:Búî÷ éöçå änàå Baçø̈§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£B˙Ó˜∑הּׁשלחן עבי עם רגליו קט)ּגבּה .(פסחים …»ְְֳִִַַַָָֹֻ

(ãë):áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£‰Ê ¯Ê·∑'מלכים 'ׁשלחן ׁשאֹומרים: ּכמֹו ּוגדּולה, עׁשר ׁשם ׁשהּׁשלחן מלכּות, לכתר .סימן ≈»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

(äë)áäæ-øæ úéNòå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNòå§¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

i"yx£˙¯bÒÓ∑,לּׁשלחן סביב היתה, למעלה אֹומרים: יׁש ּבּדבר. יׂשראל חכמי ונחלקּו ּגדנפא, ּכתרּגּומֹו: ƒ¿∆∆ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
הּׁשלחן, רּוחֹות ּבארּבע לרגל, מרגל ּתקּועה היתה למּטה אֹומרים ויׁש ׂשרים. ׁשלחן ׁשּבׂשפת לבזּבּזין ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻּכמֹו

מסּגרת  אֹותּה על ׁשֹוכב הּׁשלחן Bz¯bÒÓÏ.ודף ·‰ÊŒ¯Ê ˙ÈNÚÂ∑ ּכאן ל ּופרׁש למעלה, האמּור זר הּוא ְְְִֵֶֶַַַָָֻ¿»ƒ»≈»»¿ƒ¿«¿ְְְֵֵַַָָָָ
היתה  הּמסּגרת .ׁשעל ְְִֶֶֶַַָָ

(åë)-úà zúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNòå§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ¤
åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà ìò úòahä: ©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(æë)íécáì íézáì úòahä ïééäz úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

i"yx£˙Úah‰ ÔÈÈ‰z ˙¯bÒn‰ ˙nÚÏ∑ הּמסּגרת ראׁשי ּכנגד ּתקּועֹות ÌÈc·Ï.ּברגלים ÌÈz·Ï∑ אֹותן ¿À««ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒָ
הּבּדים  ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו לאריחּיא ∑ÌÈc·Ï.ּבּתים לצרÌÈz·Ï∑.טּבעֹות לאתרא .ּכתרּגּומֹו: ְְְִִִִֶַַַַָָָ¿»ƒְִֶָֹ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ

CnÚכב  ÏlÓ‡Â Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ»«»∆¡«≈ƒ»
ÏÚ Èc ‡i·e¯k ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡z¯tÎ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«À¿»ƒ≈¿≈¿«»ƒ«
˙ÂÏ C˙È „wÙ‡ Èc Ïk ˙È ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡¬»¿«¬»»»ƒ¡«≈»»¿»

:Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈

‡ÔÈnכג  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t „aÚ˙Â¿«¿≈»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

ÈÊ¯כד  dÏ „aÚ˙Â ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈¿«¿≈≈≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

BÁÒ¯כה  ‡kLt dÓe¯ ‡Ù„b dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿«¿»≈À¿»¿
¯BÁÒ dÙ„‚Ï ·‰„c ¯ÈÊ „aÚ˙Â ¯BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙כו  Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

Ï‡˙¯‡כז  ‡˙˜ÊÚ ÔÈÂ‰È ‡Ù„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyily meil inei xeriy

(çë)íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæ̈¨®§¦¨−̈¤©ª§¨«

i"yx£Ì·Œ‡OÂ∑ הּׁשלחן את ּבם נּׂשא יהיה נפעל, .לׁשֹון ¿ƒ»»ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

(èë)åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå åéúøòw úéNòå§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈
:íúà äNòz øBäè áäæ ïäa Cqé øLà£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ˙tÎÂ ÂÈ˙¯Úw ˙ÈNÚÂ∑,ּכמין קערֹותיו ע ׂשּוי היה והּלחם הּלחם, ּכדפּוס עׂשּוי ׁשהיה הּדפּוס, זה ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּומּכאן מּכאן וקֹופל למּטה לֹו ׁשּולים רּוחֹותיה. מּׁשּתי ּפרּוצה קרּוי ּתבה ּולכ ּכתלים, ּכמין מעלה ּכלּפי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּוכתליו  ׁשלחן ׁשל לרחּבֹו ארּכֹו נֹותן ּומּזה, מּזה הּבית לצּדי ּולכאן, לכאן רֹואין ּפנים לֹו ׁשּיׁש הּפנים, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻלחם
הּׁשלחן, ׂשפת ּכנגד מן זקּופים ּוכׁשּמֹוציאֹו נאפה, הּוא ּברזל ּבׁשל ּברזל. ּודפּוס זהב ּדפּוס לֹו עׂשּוי והיה ְְְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

קערה  קרּוי ּדפּוס ואֹותֹו הּׁשלחן, על ׁשּמסּדרֹו ּבׁשּבת למחר עד זהב ּבׁשל נֹותנֹו הן ∑ÂÈ˙tÎÂ.הּתּנּור, ְְְְְְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ¿«…»ֵ
ׁשּנאמר: הּמערכֹות, ׁשּתי על ׁשּנֹותנין לבֹונה קֹומצי לׁשני היּו ּוׁשּתים לבֹונה. ּבהם ׁשּנֹותנין כה)ּבזיכין (ויקרא ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

זּכה" לבֹונה הּמערכת על עׂשה ∑ÂÈ˙BN˜e."ונתּת ּדּוגמתן לארּכן. הּנסּדקין חלּולים קנים חצאי ּכמין הן ְְֲֶֶַַַַַָָָָ¿»ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָָ
ללחם, לחם ּבין ּומבּדילין הּקנים, אֹותן ּגּבי על האחד לחם ׁשּיׁשב לחם ּכל ראׁש על ׁשלׁשה ּומסּדר זהב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשל

קסו"א  קרּוי חלּול ּדבר ּכל ערבי, ּובלׁשֹון יתעּפׁשּו. ולא ּביניהם הרּוח ׁשּתּכנס ּתרּגּומֹו:∑ÂÈ˙iwÓe.ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«ƒ…»ְַ
ּגבּה ּכנגד הרּבה, הּׁשלחן מן למעלה עד ּוגבֹוהים ּבארץ, עֹומדין זהב יתדֹות ּכמין סניפים הן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּומכילתּה,

) ׁשּׁשה ּומפּצלים הּלחם, גורסמערכת ללחם,חמּׁשה)הרא"ם לחם ׁשּבין הּקנים וראׁשי מּזה, למעלה זה ּפּצּולים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
מכילתּה, ּולׁשֹון ויּׁשברּו. הּתחּתֹונים על העליֹונים הּלחם מּׂשא יכּבד ׁשּלא ּכדי ּפּצּולין, אֹותן על ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹסמּוכין
יׂשראל  מחכמי ויׁש סניפין. על נֹופל אי יֹודע איני מנּקּיֹות, לׁשֹון אבל הכיל", "נלאיתי ּכמֹו: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָסבלֹותיו,

צו)אֹומרים יּׁשבר.(מנחות ׁשּלא אֹותֹו ּומחזיקים אֹותֹו ׁשּמקּׁשין סניפין אּלּו קׂשֹותיו, הּקנים ּומנּקּיתיו,: אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
סניפין  הן מנּקּיֹות האֹומר: ּכדברי ׁשֹונה היה מכילתּה, ׁשּתרּגם: אּונקלֹוס אבל יתעּפׁש, ׁשּלא אֹותֹו .ׁשּמנּקין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

Ô‰a CqÈ ¯L‡∑.וכּסּוי סכ ּכמין עליו ׁשהיּו ,"יּס "אׁשר אֹומר: הּוא קׂשֹותיו ועל ּבהן, יכּסה וכן אׁשר ¬∆À«»≈ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
אֹומר: הּוא אחר ד)ּבמקֹום הם (במדבר וכּסּוי סכ לׁשֹון ,"ו"הּנס "יּס" וזה, וזה ,"הּנס קׂשֹות ."ואת ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

(ì):ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä-ìò zúðå§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬¨¦«

i"yx£ÌÈt ÌÁÏ∑ אל ּב"אמר מפרׁשים מערכֹותיו וסדר הּלחם ּומנין ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ּפנים לֹו ׁשיׁש ∆∆»ƒְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
.הּכהנים" ֲִַֹ

ß hay 'l iyily mei ß

(àì)äNòéz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNòå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéäé äpnî¦¤¬¨¦«§«
i"yx£‰¯Bn‰ ‰NÚÈz ‰L˜Ó∑ואחרּֿכ אברים, אברים ונרֹותיה קניה יעׂשה ולא חּוליֹות יעׂשּנה ׁשּלא ƒ¿»≈»∆«¿»ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ÈÙÁ˙Âכח  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡¯B˙t ˙È ÔB‰a ÔÈÏË ÔB‰ÈÂ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»ƒ»¿ƒ¿»»»

d˙ÂÒ˜Âכט  È‰BkÊ·e È‰BÒÈ‚Ó „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒƒ»ƒƒ¿«¿»≈
Ô‰a Cq˙Èc d˙ÏÈÎÓe„aÚz ÈÎc ·‰c ¿ƒ»≈ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈«¿≈
:ÔB‰˙È»¿

˜„ÈÓל  ‡it‡ ÌÁÏ ‡¯B˙t ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«»»¿≈««»√»«
:‡¯È„z¿ƒ»

Ú˙z·„לא  „È‚ ÈÎc ·‰„c ‡z¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿¬≈
‡‰¯eÊÁ ‡‰„Èlk d˜e dcL ‡z¯Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:ÔB‰È dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¿
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(`l).äøBðnä äNòézfnx ,c"Ei `ln ¥¨¤©§¨¨¥¤¤
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KFx` ,f"rlA w"peah ur lW oCq oinM§¦©©¤¥§©©¨
WlW EPOn oi`vFie ,are zvw agxe§¨¨§¨§¨§§¦¦¤¨

l"f Exn`e .milbx(:gk zegpn)lW DdaB ©§©¦§¨§©¨§¨¤
fnxe ,migth xUr dpFnW dxFpn§¨§¨¨¨§¨¦§¤¤

LzFlrdA zWxtA aizkCn xaCl©¨¨¦¦§¦§¨¨©§©£§
(c g xacna),dxpOd dUrn dfedfe §¤©£¥©§Ÿ¨§¤

dpFnW `IxhnibA (dyrn)§¦©§¦¨§¨
:xUral dxez ¨¨



dnexzלד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyily meil inei xeriy
ּבכלי  וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש אחת, מחתיכה ּבאה ּכּלּה אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין הּצֹורפין ּכדר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻידּביקם

ואיל איל הּקנים ּומפריד מן ∑L˜Ó‰.האּמנּות האברים את ׁשּממׁשי המׁשכה, לׁשֹון "נגיד", ּתרּגּומֹו ְִִֵֵַַָָָָָָֻƒ¿»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּכמֹו: ּבלע"ז, בטדי"ץ קרנס, מּכת "מקׁשה", ּולׁשֹון הּקרנס. ּבהּקׁשת ּולכאן לכאן ה)העׁשת לדא (דניאל "ּדא ְְְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

‰Bn¯‰.נקׁשן" ‰NÚÈz∑(תנחומא),ּבּה מתקּׁשה מׁשה ׁשהיה לפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:מאליה, לֹו אמר ְָָ≈»∆«¿»ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מ  נעׂשית והיא לאּור, הּכּכר את ּתעׂשה'הׁשל' נכּתב לא לכ כט)אליה. מּטה ∑dÎ¯È.(מנחות ׁשל הרגל הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ¿≈»ֶֶֶַָָ

ּולמּטה  הימּנה יֹוצאין הרגלים ּוׁשלׁשה ּתבה, ּכמין ּבאמצע ∑d˜Â.העׂשּוי העֹולה ׁשּלּה האמצעי הּקנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ¿»»ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּפתילה  ולתת לתֹוכֹו הּׁשמן לצּוק ,ּבז ּכמין עׂשּוי האמצעי נר ועליו מעלה ּכלּפי זקּוף ,הּיר.‰ÈÚÈ·b∑ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ¿ƒ∆»

ּובֹולטין  מּזהב עׂשּויין ואּלּו מדירנ"ס, להם וקֹורין ּוקצרים, ארּכים מּזכּוכית, ׁשעֹוׂשין ּכֹוסֹות ּכמין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֻהן
לנֹוי  אּלא בּה היּו ולא הּכתּוב, ּבהם ׁשּנתן ּכּמנין וקנה קנה מּכל עגּלים ∑È¯zÙk‰.ויֹוצאין ּתּפּוחים, ּכמין ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ«¿…∆»ְֲִִִַֻ

ּומנין  פימל"ׁש, להם וקֹורין הּׂשרים, ׁשּלפני לּמנֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכדר האמצעי הּקנה סביבֹות ּבֹולטין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָסביב,
לכפּתֹור  ּכפּתֹור ׁשּבין חלק וכּמה מּמּנה, ּבֹולטין ּכפּתֹורים ּכּמה ּבּפרׁשה: ּכתּוב צּיּורין ∑ÈÁ¯Ùe‰.ׁשּלהם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ¿»∆»ִִ

ּפרחים  ּכמין ּבּה eÈ‰È.עׂשּויין ‰pnÓ∑ וידּביקם לבּדם יעׂשם ולא העׁשת, חתיכת מּתֹו יֹוצא מקׁשה, .הּכל ְְֲִִִָָƒ∆»ƒ¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמננננֹוֹוֹוֹורהרהרהרה לא)ּתּתּתּתיעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה (כה, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
מאליה נעׂשית והיא לאּור הּכּכר את הׁשל הּקּב"ה: לֹו אמר ּבּה, מתקּׁשה מׁשה ׁשהיה לפי מאליה, הּמנֹורה: (רש"י)ּתיעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הּכלים? ׁשאר ּבעׁשּית ולא ּדוקא הּמנֹורה ּבעׁשּית מׁשה נתקּׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹמּדּוע
רז"ל ּוכמאמר העֹולם, חׁש את להאיר צריכה היתה הּמנֹורה כב)אּלא ׁשֹורה (שבת ׁשהּׁשכינה עֹולם לבאי היא "עדּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשאין  אמת הּקּב"ה: לֹו אמר ּגׁשמית? מנֹורה על־ידי העֹולם חׁש את להאיר אפׁשר אי למׁשה: הּוקׁשה ולכן ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּביׂשראל".
מנֹורה. מּזה אעׂשה ואני האׁש, לתֹו הּכּכר את הׁשל א ּבן־אדם, ׁשל בכחֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּדבר

מּמ ּדֹורׁש אני .ׁשּל הּמצֹות ּובקּיּום ,ּבתפּלת ,ׁשּל הּתֹורה ּבלּמּוד ,ׁשּל ּברּוחנּיּות מסּתּפק אינּני לאדם: אֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהּקּב"ה
את  להׁשלי רק עלי זה. את אעׂשה אני ;לבּד לעׂשֹותֹו תּוכל לא אּולם מקּדׁש. לי ּתעׂשה - ׁשּל מהּגׁשמּיּות ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּגם

לה'. האהבה אׁש רׁשפי - הינּו ,ׁשּבלּב האׁש לתֹו ׁשּל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזהב

(áì)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À
ìLe ãçàä dcvî:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

i"yx£‰ÈcvÓ ÌÈ‡ˆÈ∑ קנה ׁשהּוא מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד עד ועֹולין נמׁשכים ּבאלכסֹון ּולכאן, לכאן …¿ƒƒƒ∆»ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
קצר  והעליֹון הימּנּו קצר מעלה וׁשל אר הּתחּתֹון מּזה: למעלה זה האמצעי, קנה מּתֹו ויֹוצאין ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהאמצעי,

קנים  הּׁשּׁשה יֹוצאים ׁשּמּמּנּו הּׁשביעי, האמצעי קנה ׁשל לגבהֹו ׁשוה ראׁשיהן ּגבּה ׁשהיה לפי .הימּנּו, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

(âì)ìLøzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ
ìLe çøôåãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈

ì ïk çøôå øzôk-ïî íéàöiä íéðwä úLL ©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦
:äøðnä©§Ÿ̈«

i"yx£ÌÈ„wLÓ∑ ניאל"ר ׁשּקֹורין וזהב, ּכסף לכלי ׁשעֹוׂשין ּכדר היּו, מצּירים LÏLe‰.ּכתרּגּומֹו: ¿À»ƒְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ¿…»
ÌÈÚ·‚∑ קנ מּכל וקנה ּבֹולטין Á¯ÙÂ.ה ¯zÙk∑ וקנה קנה לכל .היה ¿ƒƒְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ְְֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 164 'nr `"kg y"ewl t"r)

dxFpOd iriaB zxEv©§¦¥©§¨

הּבחירה ּבית סה"י)ּבהלכֹות צּיּור (פ"ג יׁש ּוּבכתב־היד צּורתּה", היא "וזֹו מסּים הּמנֹורה, צּורת הרמּב"ם ׁשּמבאר לאחרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
כתי"ק  ׁשּבגּוף הּמנֹורה ּבצּיּור וכ"ה למּטה. ּופיהם למעלה ּכׁשׁשּוליהם מצּירים ּדהּגביעים ּתמּוּה, ּדבר ּבזה ּומצינּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּמנֹורה.

הּמׁשניֹות ּבפרּוׁש קאפח)הרמּב"ם הוצאת בפיה"מ ממנה צילום ספ"ג. .(מנחות ְְְִֵַַַָָ

˜Èלב  ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù ÔÈ˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯Ó È˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»

:‡Èz d¯ËqÓƒƒ¿«ƒ¿»»

eÊÁ¯לג  „Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È˜a ÔÈ¯ÈˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯Ó¿«¿»

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyily meil inei xeriy
הּגביע  ׁשּׁשּולי הרגיל עמידתם ּכאפן ולא הפּוכים, ּכׁשהם הרמּב"ם) (לדעת ּבּמנֹורה הּגביעים נקּבעּו אּמאי ּבעי, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוטעמא

למעלה. ּופיו ְְְִַַָָלמּטה
להּמנֹורה ּבנֹוגע חז"ל ּׁשאמרּו מה על־ּפי ּבזה ב)וי"ל פו, ׁשהּׁשכינה (מנחות עֹולם ּבאי לכל היא עדּות כּו' צרי אני לאֹורּה "לא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

אטּומים" "ׁשקּופים הּמקּדׁש ּבית חּלֹונֹות היּו ולכן ּביׂשראל". ד)ׁשֹורה ו, מחּלֹונֹות (מ"א הפּו) מּבפנים וצרים מּבחּוץ רחבים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
לעֹולם" ׁשּתאיר מהיכל יֹוצא אֹורּה ׁשּתהא "ּכדי שם)רגילים), מנחות כת"י רש"י .(ל' ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

הּבחּיי ּכתב כן לא)ּוּכמֹו כה, ענין (פרשתנו  ּדכל ּומרוה". (ׁש)מׁשקה "ּכלי הּוא ּכי הּוא ּבּגביע ׁשהרמז הּמנֹורה לגביעי ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
הּׁשפל". "לעֹולם ּולהרוֹות להׁשקֹות היא ְְְְְִֵַַַַָָָָהּמנֹורה

לׁשּתֹות  יכֹול האדם ואין הּגביע, ּבתֹו הּמׁשקה נׁשאר אז למּטה, ּכׁשׁשּוליו רגיל ּבאפן עֹומד ּכׁשּגביע ּבדר־ּכלל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוהּנה
צמאֹונֹו. ּולרּוֹות לׁשּתֹות יּוכל אז הּגביע את ּכׁשהֹופ ורק זֹו. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבדר

ּבׁשביל  ׁשּבּמנֹורה הּקדּׁשה הׁשּפעת ׁשאין להראֹות למעלה, ּכׁשׁשּוליהם ּבּמנֹורה הּגביעים נקּבעּו ּדלכן לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻועל־ּפי־זה
הּׁשפל. העֹולם את ּומרוה ּומׁשקה חּוץ, ּכלּפי "נׁשּפכת" היא אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּמקּדׁש,

(ãì)äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
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i"yx£ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e∑,הּקנים מן למּטה ּבּה ּבֹולט אחד ּגביעים: ארּבעה היּו מנֹורה ׁשל ּבגּופּה «¿…»«¿»»¿ƒƒְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
מּצּדיה  הּיֹוצאים הּקנים יציאת מן למעלה ÈÁ¯Ùe‰.והג' ‰È¯zÙk ÌÈ„wLÓ∑(נב מחמּׁשה (יומא אחד זה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»ֲִֵֶֶָָ

ּופרחיה  ּכפּתריה מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע: להם ׁשאין .מקראֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 183 'nr e"kg y"ewl t"r)
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ּוּוּוּופרחיהפרחיהפרחיהפרחיה:::: ּכּכּכּכפפפפּתּתּתּתריהריהריהריה ממממׁשׁשׁשׁשּקּקּקּקדיםדיםדיםדים גבעיםגבעיםגבעיםגבעים ארארארארּבּבּבּבעהעהעהעה לד)ּוּוּוּובבבבּמּמּמּמנרהנרהנרהנרה (כה, ְְְְַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּופרחיה ּכפּתֹוריה מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע, להם ׁשאין מקראֹות מחמּׁשה אחד .(בפרש"י)זה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ

הרמּב"ם ה"ב)ּופסק פ"ג הבחירה בית ׁשהּוא (הל' מׁשנה' ה'ּכסף ּכתב הּדבר ּובטעם ּבעׂשּיתן". ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים "והּכל : ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
הּנ"ל. ספק ִֵַַַָמּצד

אֹו ׁשּבעל־ּפה ּבּתֹורה ּבאּור ע"ז צ"ל והיה לקּימֹו, אי לדעת ׁשאי־אפׁשר ּדבר לעׂשֹות מצּוה ׁשהּתֹורה יּתכן אי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָותמּוּה,
ַָָקּבלה?

הּכתּובים). ּבבאּור ספק אּלא למעׂשה צּוּוי ׁשאינם הכרע" להם ׁשאין ה"מקראֹות לׁשאר ּדֹומה אינֹו זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ(וספק
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

הּמנֹורה לנֹוי אּלא היּו לא ּופרחים ּכפּתֹורים ל"א)הּגביעים כ"ה פרשתנו להבליט (רש"י ּבכדי היא "מׁשּקדים" היֹותם וכּונת , ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ּכ לעׂשֹות ׁשּדרּכם האּמנּיֹות (ּוכּבעלי יפים, ספ"ג)את מנחות להרמב"ם "מׁשּקדים"(פיה"מ ּכתבה ׁשהּתֹורה ּדאף מּובן ּכן ואם .( ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻ

ׁשנא. ּדמאי ּבכּלם, ּכן לעׂשֹות יׁש מּכל־מקֹום ּופרחים), ּכפּתֹורים אֹו ּגביעים =) מהם ּבאחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻרק
צּותה  ּבמה ּכלֹומר, הּכתּובים, ּבפרּוׁש ספק אּלא ּבּצּוּוי ספק אינֹו "מׁשּקדים" ּנאמר מה על ּדהּספק מּובן נמצא ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻועל־ּפי־זה

מׁשּקדים. לעׂשֹות ּבפרּוׁש ְְֲִֵַַָָֻהּתֹורה
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i"yx£ÌÈw‰ ÈL ˙Áz ¯zÙÎÂ∑ׁשנינּו ּכ ,ואיל איל צּדיה מּׁשני נמׁשכים הּקנים היּו הּכפּתֹור מּתֹו ¿«¿…««¿≈«»ƒְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

הּמׁשּכן: כט)ּבמלאכת האמּור (מנחות הּפרח הּוא טפחים, ג' והּפרח הרגלים טפחים, י"ח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ,ח)ּבּיר וכפּתֹור (במדבר ּגביעים, מהארּבעה ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, ּוטפחים ּפרחּה", עד ירכּה "עד ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

למדנּו, ּופרחיה". ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: עצמּה, ּבּמנֹורה האמּורים ּפרחים ּוׁשני ּכפּתֹורים מּׁשני ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻופרח
"וכפּתר  ׁשּנאמר: מּתֹוכן, נמׁשכין ׁשהּקנים ּכפּתֹורים הג' מן לבד ּפרחים, ּוׁשני ּכפּתֹורים ׁשני ּבּקנה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהיּו
ועֹולים  נמׁשכים ,ואיל איל מּמּנּו יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתר וטפח חלק, ּוטפחים וגֹו'", הּקנים ׁשני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּתחת

ÔÈ¯ÈˆÓלד  ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ
:‡‰pLBLÂ ‡‰¯eÊÁ≈»»¿«»»
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לה dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyily meil inei xeriy
ּבכלי  וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש אחת, מחתיכה ּבאה ּכּלּה אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין הּצֹורפין ּכדר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻידּביקם

ואיל איל הּקנים ּומפריד מן ∑L˜Ó‰.האּמנּות האברים את ׁשּממׁשי המׁשכה, לׁשֹון "נגיד", ּתרּגּומֹו ְִִֵֵַַָָָָָָֻƒ¿»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּכמֹו: ּבלע"ז, בטדי"ץ קרנס, מּכת "מקׁשה", ּולׁשֹון הּקרנס. ּבהּקׁשת ּולכאן לכאן ה)העׁשת לדא (דניאל "ּדא ְְְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

‰Bn¯‰.נקׁשן" ‰NÚÈz∑(תנחומא),ּבּה מתקּׁשה מׁשה ׁשהיה לפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:מאליה, לֹו אמר ְָָ≈»∆«¿»ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מ  נעׂשית והיא לאּור, הּכּכר את ּתעׂשה'הׁשל' נכּתב לא לכ כט)אליה. מּטה ∑dÎ¯È.(מנחות ׁשל הרגל הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ¿≈»ֶֶֶַָָ

ּולמּטה  הימּנה יֹוצאין הרגלים ּוׁשלׁשה ּתבה, ּכמין ּבאמצע ∑d˜Â.העׂשּוי העֹולה ׁשּלּה האמצעי הּקנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ¿»»ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּפתילה  ולתת לתֹוכֹו הּׁשמן לצּוק ,ּבז ּכמין עׂשּוי האמצעי נר ועליו מעלה ּכלּפי זקּוף ,הּיר.‰ÈÚÈ·b∑ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ¿ƒ∆»

ּובֹולטין  מּזהב עׂשּויין ואּלּו מדירנ"ס, להם וקֹורין ּוקצרים, ארּכים מּזכּוכית, ׁשעֹוׂשין ּכֹוסֹות ּכמין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֻהן
לנֹוי  אּלא בּה היּו ולא הּכתּוב, ּבהם ׁשּנתן ּכּמנין וקנה קנה מּכל עגּלים ∑È¯zÙk‰.ויֹוצאין ּתּפּוחים, ּכמין ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ«¿…∆»ְֲִִִַֻ

ּומנין  פימל"ׁש, להם וקֹורין הּׂשרים, ׁשּלפני לּמנֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכדר האמצעי הּקנה סביבֹות ּבֹולטין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָסביב,
לכפּתֹור  ּכפּתֹור ׁשּבין חלק וכּמה מּמּנה, ּבֹולטין ּכפּתֹורים ּכּמה ּבּפרׁשה: ּכתּוב צּיּורין ∑ÈÁ¯Ùe‰.ׁשּלהם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ¿»∆»ִִ

ּפרחים  ּכמין ּבּה eÈ‰È.עׂשּויין ‰pnÓ∑ וידּביקם לבּדם יעׂשם ולא העׁשת, חתיכת מּתֹו יֹוצא מקׁשה, .הּכל ְְֲִִִָָƒ∆»ƒ¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
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ההההּמּמּמּמננננֹוֹוֹוֹורהרהרהרה לא)ּתּתּתּתיעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה (כה, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
מאליה נעׂשית והיא לאּור הּכּכר את הׁשל הּקּב"ה: לֹו אמר ּבּה, מתקּׁשה מׁשה ׁשהיה לפי מאליה, הּמנֹורה: (רש"י)ּתיעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הּכלים? ׁשאר ּבעׁשּית ולא ּדוקא הּמנֹורה ּבעׁשּית מׁשה נתקּׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹמּדּוע
רז"ל ּוכמאמר העֹולם, חׁש את להאיר צריכה היתה הּמנֹורה כב)אּלא ׁשֹורה (שבת ׁשהּׁשכינה עֹולם לבאי היא "עדּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשאין  אמת הּקּב"ה: לֹו אמר ּגׁשמית? מנֹורה על־ידי העֹולם חׁש את להאיר אפׁשר אי למׁשה: הּוקׁשה ולכן ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּביׂשראל".
מנֹורה. מּזה אעׂשה ואני האׁש, לתֹו הּכּכר את הׁשל א ּבן־אדם, ׁשל בכחֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּדבר

מּמ ּדֹורׁש אני .ׁשּל הּמצֹות ּובקּיּום ,ּבתפּלת ,ׁשּל הּתֹורה ּבלּמּוד ,ׁשּל ּברּוחנּיּות מסּתּפק אינּני לאדם: אֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהּקּב"ה
את  להׁשלי רק עלי זה. את אעׂשה אני ;לבּד לעׂשֹותֹו תּוכל לא אּולם מקּדׁש. לי ּתעׂשה - ׁשּל מהּגׁשמּיּות ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּגם

לה'. האהבה אׁש רׁשפי - הינּו ,ׁשּבלּב האׁש לתֹו ׁשּל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזהב

(áì)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À
ìLe ãçàä dcvî:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

i"yx£‰ÈcvÓ ÌÈ‡ˆÈ∑ קנה ׁשהּוא מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד עד ועֹולין נמׁשכים ּבאלכסֹון ּולכאן, לכאן …¿ƒƒƒ∆»ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
קצר  והעליֹון הימּנּו קצר מעלה וׁשל אר הּתחּתֹון מּזה: למעלה זה האמצעי, קנה מּתֹו ויֹוצאין ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהאמצעי,

קנים  הּׁשּׁשה יֹוצאים ׁשּמּמּנּו הּׁשביעי, האמצעי קנה ׁשל לגבהֹו ׁשוה ראׁשיהן ּגבּה ׁשהיה לפי .הימּנּו, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

(âì)ìLøzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ
ìLe çøôåãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈

ì ïk çøôå øzôk-ïî íéàöiä íéðwä úLL ©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦
:äøðnä©§Ÿ̈«

i"yx£ÌÈ„wLÓ∑ ניאל"ר ׁשּקֹורין וזהב, ּכסף לכלי ׁשעֹוׂשין ּכדר היּו, מצּירים LÏLe‰.ּכתרּגּומֹו: ¿À»ƒְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ¿…»
ÌÈÚ·‚∑ קנ מּכל וקנה ּבֹולטין Á¯ÙÂ.ה ¯zÙk∑ וקנה קנה לכל .היה ¿ƒƒְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ְְֶֶָָָָָ
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הּבחירה ּבית סה"י)ּבהלכֹות צּיּור (פ"ג יׁש ּוּבכתב־היד צּורתּה", היא "וזֹו מסּים הּמנֹורה, צּורת הרמּב"ם ׁשּמבאר לאחרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
כתי"ק  ׁשּבגּוף הּמנֹורה ּבצּיּור וכ"ה למּטה. ּופיהם למעלה ּכׁשׁשּוליהם מצּירים ּדהּגביעים ּתמּוּה, ּדבר ּבזה ּומצינּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּמנֹורה.

הּמׁשניֹות ּבפרּוׁש קאפח)הרמּב"ם הוצאת בפיה"מ ממנה צילום ספ"ג. .(מנחות ְְְִֵַַַָָ

˜Èלב  ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù ÔÈ˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯Ó È˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»

:‡Èz d¯ËqÓƒƒ¿«ƒ¿»»

eÊÁ¯לג  „Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È˜a ÔÈ¯ÈˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯Ó¿«¿»

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyily meil inei xeriy
הּגביע  ׁשּׁשּולי הרגיל עמידתם ּכאפן ולא הפּוכים, ּכׁשהם הרמּב"ם) (לדעת ּבּמנֹורה הּגביעים נקּבעּו אּמאי ּבעי, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוטעמא

למעלה. ּופיו ְְְִַַָָלמּטה
להּמנֹורה ּבנֹוגע חז"ל ּׁשאמרּו מה על־ּפי ּבזה ב)וי"ל פו, ׁשהּׁשכינה (מנחות עֹולם ּבאי לכל היא עדּות כּו' צרי אני לאֹורּה "לא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

אטּומים" "ׁשקּופים הּמקּדׁש ּבית חּלֹונֹות היּו ולכן ּביׂשראל". ד)ׁשֹורה ו, מחּלֹונֹות (מ"א הפּו) מּבפנים וצרים מּבחּוץ רחבים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
לעֹולם" ׁשּתאיר מהיכל יֹוצא אֹורּה ׁשּתהא "ּכדי שם)רגילים), מנחות כת"י רש"י .(ל' ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

הּבחּיי ּכתב כן לא)ּוּכמֹו כה, ענין (פרשתנו  ּדכל ּומרוה". (ׁש)מׁשקה "ּכלי הּוא ּכי הּוא ּבּגביע ׁשהרמז הּמנֹורה לגביעי ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
הּׁשפל". "לעֹולם ּולהרוֹות להׁשקֹות היא ְְְְְִֵַַַַָָָָהּמנֹורה

לׁשּתֹות  יכֹול האדם ואין הּגביע, ּבתֹו הּמׁשקה נׁשאר אז למּטה, ּכׁשׁשּוליו רגיל ּבאפן עֹומד ּכׁשּגביע ּבדר־ּכלל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוהּנה
צמאֹונֹו. ּולרּוֹות לׁשּתֹות יּוכל אז הּגביע את ּכׁשהֹופ ורק זֹו. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבדר

ּבׁשביל  ׁשּבּמנֹורה הּקדּׁשה הׁשּפעת ׁשאין להראֹות למעלה, ּכׁשׁשּוליהם ּבּמנֹורה הּגביעים נקּבעּו ּדלכן לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻועל־ּפי־זה
הּׁשפל. העֹולם את ּומרוה ּומׁשקה חּוץ, ּכלּפי "נׁשּפכת" היא אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּמקּדׁש,

(ãì)äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôe§¨¤«¨

i"yx£ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e∑,הּקנים מן למּטה ּבּה ּבֹולט אחד ּגביעים: ארּבעה היּו מנֹורה ׁשל ּבגּופּה «¿…»«¿»»¿ƒƒְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
מּצּדיה  הּיֹוצאים הּקנים יציאת מן למעלה ÈÁ¯Ùe‰.והג' ‰È¯zÙk ÌÈ„wLÓ∑(נב מחמּׁשה (יומא אחד זה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»ֲִֵֶֶָָ

ּופרחיה  ּכפּתריה מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע: להם ׁשאין .מקראֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ
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ּוּוּוּופרחיהפרחיהפרחיהפרחיה:::: ּכּכּכּכפפפפּתּתּתּתריהריהריהריה ממממׁשׁשׁשׁשּקּקּקּקדיםדיםדיםדים גבעיםגבעיםגבעיםגבעים ארארארארּבּבּבּבעהעהעהעה לד)ּוּוּוּובבבבּמּמּמּמנרהנרהנרהנרה (כה, ְְְְַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּופרחיה ּכפּתֹוריה מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע, להם ׁשאין מקראֹות מחמּׁשה אחד .(בפרש"י)זה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ

הרמּב"ם ה"ב)ּופסק פ"ג הבחירה בית ׁשהּוא (הל' מׁשנה' ה'ּכסף ּכתב הּדבר ּובטעם ּבעׂשּיתן". ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים "והּכל : ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
הּנ"ל. ספק ִֵַַַָמּצד

אֹו ׁשּבעל־ּפה ּבּתֹורה ּבאּור ע"ז צ"ל והיה לקּימֹו, אי לדעת ׁשאי־אפׁשר ּדבר לעׂשֹות מצּוה ׁשהּתֹורה יּתכן אי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָותמּוּה,
ַָָקּבלה?

הּכתּובים). ּבבאּור ספק אּלא למעׂשה צּוּוי ׁשאינם הכרע" להם ׁשאין ה"מקראֹות לׁשאר ּדֹומה אינֹו זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ(וספק
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

הּמנֹורה לנֹוי אּלא היּו לא ּופרחים ּכפּתֹורים ל"א)הּגביעים כ"ה פרשתנו להבליט (רש"י ּבכדי היא "מׁשּקדים" היֹותם וכּונת , ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ּכ לעׂשֹות ׁשּדרּכם האּמנּיֹות (ּוכּבעלי יפים, ספ"ג)את מנחות להרמב"ם "מׁשּקדים"(פיה"מ ּכתבה ׁשהּתֹורה ּדאף מּובן ּכן ואם .( ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻ

ׁשנא. ּדמאי ּבכּלם, ּכן לעׂשֹות יׁש מּכל־מקֹום ּופרחים), ּכפּתֹורים אֹו ּגביעים =) מהם ּבאחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻרק
צּותה  ּבמה ּכלֹומר, הּכתּובים, ּבפרּוׁש ספק אּלא ּבּצּוּוי ספק אינֹו "מׁשּקדים" ּנאמר מה על ּדהּספק מּובן נמצא ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻועל־ּפי־זה

מׁשּקדים. לעׂשֹות ּבפרּוׁש ְְֲִֵַַָָֻהּתֹורה

(äì)úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈw‰ ÈL ˙Áz ¯zÙÎÂ∑ׁשנינּו ּכ ,ואיל איל צּדיה מּׁשני נמׁשכים הּקנים היּו הּכפּתֹור מּתֹו ¿«¿…««¿≈«»ƒְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

הּמׁשּכן: כט)ּבמלאכת האמּור (מנחות הּפרח הּוא טפחים, ג' והּפרח הרגלים טפחים, י"ח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ,ח)ּבּיר וכפּתֹור (במדבר ּגביעים, מהארּבעה ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, ּוטפחים ּפרחּה", עד ירכּה "עד ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

למדנּו, ּופרחיה". ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: עצמּה, ּבּמנֹורה האמּורים ּפרחים ּוׁשני ּכפּתֹורים מּׁשני ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻופרח
"וכפּתר  ׁשּנאמר: מּתֹוכן, נמׁשכין ׁשהּקנים ּכפּתֹורים הג' מן לבד ּפרחים, ּוׁשני ּכפּתֹורים ׁשני ּבּקנה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהיּו
ועֹולים  נמׁשכים ,ואיל איל מּמּנּו יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתר וטפח חלק, ּוטפחים וגֹו'", הּקנים ׁשני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּתחת
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ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"ם לשון וזה
הציור וקודם שלימה. המנורה צורת בכאן לצייר ראיתי
טפחים. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורים ושני גביעים ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעים ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחים. ושלשה
לפיכך שנים, רבים ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדים
השלישי והפרח פרחים. ושני כפתורים שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמוך הוא
לו הסמוך והפרח ירך אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלים. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה ואם
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אורך בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העוף שושן.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעים הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאין להצטייר,
הכוונה אבל לך, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומותם והפרחים והכפתורים הגביעים מספר בה להודיע
דבר שום בו שאין המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. איך וכולה והכפתורים, הפרחים בהן שהיו והמקומות

והפרחים שוין. כולן הגביעים וכן לכולן. אחד שיעור הכפתורים שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כן. גם

עשר. אחד הכפתורים ומספר תשעה. הפרחים ומספר ושנים, עשרים הגביעים שמספר הזאת מהצורה לך ונתבאר
זה. את זה מעכבין תשעה פרחים עשר אחד כפתורים ושתים עשרים גביעים אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיים שלשה, והפרח הרגלים טפחים, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכאן ואחד לכאן אחד ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיים ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולים ונמשכים
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולים ויוצאים ממנו נמשכים קנים ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' שם נשתיירו חלק, וטפחיים מנורה. של גובהה כנגד ועולים נמשכים ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחים כפתורים גביעים שבהן פירושו6טפחים משוקדים בתורה שנאמר ומה הזה. הענין כל לך התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדים שקדים כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדים מעשה
הרמב"ם). לשון כאן (עד לבאר. צריך אין מפורסם מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימן ובקש"ע קמ"א סימן דעה" יורה ערוך וב"שלחן בטור (וראה
קנים).

ושלשה1) תיבה, כמין העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשון
ולמטה. הימנה יוצאין רגלים

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"ם, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, דף חולין במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כאן). (עד כדין.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, דף במנחות רש"י לשון וזה

וכתב כאן). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליון הגביע שאף אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני-גביעים זה, בענין העליון בטפח היו והפרח והכפתור גביעים מהשלושה
את מקיף מהם אחד וכל מזה למעלה זה האחרים הטפחים בשני היו האחרים

סביב. הקנה

שכל הרמב"ם שכתב מה מתאים רש"י שיטת שלפי להעיר מקום וכאן

טפח, היה שהכפתור יתכן איך יקשה ולא לכולם. אחד שיעור וכו' הכפתורים
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלים נוף יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורים על יוצאים שהקנים מוכח לשונו, וזה (123

וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירים) שציירו
וכו'. הקנים שני נגד כתב ולא וגו', הקנים שני תחת

הציור5) צייר הרמב"ם אבל בעיגול", "ונמשכים כתב, חושב" ב"מעשה
כנגד עד ועולין נמשכים "באלכסון ל"ב בפסוק כאן רש"י כתב וכן בשיפועים,

מנורה". של גובהה
הקנים6) שבששת שהגביעים הוכיח חפץ) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת

עם בשוה כולם למעלה, זה אצל זה היו אלא הקנים, באורך מפוזרים היו לא
האמצעי.

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyily meil inei xeriy
ּוׁשני  ּכפּתֹור וטפח חלק וטפח מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח חלק טפח מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכנגד

חלק. ּוטפחים מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים מּמּנּו, יֹוצאים ׁשּבהם קנים טפחים ג' ׁשם נׁשּתּירּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשל  ּבגּופּה וארּבעה ואחד, אחד לכל ג' קנים, ל ׁשּׁשה י"ח כ"ב: ּגביעים נמצאּו ופרח. וכפּתֹור ּגביעים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָג'
מהם, יֹוצאים ׁשהּקנים מנֹורה ׁשל ּבגּופּה וג' הּקנים ּבׁשׁשת ו' ּכפּתֹורים: עׂשר ואחד כ"ב, הרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמנֹורה,
,הּיר אצל למּטה האחד, ׁשנים: ּכפּתרים, ּומעּוט ּכפּתריה", "מׁשּקדים ׁשּנאמר: ּבּמנֹורה, נאמרּו עֹוד ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּוׁשנים
"ּבּקנה  ׁשּנאמר: הּקנים, לׁשׁשת ו' לּה: היּו ּפרחים ותׁשעה הּגביעים. ג' עם העליֹונים טפחים ּבג' ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוהאחד,
האמּור  ואחד ׁשנים, ּפרחים, ּומעּוט ּופרחיה", ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: לּמנֹורה, וג' ופרח", ּכפּתר ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻהאחד

ּבהעלֹות" ּכמנינם ":ּבפרׁשת ּתמצאם למעלה, הּכתּובה זֹו ּבמׁשנה ּתדקּדק ואם ּפרחּה". עד ירכּה "עד ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו איׁש .איׁש ְִִִ

(åì)äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬
øBäè áäæ úçà: ©©−¨¨¬¨«

(æì)äéúøð-úà äìòäå äòáL äéúøð-úà úéNòå§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ¤¥´Ÿ¤½¨
:äéðt øáò-ìò øéàäå§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨

i"yx£‰È˙¯Œ˙‡∑ והּפתילֹות הּׁשמן ּבתֹוכן ׁשּנֹותנין ּבזיכין Èt‰.ּכמין ¯·ÚŒÏÚ ¯È‡‰Â∑ ׁשׁשת ּפי עׂשה ∆≈…∆»ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵֵֶ
מּצּדיה, הּיֹוצאים הּקנים ׁשּבראׁשי מאירים הּנרֹות ּכׁשּתדליקם הּנרֹות ׁשּיהיּו ּכדי האמצעי, ּכלּפי מּוסּבים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

הּקנה  ּפני צד אל אֹורם מּוסב ּפניה", עבר הּמנֹורה "אל ּגּוף ׁשהּוא .האמצעי, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשבעהבעהבעהבעה נרנרנרנרֹוֹוֹוֹותיהתיהתיהתיה אתאתאתאת לז)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית הּמנֹורה,(כה, מּגּוף חלק היּו ׁשּלא וי"א אחת"; "מקׁשה הּמנֹורה, מּגּוף חלק היּו ׁשהּנרֹות י"א ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּמנֹורה על אֹותם ּׁשּׂשמּו ב)אּלא פח, ׁשהרי(מנחות הּב', ּכדעה היא הּפׁשט, ּבדר רׁש"י, ׁשּׁשיטת ונראה, על ((((אאאא)))). הּצּוּוי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

נאמר הּנרֹות אחת",לאחרלאחרלאחרלאחרעׂשּית מקׁשה פקּודי((((בבבב))))"ּכּלּה לז)ּבפרׁשת נרֹותיה",(לט, את . . הּמנֹורה "את ׁשהביאּו נאמר ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ
הּמנֹורה את ׁשהביאּו לֹומר אין הא' הּדעה נרֹותיה.וגםוגםוגםוגםּולפי את ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(çì):øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓe∑ ועל הּנרֹות, ּבפי ּולמׁשכן ליּׁשבן הּׁשמן, מּתֹו הּפתילה ּבהם ליּקח העׂשּויין הּצבתים הם «¿»∆»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבלע"ז  טולייׁש צבת, לׁשֹון אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם וצביתהא מלקחים. קרּויים ּבהם ׁשּלֹוקחים ∑È˙zÁÓe‰.ׁשם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ«¿…∆»
הּפתילֹות  מאפר הּנרֹות את מטיב ּכׁשהּוא ּבּבקר, ּבּבקר ׁשּבּנר האפר את ּבהן ׁשחֹותה קטּנים ּבזיכין ּכמין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהם

ּכמֹו: ּבלע"ז, פויׁשדי"א מחּתה, ּולׁשֹון וכבּו. הּלילה ל)ׁשּדלקּו מּיקּוד"(ישעיה אׁש ."לחּתֹות ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָ

(èì)íéìkä-ìk úà dúà äNòé øBäè áäæ økk¦©²¨¨¬¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−
:älàä̈¥«¤

i"yx£¯B‰Ë ·‰Ê ¯kk∑ חֹול ׁשל והּכּכר יֹותר, ולא ּפחֹות לא ּכּכר, אּלא ּכליה ּכל עם מׁשקלּה יהיה ׁשּלא ƒ«»»»ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ

È‚„‡לו  dlk ÔB‰È dpÓ ÔB‰È˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¿À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰„c ‡„Á¬»ƒ¿«¿≈

È˙לז  ˜Ï„˙Â ‡Ú·L ‡‰ÈˆBa ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒ»»ƒ¿»¿«¿≈»
:‡‰t‡ Ï·˜ ÏÚ ÔÈ¯‰Ó ÔB‰ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»ƒ¿«¬ƒ«√≈«»»

ÈÎc:לח  ·‰„c ‡‰˙ÈzÁÓe ‡‰˙·ˆÂ¿ƒ¿»»«¿¿»»»ƒ¿«¿≈

iÓ‡לט  Ïk ˙È d˙È „aÚÈ ÈÎc ·‰„c ‡¯kkƒ¿»ƒ¿«¿≈«¿≈»«»»»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fl).øéàäådxFpOd dxi`de WExiR §¥¦¥§¥¦¨©§¨
,dxFpn lW dipR cbpMW oglEXd l ¤̀©§¨¤§¤¤¨¤¨¤§¨

lkYe zWxtA aizkcM(ck n oldl)mUIe §¦§¦§¨¨©©¥¤©¨¤
,oglXd gkp crFn ld`A dxpOd©§Ÿ¨§Ÿ¤¥Ÿ©©ª§¨
dzid oglXd lr xi`dlC llMn¦§¨¦§¨¦©©ª§¨¨§¨
LzFlrdA zWxtA aizM oke .dxFpOd©§¨§¥§¦§¨¨©§©£§

(a g xacna)EpiidC ,dxFpOd ipR lEn l ¤̀§¥©§¨§©§
hWRde .zFxpd zraW Exi`i ,oglEW§¨¨¦¦§©©¥§©§¨

xn`C o`nM KlFd(:gv zegpn)gxfOn ¥§©§¨©¦¦§¨
zFidl lFki f`C ,zgPEn dzid axrnl§©£¨¨§¨©©§¨¨¦§
cvl zFpFR zFxp lW zFIR lkC§¨¦¤¥§©
oFtSOW xn`C o`nl la` .oglXd©ª§¨£¨§©§¨©¤¦¨

xnFl Kixv f` zgPEn dzid mFxcl§¨¨§¨©©¨¨¦©
mixg`de axrOl dpFR irvn`dW¤¨¤§¨¦¤©©£¨§¨£¥¦
KM lM d`xp `l ,irvn`l mipFR¦¨¤§¨¦Ÿ¦§¤¨¨
,ziUrp dzid oglXd lr xi`dNW¤§¨¦©©ª§¨¨§¨©£¥

Wxtl lkEY [`N`] (`le)xi`de ¤¨©§¨¥§¥¦
:i"Wx WxitC DihWtMgl dxez ¦§¨¥§¥©©¦



לז

itke zegpn zkqnae o`k eyexita i"yx zhiy itl dxepnd dyrn xeiv

`ed oke "ayeg dyrn" extqa iwix ig l`epnr iax laewnd oe`bd ex`iay

zegpn zkqnl eyexita m"anxd xe`ia itl

ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"ם לשון וזה
הציור וקודם שלימה. המנורה צורת בכאן לצייר ראיתי
טפחים. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורים ושני גביעים ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעים ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחים. ושלשה
לפיכך שנים, רבים ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדים
השלישי והפרח פרחים. ושני כפתורים שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמוך הוא
לו הסמוך והפרח ירך אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלים. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה ואם
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אורך בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העוף שושן.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעים הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאין להצטייר,
הכוונה אבל לך, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומותם והפרחים והכפתורים הגביעים מספר בה להודיע
דבר שום בו שאין המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. איך וכולה והכפתורים, הפרחים בהן שהיו והמקומות

והפרחים שוין. כולן הגביעים וכן לכולן. אחד שיעור הכפתורים שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כן. גם

עשר. אחד הכפתורים ומספר תשעה. הפרחים ומספר ושנים, עשרים הגביעים שמספר הזאת מהצורה לך ונתבאר
זה. את זה מעכבין תשעה פרחים עשר אחד כפתורים ושתים עשרים גביעים אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיים שלשה, והפרח הרגלים טפחים, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכאן ואחד לכאן אחד ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיים ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולים ונמשכים
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולים ויוצאים ממנו נמשכים קנים ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' שם נשתיירו חלק, וטפחיים מנורה. של גובהה כנגד ועולים נמשכים ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחים כפתורים גביעים שבהן פירושו6טפחים משוקדים בתורה שנאמר ומה הזה. הענין כל לך התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדים שקדים כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדים מעשה
הרמב"ם). לשון כאן (עד לבאר. צריך אין מפורסם מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימן ובקש"ע קמ"א סימן דעה" יורה ערוך וב"שלחן בטור (וראה
קנים).

ושלשה1) תיבה, כמין העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשון
ולמטה. הימנה יוצאין רגלים

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"ם, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, דף חולין במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כאן). (עד כדין.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, דף במנחות רש"י לשון וזה

וכתב כאן). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליון הגביע שאף אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני-גביעים זה, בענין העליון בטפח היו והפרח והכפתור גביעים מהשלושה
את מקיף מהם אחד וכל מזה למעלה זה האחרים הטפחים בשני היו האחרים

סביב. הקנה

שכל הרמב"ם שכתב מה מתאים רש"י שיטת שלפי להעיר מקום וכאן

טפח, היה שהכפתור יתכן איך יקשה ולא לכולם. אחד שיעור וכו' הכפתורים
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלים נוף יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורים על יוצאים שהקנים מוכח לשונו, וזה (123

וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירים) שציירו
וכו'. הקנים שני נגד כתב ולא וגו', הקנים שני תחת

הציור5) צייר הרמב"ם אבל בעיגול", "ונמשכים כתב, חושב" ב"מעשה
כנגד עד ועולין נמשכים "באלכסון ל"ב בפסוק כאן רש"י כתב וכן בשיפועים,

מנורה". של גובהה
הקנים6) שבששת שהגביעים הוכיח חפץ) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת

עם בשוה כולם למעלה, זה אצל זה היו אלא הקנים, באורך מפוזרים היו לא
האמצעי.

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyily meil inei xeriy
ּוׁשני  ּכפּתֹור וטפח חלק וטפח מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח חלק טפח מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכנגד

חלק. ּוטפחים מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים מּמּנּו, יֹוצאים ׁשּבהם קנים טפחים ג' ׁשם נׁשּתּירּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשל  ּבגּופּה וארּבעה ואחד, אחד לכל ג' קנים, ל ׁשּׁשה י"ח כ"ב: ּגביעים נמצאּו ופרח. וכפּתֹור ּגביעים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָג'
מהם, יֹוצאים ׁשהּקנים מנֹורה ׁשל ּבגּופּה וג' הּקנים ּבׁשׁשת ו' ּכפּתֹורים: עׂשר ואחד כ"ב, הרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמנֹורה,
,הּיר אצל למּטה האחד, ׁשנים: ּכפּתרים, ּומעּוט ּכפּתריה", "מׁשּקדים ׁשּנאמר: ּבּמנֹורה, נאמרּו עֹוד ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּוׁשנים
"ּבּקנה  ׁשּנאמר: הּקנים, לׁשׁשת ו' לּה: היּו ּפרחים ותׁשעה הּגביעים. ג' עם העליֹונים טפחים ּבג' ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוהאחד,
האמּור  ואחד ׁשנים, ּפרחים, ּומעּוט ּופרחיה", ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: לּמנֹורה, וג' ופרח", ּכפּתר ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻהאחד

ּבהעלֹות" ּכמנינם ":ּבפרׁשת ּתמצאם למעלה, הּכתּובה זֹו ּבמׁשנה ּתדקּדק ואם ּפרחּה". עד ירכּה "עד ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו איׁש .איׁש ְִִִ

(åì)äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬
øBäè áäæ úçà: ©©−¨¨¬¨«

(æì)äéúøð-úà äìòäå äòáL äéúøð-úà úéNòå§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ¤¥´Ÿ¤½¨
:äéðt øáò-ìò øéàäå§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨

i"yx£‰È˙¯Œ˙‡∑ והּפתילֹות הּׁשמן ּבתֹוכן ׁשּנֹותנין ּבזיכין Èt‰.ּכמין ¯·ÚŒÏÚ ¯È‡‰Â∑ ׁשׁשת ּפי עׂשה ∆≈…∆»ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵֵֶ
מּצּדיה, הּיֹוצאים הּקנים ׁשּבראׁשי מאירים הּנרֹות ּכׁשּתדליקם הּנרֹות ׁשּיהיּו ּכדי האמצעי, ּכלּפי מּוסּבים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

הּקנה  ּפני צד אל אֹורם מּוסב ּפניה", עבר הּמנֹורה "אל ּגּוף ׁשהּוא .האמצעי, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשבעהבעהבעהבעה נרנרנרנרֹוֹוֹוֹותיהתיהתיהתיה אתאתאתאת לז)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית הּמנֹורה,(כה, מּגּוף חלק היּו ׁשּלא וי"א אחת"; "מקׁשה הּמנֹורה, מּגּוף חלק היּו ׁשהּנרֹות י"א ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּמנֹורה על אֹותם ּׁשּׂשמּו ב)אּלא פח, ׁשהרי(מנחות הּב', ּכדעה היא הּפׁשט, ּבדר רׁש"י, ׁשּׁשיטת ונראה, על ((((אאאא)))). הּצּוּוי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

נאמר הּנרֹות אחת",לאחרלאחרלאחרלאחרעׂשּית מקׁשה פקּודי((((בבבב))))"ּכּלּה לז)ּבפרׁשת נרֹותיה",(לט, את . . הּמנֹורה "את ׁשהביאּו נאמר ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ
הּמנֹורה את ׁשהביאּו לֹומר אין הא' הּדעה נרֹותיה.וגםוגםוגםוגםּולפי את ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(çì):øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓe∑ ועל הּנרֹות, ּבפי ּולמׁשכן ליּׁשבן הּׁשמן, מּתֹו הּפתילה ּבהם ליּקח העׂשּויין הּצבתים הם «¿»∆»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבלע"ז  טולייׁש צבת, לׁשֹון אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם וצביתהא מלקחים. קרּויים ּבהם ׁשּלֹוקחים ∑È˙zÁÓe‰.ׁשם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ«¿…∆»
הּפתילֹות  מאפר הּנרֹות את מטיב ּכׁשהּוא ּבּבקר, ּבּבקר ׁשּבּנר האפר את ּבהן ׁשחֹותה קטּנים ּבזיכין ּכמין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהם

ּכמֹו: ּבלע"ז, פויׁשדי"א מחּתה, ּולׁשֹון וכבּו. הּלילה ל)ׁשּדלקּו מּיקּוד"(ישעיה אׁש ."לחּתֹות ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָ

(èì)íéìkä-ìk úà dúà äNòé øBäè áäæ økk¦©²¨¨¬¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−
:älàä̈¥«¤

i"yx£¯B‰Ë ·‰Ê ¯kk∑ חֹול ׁשל והּכּכר יֹותר, ולא ּפחֹות לא ּכּכר, אּלא ּכליה ּכל עם מׁשקלּה יהיה ׁשּלא ƒ«»»»ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ

È‚„‡לו  dlk ÔB‰È dpÓ ÔB‰È˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¿À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰„c ‡„Á¬»ƒ¿«¿≈

È˙לז  ˜Ï„˙Â ‡Ú·L ‡‰ÈˆBa ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒ»»ƒ¿»¿«¿≈»
:‡‰t‡ Ï·˜ ÏÚ ÔÈ¯‰Ó ÔB‰ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»ƒ¿«¬ƒ«√≈«»»

ÈÎc:לח  ·‰„c ‡‰˙ÈzÁÓe ‡‰˙·ˆÂ¿ƒ¿»»«¿¿»»»ƒ¿«¿≈

iÓ‡לט  Ïk ˙È d˙È „aÚÈ ÈÎc ·‰„c ‡¯kkƒ¿»ƒ¿«¿≈«¿≈»«»»»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fl).øéàäådxFpOd dxi`de WExiR §¥¦¥§¥¦¨©§¨
,dxFpn lW dipR cbpMW oglEXd l ¤̀©§¨¤§¤¤¨¤¨¤§¨

lkYe zWxtA aizkcM(ck n oldl)mUIe §¦§¦§¨¨©©¥¤©¨¤
,oglXd gkp crFn ld`A dxpOd©§Ÿ¨§Ÿ¤¥Ÿ©©ª§¨
dzid oglXd lr xi`dlC llMn¦§¨¦§¨¦©©ª§¨¨§¨
LzFlrdA zWxtA aizM oke .dxFpOd©§¨§¥§¦§¨¨©§©£§

(a g xacna)EpiidC ,dxFpOd ipR lEn l ¤̀§¥©§¨§©§
hWRde .zFxpd zraW Exi`i ,oglEW§¨¨¦¦§©©¥§©§¨

xn`C o`nM KlFd(:gv zegpn)gxfOn ¥§©§¨©¦¦§¨
zFidl lFki f`C ,zgPEn dzid axrnl§©£¨¨§¨©©§¨¨¦§
cvl zFpFR zFxp lW zFIR lkC§¨¦¤¥§©
oFtSOW xn`C o`nl la` .oglXd©ª§¨£¨§©§¨©¤¦¨

xnFl Kixv f` zgPEn dzid mFxcl§¨¨§¨©©¨¨¦©
mixg`de axrOl dpFR irvn`dW¤¨¤§¨¦¤©©£¨§¨£¥¦
KM lM d`xp `l ,irvn`l mipFR¦¨¤§¨¦Ÿ¦§¤¨¨
,ziUrp dzid oglXd lr xi`dNW¤§¨¦©©ª§¨¨§¨©£¥

Wxtl lkEY [`N`] (`le)xi`de ¤¨©§¨¥§¥¦
:i"Wx WxitC DihWtMgl dxez ¦§¨¥§¥©©¦



dnexzלח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyily meil inei xeriy
והם  קֹולֹוני"א, למׁשקל ּכסף ּבּה ׁשּׁשֹוקלין ליטרא הּוא והּמנה מנה, ק"ך ּכפּול, היה קדׁש וׁשל מנה, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹׁשּׁשים

זהּובים  ארּבעה והּסלע סלעים, כ"ה זהּובים. .ק' ְְְְְִִִֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(334 'nr ,` jxk miqxhpew mixn`nd xtq)

אתאתאתאתּהּהּהּה יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה טהטהטהטהֹוֹוֹוֹורררר זהבזהבזהבזהב לט)ּכּכּכּכּכּכּכּכרררר (כה, ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ָָָָֹֹ
'מר'. אֹו 'רם' ּבגימטרּיא ְְִִִַַָָָ'ּכּכר'

ונדּכה  ׁשבּור ׁשהּוא אֹו (רם), העֹולם מעניני והגּבהה התנּׂשאּות ׁשל ּבמּצב־רּוח אם נמצא, ׁשהאדם מּצב ּבכל :ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָללּמד
.יתּבר להּׁשם 'מנֹורה' מּזה לעׂשֹות עליו - (מר) העֹולם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמעניני

(î)äàøî äzà-øLà íúéðáúa äNòå äàøe§¥−©«£¥®§©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−
:øää¨«

i"yx£‰NÚÂ ‰‡¯e∑ ּבהר ּכאן עד ראה הּמנֹורה, ּבמעׂשה מׁשה ׁשּנתקּׁשה מּגיד .אֹות מראה ׁשאני ּתבנית ¿≈«¬≈ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
אׁש ׁשל מנֹורה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו Ó¯‡‰.ׁשהראה ‰z‡Œ¯L‡∑אּלּו ּבטּורא'. מתחזי 'דאּת ּכתרּגּומֹו: ְְֵֶֶֶַָָָָ¬∆«»»¿∆ְְְְְֲִִִִַַָ

מתחזי', 'דאּת ּפתרֹונֹו קמץ, חטף ׁשּנקּוד עכׁשו לאחרים. מראה אּתה ּפתרֹונֹו: היה ּבפּת"ח, מראה נקּוד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהיה
לנעׂשה) עֹוׂשה ּבין מפריד (ׁשהּנּקּוד ל מראים .ׁשאחרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

åë(à)øæLî LL úòéøé øNò äNòz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈
áLç äNòî íéáøk éðL úòìúå ïîbøàå úìëúe§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−

:íúà äNòz©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£˙ÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰Œ˙‡Â∑ ּתלּויֹות ׁשהּיריעֹות לּקרׁשים, מחּוץ ולמחּצֹות לגג לֹו להיֹות ¿∆«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָ

לכּסֹותן  ÈL.מאחֹוריהן ˙ÚÏ˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL∑,וחּוט חּוט ּבכל יחד מינין ארּבעה הרי ְֲֵֵֶַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»¿…««»ƒְְְֲִִֵַַַָָָ
לחּוט  ּכפלים כ"ד יחד, ׁשזּורין ּכׁשהן מינין ד' הרי ו', ּכפּול וחּוט חּוט וכל צמר, ׁשל וג' ּפׁשּתים ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָא'

המשכן) דמלאכת LÁ·.(ברייתא ‰NÚÓ ÌÈ·¯k∑ מעׂשה ׁשהּוא ּברקימה ולא ּבאריגתן, ּבהם מצּירין היּו ּכרּובים ¿Àƒ«¬≈…≈ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
זה,מחט, מּצד ונׁשר זה מּצד ארי מּכאן: אחד ּופרצּוף מּכאן אחד ּפרצּוף ּכתלים, ּבׁשני ּבאריגה ּכמֹואּלא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

פייׁשיׁש"א  ּבלע"ז ׁשּקֹורין מׁשי, ׁשל חגֹורֹות .ׁשאֹורגין ְְֲִִִֶֶֶֶַַ

(á)Cøà|änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

úòéøéä-ìëì: §¨©§¦«Ÿ
(â)dúçà-ìà äMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®

:dúçà-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«
i"yx£˙¯·Á ÔÈÈ‰z∑ לבד וחמׁש לבד חמׁש זֹו, ּבצד זֹו ּבמחט ‡d˙Á‡ŒÏ.ּתֹופרן ‰M‡∑ הּמקרא ּדר ּכ ƒ¿∆»…¿…ְְְְְְֵֵַַַַַָָָƒ»∆¬…»ְִֶֶַָָ

ּבּכרּובים: ׁשּנאמר ּכמֹו אחיו", אל "איׁש אֹומר: זכר, לׁשֹון ׁשהּוא ּובדבר נקבה. לׁשֹון ׁשהּוא ּבדבר ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלדּבר
כה) אחיו"(לעיל אל איׁש ."ּופניהם ְִִֵֶֶָ

(ã)úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì úéNòå§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôNa äNòz ïëå úøáça äöwî¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwä©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

ÈÊÁ˙Óמ  z‡c ÔB‰˙eÓ„k „aÚÂ ÈÊÁÂ«¬≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¬ƒ
:‡¯eËa¿»

ÈÊL¯א  ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ „aÚz ‡kLÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¿≈¬«¿ƒ»¿¿ƒ
ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÓ‡ „·BÚ«√»«¿≈»¿

‡ÔÈnב  ÈÓ˙Â ÔÈ¯NÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿≈«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ¬»

Á„‡ג  ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÈÂ‰È ÔÚÈ¯È LÓÁ¬≈¿ƒ»¿∆¿«¿«¿»¬»ƒ¬»
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÚÈ¯È LÓÁÂ«¬≈¿ƒ»¿«¿»¬»ƒ¬»

„ÚÈ¯È˙‡ד  ‡˙ÙN ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·eÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙNa „aÚz ÔÎÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈¿≈«¿≈¿ƒ¿»

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·c ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯È„ƒƒ¬»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿≈»

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyily meil inei xeriy

i"yx£˙‡ÏÏ∑ עניבה לׁשֹון ענּובין, אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּבלע"ז, Áa·¯˙.לצול"ׁש ‰ˆwÓ∑ יריעה ּבאֹותּה À¿…ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָƒ»»«…»∆ְְִָָ
חֹוברת  קרּויה היריעֹות חמׁשת קבּוצת החּבּור. aÁna¯˙.ׁשּבסֹוף ‰BˆÈw‰ ‰ÚÈ¯È‰ ˙ÙNa ‰NÚz ÔÎÂ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ¿≈«¬∆ƒ¿««¿ƒ»«ƒ»««¿∆∆

˙ÈM‰∑ החֹוברת לסֹוף ּכלֹומר: קצה, לׁשֹון קיצֹונה, ׁשהיא יריעה .ּבאֹותּה «≈ƒְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

(ä)íéMîçå úçàä äòéøéa äNòz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNòz úàììª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́

:dúçà-ìà äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«
i"yx£d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó∑,מּזֹו זֹו הבּדלתן מכּונת אחת, ּבמּדה הּללאת ׁשּתעׂשה ׁשמר «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

מכּונֹות  זֹו יריעה ׁשל הּללאֹות  יהי ּו חֹוברת, אצל חֹוברת ּכׁשּתפרׂש ּבחברּתּה, יהא ּכן זֹו ּביריעה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻּוכמּדתן
זֹו, ׁשל לּולאֹות כ"ח ּכנגד ארּכן היריעֹות "לקבל". "ּכנגד" ׁשל ּתרּגּומֹו זֹו, ּכנגד זֹו "מקּבילֹות", לׁשֹון וזהּו ְְְְְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּוכׁשחּבר  ארּבע, מן ורחּבן ׁשלׁשים אר ּכֹו והּמׁשּכן, הּׁשנית. החֹוברת וכן כ' רחּבן נמצא יחד, יריעֹות חמׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הרי  האּמה, וחצי אּמה קרׁש וכל לּצפֹון. וכן ּתימנה" נגב לפאת קרׁשים "עׂשרים ׁשּנאמר: לּמערב, ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּמזרח
יּמה  הּמׁשּכן "ּולירּכתי ׁשּנאמר: אּמֹות, עׂשר לּדרֹום הּצפֹון מן הּמׁשּכן רחב לּמערב. הּמזרח מן ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשלׁשים
לרחּבֹו ארּכן היריעֹות, נֹותן הּללּו. לּמקראֹות אפרׁשם ּובמקֹומם עׂשר. הרי לּמקצעֹות, קרׁשים ּוׁשני ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻוגֹו'"
הּקרׁשים, ראׁשי לעבי מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה הּמׁשּכן, רחב חלל לגג אמצעּיֹות אּמֹות עׂשר מׁשּכן: ְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשל
ׁשּתי  נמצאּו עׂשר. ׁשּגבהן הּקרׁשים קֹומת מכּסֹות לּדרֹום וח' לּצפֹון ח' אּמה: ט"ז נׁשּתּירּו אּמה. ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשעבים
ׁשלׁשים  לחֹוברת. אּמה עׂשרים מחּברֹות ּכׁשהן אּמה, ארּבעים יריעֹות ׁשל רחּבן מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻאּמֹות
העּמּודים  עבי לכּסֹות ואּמה ׁשּבּמערב, הּקרׁשים ראׁשי עבי ּכנגד ואּמה לארּכֹו, ה ּמׁשּכן חלל לגג ְְְְְְְְְֲֲֳֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָמהן
ּבווין  ותלּוי ּפרּוׂש ׁשהּמס עּמּודים, חמּׁשה) יׁשן: (ּברׁש"י ד' אּלא ּבּמזרח קרׁשים היּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹׁשּבּמזרח,
מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ּוׁשּתי ׁשּבּמערב  הּמׁשּכן אחֹורי על הּתלּויין אּמֹות ח' נׁשּתּירּו וילֹון. ּכמין ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֻׁשּבהן

דמּסכת  ּבבריתא מצאתי ׁשּבתזֹו ּבמּסכת אבל הזורק)מּדֹות. וט'(פרק הּמזרח  עּמּודי את מכּסֹות היריעֹות אין : ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּכדברי  ואם – הּקרסים" ּתחת הּפרכת את "ונתּת מסּיענּו: זֹו ּבפרׁשה והּכתּוב הּמׁשּכן. אחֹורי ּתלּויֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאּמֹות

מׁשּוכה  ּפרכת נמצאת הּזאת, אּמה הּבריתא ולּמערב הּקרסים .מן ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(å)úòéøéä-úà zøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNòå§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ
:ãçà ïkLnä äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬©¦§−̈¤¨«

i"yx£·‰Ê ÈÒ¯˜∑ ּבּלּולא אחד וראׁשן זֹו ׁשּבחֹוברת ּבּלּולאֹות אחד ראׁשן ּומכניסין ּבלע"ז, ֹות פירמיל"ׁש «¿≈»»ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהן  ּומחּברן זֹו, .ׁשּבחֹוברת ְְְֶֶֶֶַָָ

(æ)-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé úéNòå§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«
:íúà äNòz úòéøé äøNò¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÈfÚ ˙ÚÈ¯È∑ עּזים ׁשל ÔkLn‰ŒÏÚ.מּנֹוצה Ï‰‡Ï∑ הּתחּתֹונֹות היריעֹות על אֹותן .לפרׂש ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ¿…∆««ƒ¿»ְְְִִַַַַָֹ

(ç)Cøà|ìL úçàä äòéøéäáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬

:úòéøé äøNò¤§¥−§¦«Ÿ
i"yx£‰n‡a ÌÈLÏL∑ אּמה עֹודפֹות אּלּו נמצאּו הראׁשֹונֹות, את ׁשּנתן ּכמֹו הּמׁשּכן לרחב ארּכן ׁשּכׁשּנֹותן ¿…ƒ»«»ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

קרׁש, ׁשל הּתחּתֹונה והאּמה הּקרׁשים. מן מגּלֹות ׁשּנׁשארּו אּמֹות מהּׁשּתי אחת לכּסֹות מּכאן, ואּמה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻמּכאן
אּמה  ּגבהן ׁשהאדנים האדן, ּבנקב הּתח ּובה האּמה היא אֹותּה, מכּסה היריעה .ׁשאין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

Á„‡ה  ‡˙ÚÈ¯Èa „aÚz ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒƒ¬»¬»
‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „aÚz ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¬»
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·eÚ ÔeÎÓ ‡Èz ÈÙBÏ ˙È·c¿≈≈ƒ¿»»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

È˙ו  ÛÙÏ˙e ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
È‰ÈÂ ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»ƒ≈

:„Á ‡kLÓ«¿¿»»

kLÓ‡ז  ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓ ÔÚÈ¯È „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒ»¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:ÔB‰˙È „aÚz ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„Á¬»∆¿≈¿ƒ»«¿≈»¿

È˙eÙe‡ח  ÔÈn‡ ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ«ƒ¿»
‡„Á ‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»¬»

:ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„ÁÏ«¬»∆¿≈¿ƒ»



לט dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyily meil inei xeriy
והם  קֹולֹוני"א, למׁשקל ּכסף ּבּה ׁשּׁשֹוקלין ליטרא הּוא והּמנה מנה, ק"ך ּכפּול, היה קדׁש וׁשל מנה, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹׁשּׁשים

זהּובים  ארּבעה והּסלע סלעים, כ"ה זהּובים. .ק' ְְְְְִִִֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(334 'nr ,` jxk miqxhpew mixn`nd xtq)

אתאתאתאתּהּהּהּה יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה טהטהטהטהֹוֹוֹוֹורררר זהבזהבזהבזהב לט)ּכּכּכּכּכּכּכּכרררר (כה, ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ָָָָֹֹ
'מר'. אֹו 'רם' ּבגימטרּיא ְְִִִַַָָָ'ּכּכר'

ונדּכה  ׁשבּור ׁשהּוא אֹו (רם), העֹולם מעניני והגּבהה התנּׂשאּות ׁשל ּבמּצב־רּוח אם נמצא, ׁשהאדם מּצב ּבכל :ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָללּמד
.יתּבר להּׁשם 'מנֹורה' מּזה לעׂשֹות עליו - (מר) העֹולם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמעניני

(î)äàøî äzà-øLà íúéðáúa äNòå äàøe§¥−©«£¥®§©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−
:øää¨«

i"yx£‰NÚÂ ‰‡¯e∑ ּבהר ּכאן עד ראה הּמנֹורה, ּבמעׂשה מׁשה ׁשּנתקּׁשה מּגיד .אֹות מראה ׁשאני ּתבנית ¿≈«¬≈ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
אׁש ׁשל מנֹורה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו Ó¯‡‰.ׁשהראה ‰z‡Œ¯L‡∑אּלּו ּבטּורא'. מתחזי 'דאּת ּכתרּגּומֹו: ְְֵֶֶֶַָָָָ¬∆«»»¿∆ְְְְְֲִִִִַַָ

מתחזי', 'דאּת ּפתרֹונֹו קמץ, חטף ׁשּנקּוד עכׁשו לאחרים. מראה אּתה ּפתרֹונֹו: היה ּבפּת"ח, מראה נקּוד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהיה
לנעׂשה) עֹוׂשה ּבין מפריד (ׁשהּנּקּוד ל מראים .ׁשאחרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

åë(à)øæLî LL úòéøé øNò äNòz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈
áLç äNòî íéáøk éðL úòìúå ïîbøàå úìëúe§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−

:íúà äNòz©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£˙ÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰Œ˙‡Â∑ ּתלּויֹות ׁשהּיריעֹות לּקרׁשים, מחּוץ ולמחּצֹות לגג לֹו להיֹות ¿∆«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָ

לכּסֹותן  ÈL.מאחֹוריהן ˙ÚÏ˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL∑,וחּוט חּוט ּבכל יחד מינין ארּבעה הרי ְֲֵֵֶַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»¿…««»ƒְְְֲִִֵַַַָָָ
לחּוט  ּכפלים כ"ד יחד, ׁשזּורין ּכׁשהן מינין ד' הרי ו', ּכפּול וחּוט חּוט וכל צמר, ׁשל וג' ּפׁשּתים ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָא'

המשכן) דמלאכת LÁ·.(ברייתא ‰NÚÓ ÌÈ·¯k∑ מעׂשה ׁשהּוא ּברקימה ולא ּבאריגתן, ּבהם מצּירין היּו ּכרּובים ¿Àƒ«¬≈…≈ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
זה,מחט, מּצד ונׁשר זה מּצד ארי מּכאן: אחד ּופרצּוף מּכאן אחד ּפרצּוף ּכתלים, ּבׁשני ּבאריגה ּכמֹואּלא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

פייׁשיׁש"א  ּבלע"ז ׁשּקֹורין מׁשי, ׁשל חגֹורֹות .ׁשאֹורגין ְְֲִִִֶֶֶֶַַ

(á)Cøà|änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

úòéøéä-ìëì: §¨©§¦«Ÿ
(â)dúçà-ìà äMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®

:dúçà-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«
i"yx£˙¯·Á ÔÈÈ‰z∑ לבד וחמׁש לבד חמׁש זֹו, ּבצד זֹו ּבמחט ‡d˙Á‡ŒÏ.ּתֹופרן ‰M‡∑ הּמקרא ּדר ּכ ƒ¿∆»…¿…ְְְְְְֵֵַַַַַָָָƒ»∆¬…»ְִֶֶַָָ

ּבּכרּובים: ׁשּנאמר ּכמֹו אחיו", אל "איׁש אֹומר: זכר, לׁשֹון ׁשהּוא ּובדבר נקבה. לׁשֹון ׁשהּוא ּבדבר ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלדּבר
כה) אחיו"(לעיל אל איׁש ."ּופניהם ְִִֵֶֶָ

(ã)úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì úéNòå§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôNa äNòz ïëå úøáça äöwî¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwä©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

ÈÊÁ˙Óמ  z‡c ÔB‰˙eÓ„k „aÚÂ ÈÊÁÂ«¬≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¬ƒ
:‡¯eËa¿»

ÈÊL¯א  ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ „aÚz ‡kLÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¿≈¬«¿ƒ»¿¿ƒ
ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÓ‡ „·BÚ«√»«¿≈»¿

‡ÔÈnב  ÈÓ˙Â ÔÈ¯NÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿≈«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ¬»

Á„‡ג  ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÈÂ‰È ÔÚÈ¯È LÓÁ¬≈¿ƒ»¿∆¿«¿«¿»¬»ƒ¬»
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÚÈ¯È LÓÁÂ«¬≈¿ƒ»¿«¿»¬»ƒ¬»

„ÚÈ¯È˙‡ד  ‡˙ÙN ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·eÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙNa „aÚz ÔÎÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈¿≈«¿≈¿ƒ¿»

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·c ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯È„ƒƒ¬»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿≈»

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyily meil inei xeriy

i"yx£˙‡ÏÏ∑ עניבה לׁשֹון ענּובין, אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּבלע"ז, Áa·¯˙.לצול"ׁש ‰ˆwÓ∑ יריעה ּבאֹותּה À¿…ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָƒ»»«…»∆ְְִָָ
חֹוברת  קרּויה היריעֹות חמׁשת קבּוצת החּבּור. aÁna¯˙.ׁשּבסֹוף ‰BˆÈw‰ ‰ÚÈ¯È‰ ˙ÙNa ‰NÚz ÔÎÂ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ¿≈«¬∆ƒ¿««¿ƒ»«ƒ»««¿∆∆

˙ÈM‰∑ החֹוברת לסֹוף ּכלֹומר: קצה, לׁשֹון קיצֹונה, ׁשהיא יריעה .ּבאֹותּה «≈ƒְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

(ä)íéMîçå úçàä äòéøéa äNòz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNòz úàììª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́

:dúçà-ìà äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«
i"yx£d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó∑,מּזֹו זֹו הבּדלתן מכּונת אחת, ּבמּדה הּללאת ׁשּתעׂשה ׁשמר «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

מכּונֹות  זֹו יריעה ׁשל הּללאֹות  יהי ּו חֹוברת, אצל חֹוברת ּכׁשּתפרׂש ּבחברּתּה, יהא ּכן זֹו ּביריעה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻּוכמּדתן
זֹו, ׁשל לּולאֹות כ"ח ּכנגד ארּכן היריעֹות "לקבל". "ּכנגד" ׁשל ּתרּגּומֹו זֹו, ּכנגד זֹו "מקּבילֹות", לׁשֹון וזהּו ְְְְְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּוכׁשחּבר  ארּבע, מן ורחּבן ׁשלׁשים אר ּכֹו והּמׁשּכן, הּׁשנית. החֹוברת וכן כ' רחּבן נמצא יחד, יריעֹות חמׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הרי  האּמה, וחצי אּמה קרׁש וכל לּצפֹון. וכן ּתימנה" נגב לפאת קרׁשים "עׂשרים ׁשּנאמר: לּמערב, ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּמזרח
יּמה  הּמׁשּכן "ּולירּכתי ׁשּנאמר: אּמֹות, עׂשר לּדרֹום הּצפֹון מן הּמׁשּכן רחב לּמערב. הּמזרח מן ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשלׁשים
לרחּבֹו ארּכן היריעֹות, נֹותן הּללּו. לּמקראֹות אפרׁשם ּובמקֹומם עׂשר. הרי לּמקצעֹות, קרׁשים ּוׁשני ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻוגֹו'"
הּקרׁשים, ראׁשי לעבי מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה הּמׁשּכן, רחב חלל לגג אמצעּיֹות אּמֹות עׂשר מׁשּכן: ְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשל
ׁשּתי  נמצאּו עׂשר. ׁשּגבהן הּקרׁשים קֹומת מכּסֹות לּדרֹום וח' לּצפֹון ח' אּמה: ט"ז נׁשּתּירּו אּמה. ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשעבים
ׁשלׁשים  לחֹוברת. אּמה עׂשרים מחּברֹות ּכׁשהן אּמה, ארּבעים יריעֹות ׁשל רחּבן מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻאּמֹות
העּמּודים  עבי לכּסֹות ואּמה ׁשּבּמערב, הּקרׁשים ראׁשי עבי ּכנגד ואּמה לארּכֹו, ה ּמׁשּכן חלל לגג ְְְְְְְְְֲֲֳֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָמהן
ּבווין  ותלּוי ּפרּוׂש ׁשהּמס עּמּודים, חמּׁשה) יׁשן: (ּברׁש"י ד' אּלא ּבּמזרח קרׁשים היּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹׁשּבּמזרח,
מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ּוׁשּתי ׁשּבּמערב  הּמׁשּכן אחֹורי על הּתלּויין אּמֹות ח' נׁשּתּירּו וילֹון. ּכמין ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֻׁשּבהן

דמּסכת  ּבבריתא מצאתי ׁשּבתזֹו ּבמּסכת אבל הזורק)מּדֹות. וט'(פרק הּמזרח  עּמּודי את מכּסֹות היריעֹות אין : ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּכדברי  ואם – הּקרסים" ּתחת הּפרכת את "ונתּת מסּיענּו: זֹו ּבפרׁשה והּכתּוב הּמׁשּכן. אחֹורי ּתלּויֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאּמֹות

מׁשּוכה  ּפרכת נמצאת הּזאת, אּמה הּבריתא ולּמערב הּקרסים .מן ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(å)úòéøéä-úà zøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNòå§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ
:ãçà ïkLnä äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬©¦§−̈¤¨«

i"yx£·‰Ê ÈÒ¯˜∑ ּבּלּולא אחד וראׁשן זֹו ׁשּבחֹוברת ּבּלּולאֹות אחד ראׁשן ּומכניסין ּבלע"ז, ֹות פירמיל"ׁש «¿≈»»ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהן  ּומחּברן זֹו, .ׁשּבחֹוברת ְְְֶֶֶֶַָָ

(æ)-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé úéNòå§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«
:íúà äNòz úòéøé äøNò¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÈfÚ ˙ÚÈ¯È∑ עּזים ׁשל ÔkLn‰ŒÏÚ.מּנֹוצה Ï‰‡Ï∑ הּתחּתֹונֹות היריעֹות על אֹותן .לפרׂש ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ¿…∆««ƒ¿»ְְְִִַַַַָֹ

(ç)Cøà|ìL úçàä äòéøéäáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬

:úòéøé äøNò¤§¥−§¦«Ÿ
i"yx£‰n‡a ÌÈLÏL∑ אּמה עֹודפֹות אּלּו נמצאּו הראׁשֹונֹות, את ׁשּנתן ּכמֹו הּמׁשּכן לרחב ארּכן ׁשּכׁשּנֹותן ¿…ƒ»«»ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

קרׁש, ׁשל הּתחּתֹונה והאּמה הּקרׁשים. מן מגּלֹות ׁשּנׁשארּו אּמֹות מהּׁשּתי אחת לכּסֹות מּכאן, ואּמה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻמּכאן
אּמה  ּגבהן ׁשהאדנים האדן, ּבנקב הּתח ּובה האּמה היא אֹותּה, מכּסה היריעה .ׁשאין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

Á„‡ה  ‡˙ÚÈ¯Èa „aÚz ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒƒ¬»¬»
‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „aÚz ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¬»
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·eÚ ÔeÎÓ ‡Èz ÈÙBÏ ˙È·c¿≈≈ƒ¿»»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

È˙ו  ÛÙÏ˙e ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
È‰ÈÂ ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»ƒ≈

:„Á ‡kLÓ«¿¿»»

kLÓ‡ז  ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓ ÔÚÈ¯È „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒ»¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:ÔB‰˙È „aÚz ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„Á¬»∆¿≈¿ƒ»«¿≈»¿

È˙eÙe‡ח  ÔÈn‡ ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ«ƒ¿»
‡„Á ‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»¬»

:ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„ÁÏ«¬»∆¿≈¿ƒ»



dnexzמ zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyily meil inei xeriy

(è)zøaçåLL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà §¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬
ìeî-ìà úéMMä äòéøéä-úà zìôëå ãáì úòéøéä©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´©¦¦½¤−

:ìäàä éðt§¥¬¨«Ÿ¤
i"yx£˙ÈMM‰ ‰ÚÈ¯È‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ∑ הּתחּתֹונֹות מן יֹותר העליֹונֹות ּבאּלּו ‰‡‰Ï.העֹודפת Èt ÏeÓŒÏ‡∑ ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒְְְִֵֵֶֶֶַַָָ∆¿≈»…∆

ּתלּוי  היה רחּבּה ּפניה חצי על ּבצעיף המכּסה צנּועה לכּלה ּדֹומה הּפתח, ּכנגד ׁשּבּמזרח הּמס על .וכפּול ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

(é)úçàä äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîç úéNòå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä©¦«Ÿ−̈©«Ÿ¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ§©´©§¦½̈

úéðMä úøáçä: ©«Ÿ¤−¤©¥¦«
(àé)-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNòå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤

ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla íéñøwä: ©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«
(áé)äòéøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ

:ïkLnä éøçà ìò çøñz úôãòä̈«Ÿ¤½¤¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«
i"yx£Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯Èa Û„Ú‰ Á¯ÒÂ∑ ׁשּקרּויים עּזים, ׁשל העליֹונֹות הן האהל יריעֹות הּמׁשּכן. יריעֹות על ¿∆«»…≈ƒƒ…»…∆ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּמאהילֹות  ּגג, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכאן האמּור "אהל" וכל הּמׁשּכן". על "לאהל ּבהן: ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹאהל,
אחת  יריעה ׁשל ׁשהחצי לּמערב, היריעה חצי הּתחּתֹונֹות על עֹודפֹות היּו והן הּתחּתֹונֹות, על ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָּומסּככֹות
הּתחּתֹונֹות  רחב על עֹודף חציּה רחב אּמֹות ׁשּתי נׁשארּו האהל. ּפני מּול אל נכּפל היה היתרה, .עׂשרה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

Á‡ ÏÚ Á¯ÒzÔkLn‰ È¯∑ ּבּקרׁשים מגּלֹות ׁשהיּו אּמֹות ׁשּתי ‰ÔkLn.לכּסֹות È¯Á‡∑,מערבי צד הּוא ƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְְְְִֵֶַַַָָֻ¬…≈«ƒ¿»ֲִַַָ
ולׂשמאל  לימין צדדין קרּויין ודרֹום וצפֹון ּפניו, ׁשהן ּבּמזרח ׁשהּפתח .לפי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(âé)úòéøé Cøàa óãòa äfî änàäå äfî änàäå§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ
äfîe äfî ïkLnä écö-ìò çeøñ äéäé ìäàä̈®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬¦¤−

:Búqëì§©Ÿ«
i"yx£‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ ‰n‡‰Â∑ ּולדרֹום ‰‡‰Ï.לצפֹון ˙ÚÈ¯È C¯‡a Û„Úa∑אר על עֹודפֹות ׁשהן ¿»«»ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ»…≈¿…∆¿ƒ…»…∆ְֵֶֶַֹ

אּמֹות  ׁשּתי הּמׁשּכן ‰ÔkLn.יריעֹות ÈcˆŒÏÚ Áe¯Ò ‰È‰È∑ לּמדה למעלה. ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּולדרֹום, לצפֹון ְְְִִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈«ƒ¿»ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
הּיפה  על חס אדם ׁשּיהא ארץ': ּדר' .ּתֹורה ְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(ãé)íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî úéNòå§¨¦³¨¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìòîìî íéLçz úøò äñëîe¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

i"yx£Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ∑ ועֹוד מאּדמים, אילים עֹורֹות ׁשל אחד מכסה עֹוד עׂשה עּזים, יריעֹות ׁשל ּגג לאֹותֹו ƒ¿∆»…∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מּמּנּו י',למעלה ורחּבן  ל' ארּכן הּגג: את אּלא מכּסין היּו לא מכסאֹות ואֹותן ּתחׁשים, עֹורֹות מכסה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשל  וחציֹו מאּדמים אילים עֹורֹות ׁשל חציֹו היה. אחד מכסה יהּודה: רּבי ּולדברי נחמיה, רּבי ּדברי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלּו
ּתחׁשים  .עֹורֹות ְִָ

ÈL˙ט  ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏ˙e¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»ƒ
‡˙È˙È˙L ‡˙ÚÈ¯È ˙È ÛeÚÈ˙Â „BÁÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»¿¿≈»¿ƒ¬»¿ƒ≈»

:‡kLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿¿»

„ÚÈ¯È˙‡י  ‡˙ÙN ÏÚ ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡„Á¬»¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ«

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·c ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

È˙יא  ÏÈÚ˙Â ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙ¯et „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿»≈»
È‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ÛÙÏ˙e ‡i·eÚa ‡iÙ¯et¿«»«¬«»¿»≈»«¿¿»ƒ≈

:„Á»

ebÏt˙יב  ‡kLÓ ˙ÚÈ¯Èa ‡¯ÈzÈc ‡Á¯ÒÂ¿ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ««¿¿»«¿
:‡kLÓ È¯Á‡ ÏÚ Á¯Òz ‡¯ÈzÈc ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¿«ƒ»ƒ¿««¬…≈«¿¿»

ÈzÈ„a¯‡יג  ‡kÓ ‡˙n‡Â ‡kÓ ‡˙n‡Â¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿«ƒ»
ÏÚ ÁÈ¯Ò È‰È ‡kLÓ„ ‡˙ÚÈ¯È ‡k¯‡a¿À¿»¿ƒ¬»¿«¿¿»¿≈¿ƒ««

:d˙eÈqÎÏ ‡kÓe ‡kÓ ‡kLÓ È¯ËÒƒ¿≈«¿¿»ƒ»ƒ»¿«»≈

„„È¯Îיד  ÈÎLÓ ‡Ò¯ÙÏ ‰‡ÙBÁ „aÚ˙Â¿«¿≈»»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` iriax meil inei xeriy

ß '` xc` '` iriax mei ß

(åè)íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîò«Ÿ§¦«

i"yx£ÌÈL¯w‰Œ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑?הּקרׁשים מהּו ודבר. ּדבר ּבכל ׁשּנאמר ּכמֹו קרׁשים', 'ועׂשית לֹומר: לֹו היה ¿»ƒ»∆«¿»ƒְְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבמ  ארזים נטע אבינּו יעקב .לכ ּומיחדין העֹומדין עּמהם מאֹותן להעלֹותם לבניו צּוה ּוכׁשּמת צרים, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ׁשּטים: מעצי ּבּמדּבר מׁשּכן לעׂשֹות אֹותן לצּוֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשעתיד להם, ואמר מּמצרים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכׁשּיצאּו
ׁשּנזּדרזּו ארזים, ּבּתינּו קֹורֹות מזרזים, מּטע טס ׁשּלֹו: ּבּפּיּוט הּבבלי ׁשיּסד הּוא ּבידכם! מזּמנים ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻראּו,

לכן  מּקדם ּבידם מּוכנים ÌÈ„ÓÚ.להיֹות ÌÈhL ÈˆÚ∑ זקּוף הּקרׁשים אר ׁשּיהא ּבלע"ז, איׁשטנבי"ׁש ְְִִִֵֶָָָָֹ¬≈ƒƒ…¿ƒְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
קרׁש הּכתלים, לגבּה הּקרׁשים רחב להיֹות ׁשֹוכבים, ּבקרׁשים הּכתלים ּתעׂשה ולא הּמׁשּכן, ּבקירֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹלמעלה

קרׁש .על ֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr ,i"yz mixn`nd xtq)

עמדיםעמדיםעמדיםעמדים ׁשׁשׁשׁשּטּטּטּטיםיםיםים עציעציעציעצי ללללּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ההההּקּקּקּקררררׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אתאתאתאת טו)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית (כו, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֹֹ
ׁשהּוא  ּדבר יׁש ּדהינּו, ּכלל). ּבדר הּצידה נֹוטה הּׁשיטה עץ (ּכי הּנטּיה ׁשּמׁשמעּות 'ׁשּטה', הּוא 'ׁשיטים' הּמּלה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשרׁש

ׁשיטה. נקראת למּטה, אֹו למעלה צד, לאיזה וההּטיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאמצעי,
אחד. מּׁשרׁש ּכּלם - ּוׁשטּות ׁשיטים ּכי נמצא ׁשרׁש. מאֹותֹו היא 'ׁשטּות' ּתיבת ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻאף

ּכלּפי  וההּטיה (ּדקליּפה), זה' ּדלעּומת 'ׁשטּות היא - למּטה זֹו מּדר ההּטיה והּׂשכל. ההּגיֹון ּדר - היא הּמּצּוע ּדר ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָוהּנה
ּדקדּוׁשה'. 'ׁשטּות היא - ְְְִִַָָמעלה

רז"ל ּוכמאמר לחטֹוא, לאדם הּגֹורמת ׁשטּות רּוח אֹותּה היא זה' ּדלעּומת ג)'ׁשטּות אּלא־אם־ּכן (סוטה עברה עֹובר אדם "אין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ּׁשאמרּו מה ועל־ּדר ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּבאֹופן ה' את עֹובד יהּודי ּכאׁשר היא ּדקדּוׁשה' 'ׁשטּות ׁשטּות". רּוח ּבֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָנכנס

יז)רז"ל לסּבא".(כתובות ׁשטּותיּה ליּה "אהני , ְְֲֵֵֵַַַַָ
עֹומדים' ׁשטים ל'עצי זה' ּדלעּומת ה'ׁשטּות את להפֹו אפֹוא היא האדם ּדקדּוׁשה'.עבֹודת 'ׁשטּות - ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(æè)änàä éöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNò¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈
:ãçàä Løwä áçø−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«

i"yx£L¯w‰ C¯‡ ˙Bn‡ ¯NÚ∑ אּמֹות עׂשר מׁשּכן ׁשל ּגבהֹו ¯Á·.למדנּו: ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â∑:למדנּו ∆∆«…∆«»∆ְְְִֶֶֶַַָָָ¿«»«¬ƒ»«»…«ְַָ
אּמה  ׁשלשים לּמערב, הּמזרח מן ּובּדרֹום, ּבּצפֹון ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים מׁשּכן ׁשל .ארּכֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(æé)-ìà äMà úálLî ãçàä Løwì úBãé ézL§¥´¨À©¤̧¤Æ¨¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNòz ïk dúçà£Ÿ¨®¥´©«£¤½§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

i"yx£„Á‡‰ L¯wÏ ˙B„È ÈzL∑רחּבֹו רביע ּומּניח אּמה, ּבגבּה ּבאמצעֹו מּלמּטה הּקרׁש את חֹורץ היה ¿≈»«∆∆»∆»ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
מה  נקרא קרׁש, לֹומר: (רֹוצה ּבאמצע, הּקרׁש רחב חצי והחריץ, הּידֹות. הן והן מּכאן, רחּבֹו ּורביע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמּכאן
אּמה. חצי הּוא ׁשּבאמצע הּקרׁש רחב חצי נמצא, אּמה. רחב נׁשאר ואז ּומּכאן, מּכאן ׁשחרץ לאחר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּׁשּנׁשאר 
אּמה  רביעית חֹורץ והיה אּמה, חצי רחב ּבאמצע ׁשהחריץ צ"ח, ּדף "הּזֹורק", ּבפרק ּבהדיא רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוכן
סרה  ואז היטב. ודֹוק אּמה, רביעית רחב היה אדן ׂשפת ּכל וכן אּמה, רביעית רחב היה יד וכל צד, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹמּכל

ÔÈhLטו  ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

ebÏÙe˙טז  ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡יז  ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „aÚz Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈«¿≈¿…«≈«¿¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(eh).íéãîò íéhL éöòmznFwA micnFrd on `N` ,Eawxp xaMW miAx minIn oivvwPde milEtPd on gTY `NW ,DihWR. £¥¦¦Ÿ§¦§¨¥¤Ÿ¦©¦©§¦§©¦§¨¦¦¨¦©¦¤§¨¦§§¤¨¦¨§¦§¨¨
,xg` xaCmicnFrmifpbpe miniIw md oicre mlFrl micnFr odW ,(.ar `nei):fh dxez ¨¨©¥§¦¤¥§¦§¨©£©¦¥©¨¦§¦§¨¦
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(è)zøaçåLL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà §¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬
ìeî-ìà úéMMä äòéøéä-úà zìôëå ãáì úòéøéä©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´©¦¦½¤−

:ìäàä éðt§¥¬¨«Ÿ¤
i"yx£˙ÈMM‰ ‰ÚÈ¯È‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ∑ הּתחּתֹונֹות מן יֹותר העליֹונֹות ּבאּלּו ‰‡‰Ï.העֹודפת Èt ÏeÓŒÏ‡∑ ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒְְְִֵֵֶֶֶַַָָ∆¿≈»…∆

ּתלּוי  היה רחּבּה ּפניה חצי על ּבצעיף המכּסה צנּועה לכּלה ּדֹומה הּפתח, ּכנגד ׁשּבּמזרח הּמס על .וכפּול ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

(é)úçàä äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîç úéNòå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä©¦«Ÿ−̈©«Ÿ¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ§©´©§¦½̈

úéðMä úøáçä: ©«Ÿ¤−¤©¥¦«
(àé)-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNòå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤

ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla íéñøwä: ©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«
(áé)äòéøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ

:ïkLnä éøçà ìò çøñz úôãòä̈«Ÿ¤½¤¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«
i"yx£Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯Èa Û„Ú‰ Á¯ÒÂ∑ ׁשּקרּויים עּזים, ׁשל העליֹונֹות הן האהל יריעֹות הּמׁשּכן. יריעֹות על ¿∆«»…≈ƒƒ…»…∆ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּמאהילֹות  ּגג, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכאן האמּור "אהל" וכל הּמׁשּכן". על "לאהל ּבהן: ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹאהל,
אחת  יריעה ׁשל ׁשהחצי לּמערב, היריעה חצי הּתחּתֹונֹות על עֹודפֹות היּו והן הּתחּתֹונֹות, על ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָּומסּככֹות
הּתחּתֹונֹות  רחב על עֹודף חציּה רחב אּמֹות ׁשּתי נׁשארּו האהל. ּפני מּול אל נכּפל היה היתרה, .עׂשרה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

Á‡ ÏÚ Á¯ÒzÔkLn‰ È¯∑ ּבּקרׁשים מגּלֹות ׁשהיּו אּמֹות ׁשּתי ‰ÔkLn.לכּסֹות È¯Á‡∑,מערבי צד הּוא ƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְְְְִֵֶַַַָָֻ¬…≈«ƒ¿»ֲִַַָ
ולׂשמאל  לימין צדדין קרּויין ודרֹום וצפֹון ּפניו, ׁשהן ּבּמזרח ׁשהּפתח .לפי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(âé)úòéøé Cøàa óãòa äfî änàäå äfî änàäå§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ
äfîe äfî ïkLnä écö-ìò çeøñ äéäé ìäàä̈®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬¦¤−

:Búqëì§©Ÿ«
i"yx£‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ ‰n‡‰Â∑ ּולדרֹום ‰‡‰Ï.לצפֹון ˙ÚÈ¯È C¯‡a Û„Úa∑אר על עֹודפֹות ׁשהן ¿»«»ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ»…≈¿…∆¿ƒ…»…∆ְֵֶֶַֹ

אּמֹות  ׁשּתי הּמׁשּכן ‰ÔkLn.יריעֹות ÈcˆŒÏÚ Áe¯Ò ‰È‰È∑ לּמדה למעלה. ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּולדרֹום, לצפֹון ְְְִִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈«ƒ¿»ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
הּיפה  על חס אדם ׁשּיהא ארץ': ּדר' .ּתֹורה ְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(ãé)íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî úéNòå§¨¦³¨¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìòîìî íéLçz úøò äñëîe¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

i"yx£Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ∑ ועֹוד מאּדמים, אילים עֹורֹות ׁשל אחד מכסה עֹוד עׂשה עּזים, יריעֹות ׁשל ּגג לאֹותֹו ƒ¿∆»…∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מּמּנּו י',למעלה ורחּבן  ל' ארּכן הּגג: את אּלא מכּסין היּו לא מכסאֹות ואֹותן ּתחׁשים, עֹורֹות מכסה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשל  וחציֹו מאּדמים אילים עֹורֹות ׁשל חציֹו היה. אחד מכסה יהּודה: רּבי ּולדברי נחמיה, רּבי ּדברי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלּו
ּתחׁשים  .עֹורֹות ְִָ

ÈL˙ט  ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏ˙e¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»ƒ
‡˙È˙È˙L ‡˙ÚÈ¯È ˙È ÛeÚÈ˙Â „BÁÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»¿¿≈»¿ƒ¬»¿ƒ≈»

:‡kLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿¿»

„ÚÈ¯È˙‡י  ‡˙ÙN ÏÚ ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡„Á¬»¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ«

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·c ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

È˙יא  ÏÈÚ˙Â ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙ¯et „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿»≈»
È‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ÛÙÏ˙e ‡i·eÚa ‡iÙ¯et¿«»«¬«»¿»≈»«¿¿»ƒ≈

:„Á»

ebÏt˙יב  ‡kLÓ ˙ÚÈ¯Èa ‡¯ÈzÈc ‡Á¯ÒÂ¿ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ««¿¿»«¿
:‡kLÓ È¯Á‡ ÏÚ Á¯Òz ‡¯ÈzÈc ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¿«ƒ»ƒ¿««¬…≈«¿¿»

ÈzÈ„a¯‡יג  ‡kÓ ‡˙n‡Â ‡kÓ ‡˙n‡Â¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿«ƒ»
ÏÚ ÁÈ¯Ò È‰È ‡kLÓ„ ‡˙ÚÈ¯È ‡k¯‡a¿À¿»¿ƒ¬»¿«¿¿»¿≈¿ƒ««

:d˙eÈqÎÏ ‡kÓe ‡kÓ ‡kLÓ È¯ËÒƒ¿≈«¿¿»ƒ»ƒ»¿«»≈

„„È¯Îיד  ÈÎLÓ ‡Ò¯ÙÏ ‰‡ÙBÁ „aÚ˙Â¿«¿≈»»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` iriax meil inei xeriy

ß '` xc` '` iriax mei ß

(åè)íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîò«Ÿ§¦«

i"yx£ÌÈL¯w‰Œ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑?הּקרׁשים מהּו ודבר. ּדבר ּבכל ׁשּנאמר ּכמֹו קרׁשים', 'ועׂשית לֹומר: לֹו היה ¿»ƒ»∆«¿»ƒְְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבמ  ארזים נטע אבינּו יעקב .לכ ּומיחדין העֹומדין עּמהם מאֹותן להעלֹותם לבניו צּוה ּוכׁשּמת צרים, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ׁשּטים: מעצי ּבּמדּבר מׁשּכן לעׂשֹות אֹותן לצּוֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשעתיד להם, ואמר מּמצרים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכׁשּיצאּו
ׁשּנזּדרזּו ארזים, ּבּתינּו קֹורֹות מזרזים, מּטע טס ׁשּלֹו: ּבּפּיּוט הּבבלי ׁשיּסד הּוא ּבידכם! מזּמנים ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻראּו,

לכן  מּקדם ּבידם מּוכנים ÌÈ„ÓÚ.להיֹות ÌÈhL ÈˆÚ∑ זקּוף הּקרׁשים אר ׁשּיהא ּבלע"ז, איׁשטנבי"ׁש ְְִִִֵֶָָָָֹ¬≈ƒƒ…¿ƒְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
קרׁש הּכתלים, לגבּה הּקרׁשים רחב להיֹות ׁשֹוכבים, ּבקרׁשים הּכתלים ּתעׂשה ולא הּמׁשּכן, ּבקירֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹלמעלה

קרׁש .על ֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr ,i"yz mixn`nd xtq)

עמדיםעמדיםעמדיםעמדים ׁשׁשׁשׁשּטּטּטּטיםיםיםים עציעציעציעצי ללללּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ההההּקּקּקּקררררׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אתאתאתאת טו)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית (כו, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֹֹ
ׁשהּוא  ּדבר יׁש ּדהינּו, ּכלל). ּבדר הּצידה נֹוטה הּׁשיטה עץ (ּכי הּנטּיה ׁשּמׁשמעּות 'ׁשּטה', הּוא 'ׁשיטים' הּמּלה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשרׁש

ׁשיטה. נקראת למּטה, אֹו למעלה צד, לאיזה וההּטיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאמצעי,
אחד. מּׁשרׁש ּכּלם - ּוׁשטּות ׁשיטים ּכי נמצא ׁשרׁש. מאֹותֹו היא 'ׁשטּות' ּתיבת ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻאף

ּכלּפי  וההּטיה (ּדקליּפה), זה' ּדלעּומת 'ׁשטּות היא - למּטה זֹו מּדר ההּטיה והּׂשכל. ההּגיֹון ּדר - היא הּמּצּוע ּדר ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָוהּנה
ּדקדּוׁשה'. 'ׁשטּות היא - ְְְִִַָָמעלה

רז"ל ּוכמאמר לחטֹוא, לאדם הּגֹורמת ׁשטּות רּוח אֹותּה היא זה' ּדלעּומת ג)'ׁשטּות אּלא־אם־ּכן (סוטה עברה עֹובר אדם "אין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ּׁשאמרּו מה ועל־ּדר ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּבאֹופן ה' את עֹובד יהּודי ּכאׁשר היא ּדקדּוׁשה' 'ׁשטּות ׁשטּות". רּוח ּבֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָנכנס

יז)רז"ל לסּבא".(כתובות ׁשטּותיּה ליּה "אהני , ְְֲֵֵֵַַַַָ
עֹומדים' ׁשטים ל'עצי זה' ּדלעּומת ה'ׁשטּות את להפֹו אפֹוא היא האדם ּדקדּוׁשה'.עבֹודת 'ׁשטּות - ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(æè)änàä éöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNò¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈
:ãçàä Løwä áçø−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«

i"yx£L¯w‰ C¯‡ ˙Bn‡ ¯NÚ∑ אּמֹות עׂשר מׁשּכן ׁשל ּגבהֹו ¯Á·.למדנּו: ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â∑:למדנּו ∆∆«…∆«»∆ְְְִֶֶֶַַָָָ¿«»«¬ƒ»«»…«ְַָ
אּמה  ׁשלשים לּמערב, הּמזרח מן ּובּדרֹום, ּבּצפֹון ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים מׁשּכן ׁשל .ארּכֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(æé)-ìà äMà úálLî ãçàä Løwì úBãé ézL§¥´¨À©¤̧¤Æ¨¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNòz ïk dúçà£Ÿ¨®¥´©«£¤½§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

i"yx£„Á‡‰ L¯wÏ ˙B„È ÈzL∑רחּבֹו רביע ּומּניח אּמה, ּבגבּה ּבאמצעֹו מּלמּטה הּקרׁש את חֹורץ היה ¿≈»«∆∆»∆»ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
מה  נקרא קרׁש, לֹומר: (רֹוצה ּבאמצע, הּקרׁש רחב חצי והחריץ, הּידֹות. הן והן מּכאן, רחּבֹו ּורביע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמּכאן
אּמה. חצי הּוא ׁשּבאמצע הּקרׁש רחב חצי נמצא, אּמה. רחב נׁשאר ואז ּומּכאן, מּכאן ׁשחרץ לאחר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּׁשּנׁשאר 
אּמה  רביעית חֹורץ והיה אּמה, חצי רחב ּבאמצע ׁשהחריץ צ"ח, ּדף "הּזֹורק", ּבפרק ּבהדיא רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוכן
סרה  ואז היטב. ודֹוק אּמה, רביעית רחב היה אדן ׂשפת ּכל וכן אּמה, רביעית רחב היה יד וכל צד, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹמּכל

ÔÈhLטו  ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

ebÏÙe˙טז  ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡יז  ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „aÚz Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈«¿≈¿…«≈«¿¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(eh).íéãîò íéhL éöòmznFwA micnFrd on `N` ,Eawxp xaMW miAx minIn oivvwPde milEtPd on gTY `NW ,DihWR. £¥¦¦Ÿ§¦§¨¥¤Ÿ¦©¦©§¦§©¦§¨¦¦¨¦©¦¤§¨¦§§¤¨¦¨§¦§¨¨
,xg` xaCmicnFrmifpbpe miniIw md oicre mlFrl micnFr odW ,(.ar `nei):fh dxez ¨¨©¥§¦¤¥§¦§¨©£©¦¥©¨¦§¦§¨¦



dnexzמב zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` iriax meil inei xeriy
אּמה  ּגבהן והאדנים חלּולים, ׁשהיּו ּבאדנים מכניס הּידֹות, ואֹותן מסּלקת). ּותמיהתֹו הרמּב"ן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּתלּונת
רחב  צּדיהן, מּׁשלֹוׁשה חרּוצֹות האדנים, ּבחלל הּנכנסֹות הּקרׁש וידֹות זה, אצל זה ארּבעים רצּופים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹויֹוׁשבים

הּקר  ׁשּיכּסה האדן, ׂשפת ּכעבי ּכעבי החריץ לקרׁש קרׁש ּבין רוח נמצא ּכן, לא ׁשאם האדן. ראׁש ּכל את ׁש ְְְְֳֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכדי  הּידֹות, צּדי את ׁשּיחרץ מּלמּטה" תֹואמים "ויהיּו ׁשּנאמר: וזהּו ּביניהם, ׁשּיפסיקּו האדנים ׁשני ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׂשפת

זה  אצל זה הּקרׁשים ראׁשיהם ∑lLÓ·˙.ׁשּיתחּברּו ּומׁשּפין מּזֹו זֹו מבּדלֹות סּלם, ׁשליבֹות ּכמין עׂשּויֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַָ¿À»…ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻֻֻ
הּסּלם  עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן, חלל ּבתֹו ‡d˙Á‡ŒÏ.להּכנס ‰M‡∑,זֹו ּכנגד זֹו מכּונֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻƒ»∆¬…»ְְֶֶָֻ

ׁשוים  חריציהם לצד ׁשּיהיּו מׁשּוכה וזֹו ּפנים לצד מׁשּוכה זֹו ידֹות ׁשּתי יהיּו ׁשּלא ּכדי זֹו, ּכמּדת חּוץ זֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּמפּתן  ּבחֹורי הּנכנסים הּדלת לצירי ׁשּדֹומֹות לפי צירין, "ידֹות" ׁשל ותרּגּום אּמה. ׁשהּוא הּקרׁש .ּבעבי ְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(çé)Lø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤
:äðîéú äaâð úàôì¦§©−¤¬§¨¥¨«¨

i"yx£‰ÓÈ˙ ‰a‚ ˙‡ÙÏ∑ עבר 'לרּוח ּכתרּגּומֹו: ּפאה, קרּויה הרּוח ּכל אּלא מקצֹוע, לׁשֹון זֹו "ּפאה" אין ƒ¿«∆¿»≈»»ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
.דרֹומא' ָָ

(èé)íéøNò úçz äNòz óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL LøwäézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

åéúãé: §Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

כסףכסףכסףכסף אדניאדניאדניאדני יט)וארוארוארוארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים (כו, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
"ּכ מּתרּומֹות נעׂשּו וכליו, הּמׁשּכן ואילּו ׁשוה. ּבמּדה ּבּה הׁשּתּתפּו ׁשהּכל לּגלּגלת", "ּבקע מּתרּומת נעׂשּו נדבת האדנים פי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

מּיׂשראל. ואחד אחד ּכל ׁשל ְְִִִֵֶֶֶָָָָלּבֹו"
הּמׁשּכן? ּכלי מּׁשאר האדנים ׁשֹונים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבּמה

- אּמֹות) ע ׂשר (ׁשּמּדתם והּקרׁשים וענג. רצֹון  הּמּקיפים, לּכחֹות - הּיריעֹות הּנפׁש, ּבכחֹות לעבֹודה רֹומזים הּמׁשּכן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּכלי
ּומּדֹות. ׂשכל הּנפׁש, ׁשל הּפנימּיים ּכחֹות ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשרה

ׁשאינּה ּפׁשּוטה, ׁשמים מלכּות על קּבלת ׁשל לעבֹודה רֹומזים ּבּמׁשּכן, ּביֹותר הּנמּו החלק ׁשהיּו האדנים, זאת, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלעּומת
העבֹודה  ראׁשית ּכי הּמׁשּכן, מלאכת לכל הּיסֹוד היא 'אדנים', ּדקּבלת־על, העבֹודה (אף־על־ּפי־כן, ורגׁש ׂשכל על ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹנׁשענת

קּבלת־על). היא ְְִַַָָָֹוׁשרשּה
ואחד  אחד וכל ליהּודי, יהּודי ּבין הבּדלים יׁש ּפנימית ּבעבֹודה הּמׁשּכן: ּכלי ׁשאר מּתרּומת האדנים ּתרּומת ׁשֹונה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָלכן,
קּבלת־על  ׁשל הּיסֹודי ּבענין א אדם. ּכל ׁשל לּבֹו ּכנדבת היתה הּמׁשּכן ּכלי ׁשל הּתרּומה לכן וחּוׁשיו. ּכחֹותיו על־ּפי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹעֹובד

ׁשוים. הּכל אדנים, -ֲִִַָָֹ

(ë)íéøNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−
Lø÷: ¨«¤

(àë)úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©
úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwäãçàä Løwä: ©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(áë):íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈©«£¤−¦¨¬§¨¦«

i"yx£È˙k¯ÈÏe∑.'אחֹורים' והּמערב 'ּפנים' מזרח קרּוי ּבּמזרח, ׁשהּפתח ּולפי 'ולסיפי'. ּכתרּגּומֹו: סֹוף, לׁשֹון ¿«¿¿≈ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הראׁש הּוא ׁשהּפנים סֹוף, ˜¯ÌÈL.וזהּו ‰ML ‰NÚz∑ רחב אּמֹות ּתׁשע .הרי ְִֶֶַָָֹ«¬∆ƒ»¿»ƒֲֵֵַַַֹ

ÔÈtcיח  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚיט  ˙BÁz „aÚz ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰BcÈƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰BcÈƒ̂ƒ

ÔÈ¯ÒÚכ  ‡etˆ Áe¯Ï ‡˙Èz ‡kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»∆¿ƒ
:ÔÈtc«ƒ

ÔÈÎÓÒכא  ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ
:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»»

zL‡כב  „aÚz ‡·¯ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»«¿≈ƒ»
:ÔÈt„«ƒ

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` iriax meil inei xeriy

(âë)ïkLnä úòö÷îì äNòz íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ©¦§¨®
:íéúëøia©©§¨¨«¦

i"yx£˙Úˆ˜ÓÏ ‰NÚz ÌÈL¯˜ ÈLe∑ ׁשמֹונה ּכל ּדרֹומית. למערבית ואחד מערבית, צפֹונית למקצֹוע אחד ¿≈¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
נראֹות  מּזֹו אּמה וחצי מּזֹו אּמה חצי אּלא הּמׁשּכן ּבחלל אינן הׁשּתים ׁשאּלּו אּלא הן, אחד ּבסדר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָקרׁשים

רחּבֹו להׁשלים והּדרֹום,ּבחלל הּצפֹון הּמׁשּכן קרׁשי עבי אמֹות ּכנגד ּבאֹות מּזה והאּמה מּזה והאּמה לעׂשר, ְְְְְְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשוה  מּבחּוץ המקצֹוע ׁשּיהא .ּכדי ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

(ãë)-ìò íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàú eéäéå§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©
ì äéäé ïk úçàä úòahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬

:eéäé úòö÷nä©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«
i"yx£‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ∑ האדנים ׁשני ׂשפת עבי יפסיק ׁשּלא מּלמּטה, לזה זה ּתֹואמים הּקרׁשים ּכל ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבֹולט  הּקרׁש רחב ׁשּיהא מּצּדיהן, חרּוצים הּידֹות צירי ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו מּזֹו, זֹו להרחיקן ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּביניהם,
וקרׁש לזה, זה ּתֹואמים ונמצאּו ׁשאצלֹו, הּקרׁש וכן האדן, ׂשפת את לכּסֹות הּקרׁש, לידי חּוץ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלצּדיו,
יפרידּו ׁשּלא ּכדי והּדרֹומי, הּצפֹוני קרׁש צד ׁשל חריץ ּכנגד ּבעביֹו, לרחּבֹו חרּוץ הּמערב ׁשּבסדר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּמקצֹוע

ּביניהם  ˙ÌÈn.האדנים eÈ‰È ÂcÁÈÂ∑ ּתאֹומים ¯‡BL.ּכמֹו ÏÚ∑קרׁש ‰‡Á˙.ׁשל ˙Úah‰ Ï‡∑ ּכל ֲִֵֵֶָָ¿«¿»ƒ¿«ƒְְִ«…ֶֶֶ∆««««»∆»ָ
אחת. ּבטּבעת ּומכניסֹו טּבעת, עבי ּכדי צּדיו ּבׁשני חריצין ׁשני ּברחּבֹו מלמעלה חרּוץ היה וקרׁש ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָקרׁש

הן, קבּועֹות אם ידעּתי לא טּבעֹות, אֹותן אבל ׁשאצלֹו, לּקרׁש מתאים ּובּקרׁשנמצא, מטלטלֹות. אם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשהּדרֹומי  לֹומר ורֹוצה קאי, אּלמּטה והּצפֹוני' 'הּדרֹומי מּלֹות ּכי (נראה, הּקרׁש ּבעבי טּבעת היתה ְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּבּמקצע
הּמערבי. קרׁש ּבעבי לֹומר רֹוצה קרׁש, ּבעבי טּבעת היתה ּׁשּכתב ּומה לתֹוכֹו, נכנס וכּו' ּקרׁש וראׁש ְְְְְְְֲֳֳִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוהּצפֹוני 

נמצאּו, לתֹוכֹו. נכנס מערב ׁשּבסדר הּמקצֹוע קרׁש וראׁש והּצפֹוני, הּדרֹומי מחּברים ודּו"ק) הּכתלים .ׁשני ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
Ì‰ÈLÏ ‰È‰È Ôk∑ הּמקצעֹות לׁשני וכן הּמערבי ולּקרׁש צפֹון ׁשּבסֹוף לּקרׁש ׁשּבּמקצֹוע, הּקרׁשים .לׁשני ≈ƒ¿∆ƒ¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

(äë)óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäåøNò äML §¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«
i"yx£ÌÈL¯˜ ‰ÓL eÈ‰Â∑."למקצעת ּתעׂשה קרׁשים ּוׁשני קרׁשים, ׁשּׁשה "ּתעׂשה למעלה: האמּורֹות הן ¿»¿…»¿»ƒְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

היה  הּמׁשּכן': ּב'מלאכת הּקרׁשים' סדר 'מעׂשה ּבּמׁשנה ׁשנּויה ּכ מערבי. ּבסדר קרׁשים ׁשמֹונה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָנמצאּו,
ּבאמצע, חציֹו והחריץ מּכאן, ורביע מּכאן רביע מּלמּטה, הּקרׁש את וחֹורץ חלּולים האדנים את ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעֹוׂשה
סּלם  ׁשליבֹות ׁשני ּכמין חוקין'), ׁשני 'ּכמין ׁשהּגרסא נראה (ולי חּמּוקין ׁשני ּכמין ידֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻועׂשה
לׁשֹון  והּוא הּסּלם, עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן ּבחלל להּכנס ּומׁשּפֹות מּזֹו זֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻֻהּמבּדלֹות
וחֹורץ  אדנים", ׁשני אדנים, "ׁשני ׁשּנאמר: אדנים, ׁשני לתֹו ּומכניסן ׁשליבה, ּכמין עׂשּויֹות ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"מׁשּלבֹות",
נפרדין  יהיּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל אחת טּבעת לתֹו ונֹותנן מּכאן, ואצּבע מּכאן אצּבע מלמעלה הּקרׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹאת
ּבסדר  למעלה, הּצעּתי ׁשּלּה והּפרּוׁש הּמׁשנה, היא ּכ וגֹו'". מּלמּטה תאמם "ויהיּו ׁשּנאמר: מּזה, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹזה

.המקראֹות  ְִַָ

(åë)éLø÷ì äMîç íéhL éöò íçéøá úéNòå§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬
:ãçàä ïkLnä-òìö¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

i"yx£ÌÁÈ¯·∑אׁשפריׁש ּובלע"ז עּברין, ˆÔkLn‰ŒÚÏ.ּכתרּגּומֹו: ÈL¯˜Ï ‰MÓÁ∑ אּלא הן, ג' ה', אּלּו ¿ƒƒְְְְִַַַַ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ

kLÓ‡כג  ˙ÈÂÊÏ „aÚz ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ«¿≈¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÔÈeÎÓכד  ÔB‰È ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈeÎÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¿¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï È‰È Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ¯ ÏÚ«≈≈¿ƒ¿¿»¬»≈¿≈¿«¿≈

:ÔB‰È ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»¿

zL‡כה  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÂƒ¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«

:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«»»

Èt„Ïכו  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»



מג dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` iriax meil inei xeriy
אּמה  ּגבהן והאדנים חלּולים, ׁשהיּו ּבאדנים מכניס הּידֹות, ואֹותן מסּלקת). ּותמיהתֹו הרמּב"ן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּתלּונת
רחב  צּדיהן, מּׁשלֹוׁשה חרּוצֹות האדנים, ּבחלל הּנכנסֹות הּקרׁש וידֹות זה, אצל זה ארּבעים רצּופים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹויֹוׁשבים

הּקר  ׁשּיכּסה האדן, ׂשפת ּכעבי ּכעבי החריץ לקרׁש קרׁש ּבין רוח נמצא ּכן, לא ׁשאם האדן. ראׁש ּכל את ׁש ְְְְֳֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכדי  הּידֹות, צּדי את ׁשּיחרץ מּלמּטה" תֹואמים "ויהיּו ׁשּנאמר: וזהּו ּביניהם, ׁשּיפסיקּו האדנים ׁשני ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׂשפת

זה  אצל זה הּקרׁשים ראׁשיהם ∑lLÓ·˙.ׁשּיתחּברּו ּומׁשּפין מּזֹו זֹו מבּדלֹות סּלם, ׁשליבֹות ּכמין עׂשּויֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַָ¿À»…ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻֻֻ
הּסּלם  עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן, חלל ּבתֹו ‡d˙Á‡ŒÏ.להּכנס ‰M‡∑,זֹו ּכנגד זֹו מכּונֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻƒ»∆¬…»ְְֶֶָֻ

ׁשוים  חריציהם לצד ׁשּיהיּו מׁשּוכה וזֹו ּפנים לצד מׁשּוכה זֹו ידֹות ׁשּתי יהיּו ׁשּלא ּכדי זֹו, ּכמּדת חּוץ זֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּמפּתן  ּבחֹורי הּנכנסים הּדלת לצירי ׁשּדֹומֹות לפי צירין, "ידֹות" ׁשל ותרּגּום אּמה. ׁשהּוא הּקרׁש .ּבעבי ְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(çé)Lø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤
:äðîéú äaâð úàôì¦§©−¤¬§¨¥¨«¨

i"yx£‰ÓÈ˙ ‰a‚ ˙‡ÙÏ∑ עבר 'לרּוח ּכתרּגּומֹו: ּפאה, קרּויה הרּוח ּכל אּלא מקצֹוע, לׁשֹון זֹו "ּפאה" אין ƒ¿«∆¿»≈»»ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
.דרֹומא' ָָ

(èé)íéøNò úçz äNòz óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL LøwäézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

åéúãé: §Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

כסףכסףכסףכסף אדניאדניאדניאדני יט)וארוארוארוארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים (כו, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
"ּכ מּתרּומֹות נעׂשּו וכליו, הּמׁשּכן ואילּו ׁשוה. ּבמּדה ּבּה הׁשּתּתפּו ׁשהּכל לּגלּגלת", "ּבקע מּתרּומת נעׂשּו נדבת האדנים פי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

מּיׂשראל. ואחד אחד ּכל ׁשל ְְִִִֵֶֶֶָָָָלּבֹו"
הּמׁשּכן? ּכלי מּׁשאר האדנים ׁשֹונים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבּמה

- אּמֹות) ע ׂשר (ׁשּמּדתם והּקרׁשים וענג. רצֹון  הּמּקיפים, לּכחֹות - הּיריעֹות הּנפׁש, ּבכחֹות לעבֹודה רֹומזים הּמׁשּכן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּכלי
ּומּדֹות. ׂשכל הּנפׁש, ׁשל הּפנימּיים ּכחֹות ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשרה

ׁשאינּה ּפׁשּוטה, ׁשמים מלכּות על קּבלת ׁשל לעבֹודה רֹומזים ּבּמׁשּכן, ּביֹותר הּנמּו החלק ׁשהיּו האדנים, זאת, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלעּומת
העבֹודה  ראׁשית ּכי הּמׁשּכן, מלאכת לכל הּיסֹוד היא 'אדנים', ּדקּבלת־על, העבֹודה (אף־על־ּפי־כן, ורגׁש ׂשכל על ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹנׁשענת

קּבלת־על). היא ְְִַַָָָֹוׁשרשּה
ואחד  אחד וכל ליהּודי, יהּודי ּבין הבּדלים יׁש ּפנימית ּבעבֹודה הּמׁשּכן: ּכלי ׁשאר מּתרּומת האדנים ּתרּומת ׁשֹונה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָלכן,
קּבלת־על  ׁשל הּיסֹודי ּבענין א אדם. ּכל ׁשל לּבֹו ּכנדבת היתה הּמׁשּכן ּכלי ׁשל הּתרּומה לכן וחּוׁשיו. ּכחֹותיו על־ּפי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹעֹובד

ׁשוים. הּכל אדנים, -ֲִִַָָֹ

(ë)íéøNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−
Lø÷: ¨«¤

(àë)úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©
úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwäãçàä Løwä: ©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(áë):íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈©«£¤−¦¨¬§¨¦«

i"yx£È˙k¯ÈÏe∑.'אחֹורים' והּמערב 'ּפנים' מזרח קרּוי ּבּמזרח, ׁשהּפתח ּולפי 'ולסיפי'. ּכתרּגּומֹו: סֹוף, לׁשֹון ¿«¿¿≈ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הראׁש הּוא ׁשהּפנים סֹוף, ˜¯ÌÈL.וזהּו ‰ML ‰NÚz∑ רחב אּמֹות ּתׁשע .הרי ְִֶֶַָָֹ«¬∆ƒ»¿»ƒֲֵֵַַַֹ

ÔÈtcיח  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚיט  ˙BÁz „aÚz ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰BcÈƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰BcÈƒ̂ƒ

ÔÈ¯ÒÚכ  ‡etˆ Áe¯Ï ‡˙Èz ‡kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»∆¿ƒ
:ÔÈtc«ƒ

ÔÈÎÓÒכא  ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ
:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»»

zL‡כב  „aÚz ‡·¯ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»«¿≈ƒ»
:ÔÈt„«ƒ

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` iriax meil inei xeriy

(âë)ïkLnä úòö÷îì äNòz íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ©¦§¨®
:íéúëøia©©§¨¨«¦

i"yx£˙Úˆ˜ÓÏ ‰NÚz ÌÈL¯˜ ÈLe∑ ׁשמֹונה ּכל ּדרֹומית. למערבית ואחד מערבית, צפֹונית למקצֹוע אחד ¿≈¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
נראֹות  מּזֹו אּמה וחצי מּזֹו אּמה חצי אּלא הּמׁשּכן ּבחלל אינן הׁשּתים ׁשאּלּו אּלא הן, אחד ּבסדר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָקרׁשים

רחּבֹו להׁשלים והּדרֹום,ּבחלל הּצפֹון הּמׁשּכן קרׁשי עבי אמֹות ּכנגד ּבאֹות מּזה והאּמה מּזה והאּמה לעׂשר, ְְְְְְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשוה  מּבחּוץ המקצֹוע ׁשּיהא .ּכדי ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

(ãë)-ìò íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàú eéäéå§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©
ì äéäé ïk úçàä úòahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬

:eéäé úòö÷nä©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«
i"yx£‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ∑ האדנים ׁשני ׂשפת עבי יפסיק ׁשּלא מּלמּטה, לזה זה ּתֹואמים הּקרׁשים ּכל ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבֹולט  הּקרׁש רחב ׁשּיהא מּצּדיהן, חרּוצים הּידֹות צירי ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו מּזֹו, זֹו להרחיקן ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּביניהם,
וקרׁש לזה, זה ּתֹואמים ונמצאּו ׁשאצלֹו, הּקרׁש וכן האדן, ׂשפת את לכּסֹות הּקרׁש, לידי חּוץ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלצּדיו,
יפרידּו ׁשּלא ּכדי והּדרֹומי, הּצפֹוני קרׁש צד ׁשל חריץ ּכנגד ּבעביֹו, לרחּבֹו חרּוץ הּמערב ׁשּבסדר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּמקצֹוע

ּביניהם  ˙ÌÈn.האדנים eÈ‰È ÂcÁÈÂ∑ ּתאֹומים ¯‡BL.ּכמֹו ÏÚ∑קרׁש ‰‡Á˙.ׁשל ˙Úah‰ Ï‡∑ ּכל ֲִֵֵֶָָ¿«¿»ƒ¿«ƒְְִ«…ֶֶֶ∆««««»∆»ָ
אחת. ּבטּבעת ּומכניסֹו טּבעת, עבי ּכדי צּדיו ּבׁשני חריצין ׁשני ּברחּבֹו מלמעלה חרּוץ היה וקרׁש ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָקרׁש

הן, קבּועֹות אם ידעּתי לא טּבעֹות, אֹותן אבל ׁשאצלֹו, לּקרׁש מתאים ּובּקרׁשנמצא, מטלטלֹות. אם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשהּדרֹומי  לֹומר ורֹוצה קאי, אּלמּטה והּצפֹוני' 'הּדרֹומי מּלֹות ּכי (נראה, הּקרׁש ּבעבי טּבעת היתה ְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּבּמקצע
הּמערבי. קרׁש ּבעבי לֹומר רֹוצה קרׁש, ּבעבי טּבעת היתה ּׁשּכתב ּומה לתֹוכֹו, נכנס וכּו' ּקרׁש וראׁש ְְְְְְְֲֳֳִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוהּצפֹוני 

נמצאּו, לתֹוכֹו. נכנס מערב ׁשּבסדר הּמקצֹוע קרׁש וראׁש והּצפֹוני, הּדרֹומי מחּברים ודּו"ק) הּכתלים .ׁשני ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
Ì‰ÈLÏ ‰È‰È Ôk∑ הּמקצעֹות לׁשני וכן הּמערבי ולּקרׁש צפֹון ׁשּבסֹוף לּקרׁש ׁשּבּמקצֹוע, הּקרׁשים .לׁשני ≈ƒ¿∆ƒ¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

(äë)óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäåøNò äML §¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«
i"yx£ÌÈL¯˜ ‰ÓL eÈ‰Â∑."למקצעת ּתעׂשה קרׁשים ּוׁשני קרׁשים, ׁשּׁשה "ּתעׂשה למעלה: האמּורֹות הן ¿»¿…»¿»ƒְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

היה  הּמׁשּכן': ּב'מלאכת הּקרׁשים' סדר 'מעׂשה ּבּמׁשנה ׁשנּויה ּכ מערבי. ּבסדר קרׁשים ׁשמֹונה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָנמצאּו,
ּבאמצע, חציֹו והחריץ מּכאן, ורביע מּכאן רביע מּלמּטה, הּקרׁש את וחֹורץ חלּולים האדנים את ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעֹוׂשה
סּלם  ׁשליבֹות ׁשני ּכמין חוקין'), ׁשני 'ּכמין ׁשהּגרסא נראה (ולי חּמּוקין ׁשני ּכמין ידֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻועׂשה
לׁשֹון  והּוא הּסּלם, עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן ּבחלל להּכנס ּומׁשּפֹות מּזֹו זֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻֻהּמבּדלֹות
וחֹורץ  אדנים", ׁשני אדנים, "ׁשני ׁשּנאמר: אדנים, ׁשני לתֹו ּומכניסן ׁשליבה, ּכמין עׂשּויֹות ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"מׁשּלבֹות",
נפרדין  יהיּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל אחת טּבעת לתֹו ונֹותנן מּכאן, ואצּבע מּכאן אצּבע מלמעלה הּקרׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹאת
ּבסדר  למעלה, הּצעּתי ׁשּלּה והּפרּוׁש הּמׁשנה, היא ּכ וגֹו'". מּלמּטה תאמם "ויהיּו ׁשּנאמר: מּזה, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹזה

.המקראֹות  ְִַָ

(åë)éLø÷ì äMîç íéhL éöò íçéøá úéNòå§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬
:ãçàä ïkLnä-òìö¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

i"yx£ÌÁÈ¯·∑אׁשפריׁש ּובלע"ז עּברין, ˆÔkLn‰ŒÚÏ.ּכתרּגּומֹו: ÈL¯˜Ï ‰MÓÁ∑ אּלא הן, ג' ה', אּלּו ¿ƒƒְְְְִַַַַ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ

kLÓ‡כג  ˙ÈÂÊÏ „aÚz ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ«¿≈¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÔÈeÎÓכד  ÔB‰È ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈeÎÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¿¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï È‰È Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ¯ ÏÚ«≈≈¿ƒ¿¿»¬»≈¿≈¿«¿≈

:ÔB‰È ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»¿

zL‡כה  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÂƒ¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«

:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«»»

Èt„Ïכו  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»



dnexzמד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` iriax meil inei xeriy
הּכתל, חצי עד מבריח וזה הּכתל, חצי עד מבריח זה חתיכֹות: מּׁשּתי עׂשּוי והּתחּתֹון העליֹון ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹׁשהּבריח
ׁשנים  ותחּתֹון, ׁשעליֹון נמצא, לזה. זה ׁשּמּגיעין עד זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס וזה זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָזה
"והּבריח  ׁשּנאמר: קצהּו, ועד הּכתל מּקצה ּומבריח הּכתל ּכל ּכנגד ארּכֹו האמצעי אבל ארּבע, ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשהן
לתֹוכן, להּכנס ּבּקרׁשים טּבעֹות להן היּו והּתח ּתֹונים ׁשהעליֹונים אלֿהּקצה". מןֿהּקצה מברח וגֹו' ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּתיכֹון
העליֹונה  הּטּבעת מן אחד חלק הּקרׁש, ּגבּה ׁשל אּמֹות עׂשר ּבתֹו מׁשּלׁשים קרׁש, לכל טּבעֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּתי
טּבעת  ּבין חלקים ּוׁשני הּקרׁש, אר רביע הּוא חלק וכל ּולמּטה, הּתחּתֹונה מן אחד וחלק ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּולמעלה,
הּקרׁשים  אּלא טּבעֹות, אין הּתיכֹון לּבריח אבל זֹו, ּכנגד זֹו מכּונֹות הּטּבעֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻלטּבעת,
הּקרׁשים". ּבתֹו" ׁשּנאמר: וזהּו זה, מּול זה מכּונין ׁשהם הּנקבים ּדר ּבהם נכנס והּוא ּבעבין, ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנקּובין
וזהּו: אּמה, ל' ארּכֹו והּתיכֹון אּמה, ט"ו אחד ּכל אר ּובּדרֹום, ׁשּבּצפֹון והּתחּתֹונים העליֹונים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּבריחים
ו' והּתחּתֹונים העליֹונים אר ׁשּבּמערב, ּבריחים וה' הּמערב, ועד הּמזרח מן הּקצה", אל הּקצה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ"מן

הּמׁשּכן' ּב'מלאכת מפרׁשת היא ּכ קרׁשים. ח' רחב ּכנגד י"ב ארּכֹו והּתיכֹון צח)אּמֹות, .(שבת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

(æë)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦

äné: ¨«¨
(çë)-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦

äöwä-ìà äöwä: ©¨¤−¤©¨¤«
(èë)íäéúòaè-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ

íçéøaä-úà úétöå íçéøaì íéza áäæ äNòz©«£¤´¨½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−
:áäæ̈¨«

i"yx£ÌÁÈ¯aÏ ÌÈza∑ הּבריחים ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו ּבהן, ׁשּתעׂשה ‰ÌÁÈ¯a.הּטּבעֹות ˙‡ ˙ÈtˆÂ »ƒ«¿ƒƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ
·‰Ê∑ ׁשּתי ּכמין קֹובע היה ּבּקרׁש אּלא צּפּוי, ׁשּום עליהם ׁשאין הּבריחים, על מדּבק הּזהב ׁשהיה לא »»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּולכאן, לכאן הּטּבעֹות אצל וקֹובען חלּול, קנה סדקי ׁשני ּכמין זהב, ׁשל רחב ּפיפּיֹות את ממּלא ארּכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּומּמּנה  לכאן הּטּבעת מן הּׁשני.הּקרׁש לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת, ּומּמּנּו לתֹוכֹו, נכנס והּבריח לכאן, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ

והּטּבעֹות  ּבֹולטֹות, היּו מּבחּוץ הּללּו והּבריחים ּבקרׁשים, ּתחּובין ּכׁשהן זהב מצּפים הּבריחים, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻנמצאּו
מּבפנים  חלק הּכתל ּכל אּלא הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו לא .והּפיפּיֹות ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(ì)úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úà úî÷äå©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨
:øää¨«

i"yx£ÔkLn‰ ˙‡ ˙Ó˜‰Â∑,ׁשּיּגמר a‰¯.הקימהּולאחר ˙È‡¯‰∑ללּמד עתיד ׁשאני לכן, קדם «¬≈…»∆«ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹ
הקמתֹו סדר ּולהראֹות. ְְְֲֵֶַָָ
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ּבּבּבּבהרהרהרהר הראיתהראיתהראיתהראית אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטטֹוֹוֹוֹו ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן אתאתאתאת ל)והקמתוהקמתוהקמתוהקמת חדׁש(כו, (ּבראׁש הּמׁשּכן את להקים ּכאן נצטּוה ׁשּמׁשה לֹומר, יׁש ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
וזהּולבלבלבלבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוניסן) סּיּוע. ּבלי יחיד)..והקמתוהקמתוהקמתוהקמת, הראיתהראיתהראיתהראית(לׁשֹון "אאאאׁשׁשׁשׁשרררר רׁש"י ּבלׁשֹון ּגם ּכן לדּיק ויׁש מׁשה). (יחיד)ׁשׁשׁשׁשאניאניאניאני(רק ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ללּמד ואחּור,ּוּוּוּולהראלהראלהראלהראֹוֹוֹוֹותתתתעתיד קדימה רק לא ּכֹולל 'סדר' (והרי ּכביכֹול ּבעצמֹו, הּמׁשּכן את הקים הּקּב"ה הקמתֹו": סדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הּגדה'). 'סדר ּוכמֹו ּבכלל, הענין ּפרטי ּגם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלא

Èz˙‡כז  ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»

:‡·¯ÚÓ ÔB‰ÈÙBÒÏ¿≈««¿»

ÔÓכח  ¯aÚÓ ‡it„ B‚a ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚÂ¿«¿»¿ƒ»»¿««»«¿«ƒ
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ¿»≈ƒ¿»≈

ÔB‰˙˜ÊÚכט  ˙ÈÂ ‡·‰„ ÈtÁz ‡itc ˙ÈÂ¿»««»«¿≈«¬»¿»ƒ¿»¿
˙È ÈtÁ˙Â ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰„ „aÚz«¿≈«¬»«¿»¿«¿«»¿«¿≈»

:‡·‰c ‡i¯aÚ«¿«»«¬»

‡˙ÈÊÁ˙‡ל  Èc d˙ÎÏ‰k ‡kLÓ ˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈»
:‡¯eËa¿»

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'a iying meil inei xeriy

ß '` xc` 'a iying mei ß

(àì)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNòå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNòé áLç äNòî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈§ª¦«

i"yx£˙Î¯t∑ העם ּובין הּמל ּבין הּמבּדיל ּדבר 'ּפרּגֹוד', חכמים: ּובלׁשֹון הּוא, מחּצה ÏÎz˙.לׁשֹון »…∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ¿≈∆
ÔÓb¯‡Â∑ חּוטין ו' וחּוט חּוט ּבכל ּכפּול, היה ּומין מין LÁ·.ּכל ‰NÚÓ∑ היא ׁשּזֹו ּפרׁשּתי ּכבר ¿«¿»»ְְִִִָָָָָ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ

לזה  זה ּדֹומין אינן עבריה ׁשּמׁשני והּציּורין קירֹות, ׁשּתי ׁשל יעׂשה ∑ÌÈ·¯k.אריגה ּברּיֹות ׁשל צּיּורין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ¿Àƒְִִִֵֶֶָ
ּכלֹונס, עליהן להֹוׁשיב למעלה, עקּמין ּבהן קבּועין ואּונקלּיֹות אדנים, ד' ּבתֹו ּתקּועים עּמּודים ד' ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבּה:
אּמֹות  י' ארּכּה והּפרכת עׂשּויים, הן ווין ּכמין ׁשהרי הּווין, הן והאּונקלּיֹות ּבּה, ּכרּו הּפרכת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשראׁש

קרׁשים, ׁשל ּכגבהן אּמֹות י' ורחּבּה מׁשּכן, ׁשל ולפנים לרחּבֹו הימּנה ׁשּיהא מׁשּכן, ׁשל ּבׁשליׁש ּפרּוסה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
את  "ונתּת ׁשּנאמר: עׂשר, על עׂשר הּקדׁשים קדׁשי ּבית נמצא, אּמה. כ' ּולחּוץ והימּנה אּמֹות, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעׂשר
ּוכׁשּפרׂשם  אּמה, כ' החֹוברֹות ורחב המׁשּכן יריעֹות ׁשל חֹוברֹות ׁשּתי את המחּברים הּקרסים" ּתחת ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹהּפרכת
מׁשּכן, ׁשל ׁשליׁשֹו ּכּסתה הּׁשנית והחֹוברת הּמׁשּכן, ׁשליׁשי ּבׁשני ּכלתה לּמערב, הּפתח מן הּמׁשּכן ּגג ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָעל

הּקרׁשים  את לכּסֹות לאחֹוריו, ּתלּוי .והּמֹותר ְְְֲִֶַַַַָָָָ
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ההההּמּמּמּמבבבבּדּדּדּדיליליליל ּדּדּדּדברברברבר .... .... מחמחמחמחּצּצּצּצהההה לא)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן כו, ּדהּנה (רׁש"י לֹומר, ויׁש לכם". הּפרכת "והבּדילה ּבסמּו מפרׁש הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
הּכּפרת" את הארֹון על "וסּכת ג)ּכתיב מ, הּמבּדלת (ּפקּודי מחּצה ּדברים, ׁשני ּבּפרכת ׁשּיׁש נאמר ׁשּלא מחּדׁש, ורׁש"י . ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ׁשּפֹועלת ורק הּפרכת"), "והבּדילה הּכתּובים (ּכפׁשטּות מחּצה היא ׁשּלּה ׁשהחפצא אּלא הארֹון, על ּגּגּגּגםםםםּומס.מס להיֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הגנה, לׁשֹון הארֹון, על "וסּכת ׁשם: מרׁש"י היתה היתה היתה היתה ּולהעיר מחמחמחמחּצּצּצּצהההה ".ׁשׁשׁשׁשהריהריהריהרי ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

(áì)íéhL éãenò äòaøà-ìò dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½
óñë-éðãà äòaøà-ìò áäæ íäéåå áäæ íétöî: §ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨¨®©©§¨−̈©§¥¨«¤

(âì)úàáäå íéñøwä úçz úëøtä-úà äzúðå§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬
äìécáäå úeãòä ïBøà úà úëøtì úéaî änĻ̈¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³

íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä: ©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«
(ãì)Lã÷a úãòä ïBøà ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´¨«¥ª®§−Ÿ¤

íéLãwä: ©¢¨¦«
(äì)-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà zîNå§©§¨³¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤

äðîéz ïkLnä òìö ìò ïçìMä çëð äøðnä©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨
:ïBôö òìö-ìò ïzz ïçìMäå§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©¨«

i"yx£ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ∑,ּבּדרֹום ּומנֹורה ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּצפֹוני הּכתל מן מׁשּו ּבּצפֹון, ׁשלחן ¿«¿»∆«À¿»ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
מׁשּו למנֹורה, ׁשלחן ׁשּבין אויר ּכנגד נתּון הּזהב ּומזּבח ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּדרֹומי הּכתל מן ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻמׁשּוכה
עׂשרים  לּפרכת הּפתח מן הּמׁשּכן אר ּכיצד? ולפנים, הּמׁשּכן חצי מן נתּונים וכּלם הּמזרח, ּכלּפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻקמעא

אּמֹות  עׂשר מערב לצד הּפתח מן מׁשּוכים והּמנֹורה והּׁשלחן הּמזּבח .אּמה. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻ

Ú·ˆeלא  ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t „aÚ˙Â¿«¿≈»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
d˙È „aÚÈ ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«√»«¿≈»«

:ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ«¿ƒ

ÔÈhLלב  È„enÚ ‡Úa¯‡ ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«««¿¿»«≈ƒƒ
‡Úa¯‡ ÏÚ ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔÈtÁÓ¿«¿»«¬»»≈«¬»««¿¿»

:ÛÒÎ„ ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿»

ÏÚ˙Âלג  ‡iÙ¯et ˙BÁz ‡zÎ¯t ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»»À¿»¿¿«»¿»≈
‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È ‡zÎ¯ÙÏ ÂbÓ Ônz«»ƒ»¿»À¿»»¬»¿«¬»
L„˜ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ÔBÎÏ ‡zÎ¯t L¯Ù˙Â¿«¿≈»À¿»¿≈¿»≈…∆

:‡iL„e˜¿«»

„e„‰Ò˙‡לד  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»¿«¬»
:‡iL„e˜ L„˜a¿…∆¿«»

ÈÂ˙לה  ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡¯B˙t ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»»»ƒ»»¿»À¿»¿»
‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t Ï·˜Ï ‡z¯Ó¿«¿»»√≈»»«ƒ»¿«¿¿»

:‡etˆ ¯ËÒ ÏÚ Ôz˙ ‡¯B˙Ùe ‡ÓB¯c»»»»ƒ≈«¿«ƒ»



מה dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` iriax meil inei xeriy
הּכתל, חצי עד מבריח וזה הּכתל, חצי עד מבריח זה חתיכֹות: מּׁשּתי עׂשּוי והּתחּתֹון העליֹון ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹׁשהּבריח
ׁשנים  ותחּתֹון, ׁשעליֹון נמצא, לזה. זה ׁשּמּגיעין עד זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס וזה זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָזה
"והּבריח  ׁשּנאמר: קצהּו, ועד הּכתל מּקצה ּומבריח הּכתל ּכל ּכנגד ארּכֹו האמצעי אבל ארּבע, ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשהן
לתֹוכן, להּכנס ּבּקרׁשים טּבעֹות להן היּו והּתח ּתֹונים ׁשהעליֹונים אלֿהּקצה". מןֿהּקצה מברח וגֹו' ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּתיכֹון
העליֹונה  הּטּבעת מן אחד חלק הּקרׁש, ּגבּה ׁשל אּמֹות עׂשר ּבתֹו מׁשּלׁשים קרׁש, לכל טּבעֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּתי
טּבעת  ּבין חלקים ּוׁשני הּקרׁש, אר רביע הּוא חלק וכל ּולמּטה, הּתחּתֹונה מן אחד וחלק ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּולמעלה,
הּקרׁשים  אּלא טּבעֹות, אין הּתיכֹון לּבריח אבל זֹו, ּכנגד זֹו מכּונֹות הּטּבעֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻלטּבעת,
הּקרׁשים". ּבתֹו" ׁשּנאמר: וזהּו זה, מּול זה מכּונין ׁשהם הּנקבים ּדר ּבהם נכנס והּוא ּבעבין, ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנקּובין
וזהּו: אּמה, ל' ארּכֹו והּתיכֹון אּמה, ט"ו אחד ּכל אר ּובּדרֹום, ׁשּבּצפֹון והּתחּתֹונים העליֹונים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּבריחים
ו' והּתחּתֹונים העליֹונים אר ׁשּבּמערב, ּבריחים וה' הּמערב, ועד הּמזרח מן הּקצה", אל הּקצה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ"מן

הּמׁשּכן' ּב'מלאכת מפרׁשת היא ּכ קרׁשים. ח' רחב ּכנגד י"ב ארּכֹו והּתיכֹון צח)אּמֹות, .(שבת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

(æë)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦

äné: ¨«¨
(çë)-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦

äöwä-ìà äöwä: ©¨¤−¤©¨¤«
(èë)íäéúòaè-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ

íçéøaä-úà úétöå íçéøaì íéza áäæ äNòz©«£¤´¨½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−
:áäæ̈¨«

i"yx£ÌÁÈ¯aÏ ÌÈza∑ הּבריחים ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו ּבהן, ׁשּתעׂשה ‰ÌÁÈ¯a.הּטּבעֹות ˙‡ ˙ÈtˆÂ »ƒ«¿ƒƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ
·‰Ê∑ ׁשּתי ּכמין קֹובע היה ּבּקרׁש אּלא צּפּוי, ׁשּום עליהם ׁשאין הּבריחים, על מדּבק הּזהב ׁשהיה לא »»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּולכאן, לכאן הּטּבעֹות אצל וקֹובען חלּול, קנה סדקי ׁשני ּכמין זהב, ׁשל רחב ּפיפּיֹות את ממּלא ארּכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּומּמּנה  לכאן הּטּבעת מן הּׁשני.הּקרׁש לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת, ּומּמּנּו לתֹוכֹו, נכנס והּבריח לכאן, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ

והּטּבעֹות  ּבֹולטֹות, היּו מּבחּוץ הּללּו והּבריחים ּבקרׁשים, ּתחּובין ּכׁשהן זהב מצּפים הּבריחים, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻנמצאּו
מּבפנים  חלק הּכתל ּכל אּלא הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו לא .והּפיפּיֹות ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(ì)úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úà úî÷äå©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨
:øää¨«

i"yx£ÔkLn‰ ˙‡ ˙Ó˜‰Â∑,ׁשּיּגמר a‰¯.הקימהּולאחר ˙È‡¯‰∑ללּמד עתיד ׁשאני לכן, קדם «¬≈…»∆«ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹ
הקמתֹו סדר ּולהראֹות. ְְְֲֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהרהרהרהר הראיתהראיתהראיתהראית אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטטֹוֹוֹוֹו ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן אתאתאתאת ל)והקמתוהקמתוהקמתוהקמת חדׁש(כו, (ּבראׁש הּמׁשּכן את להקים ּכאן נצטּוה ׁשּמׁשה לֹומר, יׁש ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
וזהּולבלבלבלבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוניסן) סּיּוע. ּבלי יחיד)..והקמתוהקמתוהקמתוהקמת, הראיתהראיתהראיתהראית(לׁשֹון "אאאאׁשׁשׁשׁשרררר רׁש"י ּבלׁשֹון ּגם ּכן לדּיק ויׁש מׁשה). (יחיד)ׁשׁשׁשׁשאניאניאניאני(רק ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ללּמד ואחּור,ּוּוּוּולהראלהראלהראלהראֹוֹוֹוֹותתתתעתיד קדימה רק לא ּכֹולל 'סדר' (והרי ּכביכֹול ּבעצמֹו, הּמׁשּכן את הקים הּקּב"ה הקמתֹו": סדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הּגדה'). 'סדר ּוכמֹו ּבכלל, הענין ּפרטי ּגם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלא

Èz˙‡כז  ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»

:‡·¯ÚÓ ÔB‰ÈÙBÒÏ¿≈««¿»

ÔÓכח  ¯aÚÓ ‡it„ B‚a ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚÂ¿«¿»¿ƒ»»¿««»«¿«ƒ
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ¿»≈ƒ¿»≈

ÔB‰˙˜ÊÚכט  ˙ÈÂ ‡·‰„ ÈtÁz ‡itc ˙ÈÂ¿»««»«¿≈«¬»¿»ƒ¿»¿
˙È ÈtÁ˙Â ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰„ „aÚz«¿≈«¬»«¿»¿«¿«»¿«¿≈»

:‡·‰c ‡i¯aÚ«¿«»«¬»

‡˙ÈÊÁ˙‡ל  Èc d˙ÎÏ‰k ‡kLÓ ˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈»
:‡¯eËa¿»

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'a iying meil inei xeriy

ß '` xc` 'a iying mei ß

(àì)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNòå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNòé áLç äNòî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈§ª¦«

i"yx£˙Î¯t∑ העם ּובין הּמל ּבין הּמבּדיל ּדבר 'ּפרּגֹוד', חכמים: ּובלׁשֹון הּוא, מחּצה ÏÎz˙.לׁשֹון »…∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ¿≈∆
ÔÓb¯‡Â∑ חּוטין ו' וחּוט חּוט ּבכל ּכפּול, היה ּומין מין LÁ·.ּכל ‰NÚÓ∑ היא ׁשּזֹו ּפרׁשּתי ּכבר ¿«¿»»ְְִִִָָָָָ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ

לזה  זה ּדֹומין אינן עבריה ׁשּמׁשני והּציּורין קירֹות, ׁשּתי ׁשל יעׂשה ∑ÌÈ·¯k.אריגה ּברּיֹות ׁשל צּיּורין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ¿Àƒְִִִֵֶֶָ
ּכלֹונס, עליהן להֹוׁשיב למעלה, עקּמין ּבהן קבּועין ואּונקלּיֹות אדנים, ד' ּבתֹו ּתקּועים עּמּודים ד' ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבּה:
אּמֹות  י' ארּכּה והּפרכת עׂשּויים, הן ווין ּכמין ׁשהרי הּווין, הן והאּונקלּיֹות ּבּה, ּכרּו הּפרכת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשראׁש

קרׁשים, ׁשל ּכגבהן אּמֹות י' ורחּבּה מׁשּכן, ׁשל ולפנים לרחּבֹו הימּנה ׁשּיהא מׁשּכן, ׁשל ּבׁשליׁש ּפרּוסה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
את  "ונתּת ׁשּנאמר: עׂשר, על עׂשר הּקדׁשים קדׁשי ּבית נמצא, אּמה. כ' ּולחּוץ והימּנה אּמֹות, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעׂשר
ּוכׁשּפרׂשם  אּמה, כ' החֹוברֹות ורחב המׁשּכן יריעֹות ׁשל חֹוברֹות ׁשּתי את המחּברים הּקרסים" ּתחת ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹהּפרכת
מׁשּכן, ׁשל ׁשליׁשֹו ּכּסתה הּׁשנית והחֹוברת הּמׁשּכן, ׁשליׁשי ּבׁשני ּכלתה לּמערב, הּפתח מן הּמׁשּכן ּגג ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָעל

הּקרׁשים  את לכּסֹות לאחֹוריו, ּתלּוי .והּמֹותר ְְְֲִֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(140 'nr el jxk zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמבבבבּדּדּדּדיליליליל ּדּדּדּדברברברבר .... .... מחמחמחמחּצּצּצּצהההה לא)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן כו, ּדהּנה (רׁש"י לֹומר, ויׁש לכם". הּפרכת "והבּדילה ּבסמּו מפרׁש הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
הּכּפרת" את הארֹון על "וסּכת ג)ּכתיב מ, הּמבּדלת (ּפקּודי מחּצה ּדברים, ׁשני ּבּפרכת ׁשּיׁש נאמר ׁשּלא מחּדׁש, ורׁש"י . ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ׁשּפֹועלת ורק הּפרכת"), "והבּדילה הּכתּובים (ּכפׁשטּות מחּצה היא ׁשּלּה ׁשהחפצא אּלא הארֹון, על ּגּגּגּגםםםםּומס.מס להיֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הגנה, לׁשֹון הארֹון, על "וסּכת ׁשם: מרׁש"י היתה היתה היתה היתה ּולהעיר מחמחמחמחּצּצּצּצהההה ".ׁשׁשׁשׁשהריהריהריהרי ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

(áì)íéhL éãenò äòaøà-ìò dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½
óñë-éðãà äòaøà-ìò áäæ íäéåå áäæ íétöî: §ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨¨®©©§¨−̈©§¥¨«¤

(âì)úàáäå íéñøwä úçz úëøtä-úà äzúðå§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬
äìécáäå úeãòä ïBøà úà úëøtì úéaî änĻ̈¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³

íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä: ©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«
(ãì)Lã÷a úãòä ïBøà ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´¨«¥ª®§−Ÿ¤

íéLãwä: ©¢¨¦«
(äì)-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà zîNå§©§¨³¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤

äðîéz ïkLnä òìö ìò ïçìMä çëð äøðnä©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨
:ïBôö òìö-ìò ïzz ïçìMäå§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©¨«

i"yx£ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ∑,ּבּדרֹום ּומנֹורה ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּצפֹוני הּכתל מן מׁשּו ּבּצפֹון, ׁשלחן ¿«¿»∆«À¿»ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
מׁשּו למנֹורה, ׁשלחן ׁשּבין אויר ּכנגד נתּון הּזהב ּומזּבח ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּדרֹומי הּכתל מן ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻמׁשּוכה
עׂשרים  לּפרכת הּפתח מן הּמׁשּכן אר ּכיצד? ולפנים, הּמׁשּכן חצי מן נתּונים וכּלם הּמזרח, ּכלּפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻקמעא

אּמֹות  עׂשר מערב לצד הּפתח מן מׁשּוכים והּמנֹורה והּׁשלחן הּמזּבח .אּמה. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻ

Ú·ˆeלא  ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t „aÚ˙Â¿«¿≈»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
d˙È „aÚÈ ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«√»«¿≈»«

:ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ«¿ƒ

ÔÈhLלב  È„enÚ ‡Úa¯‡ ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«««¿¿»«≈ƒƒ
‡Úa¯‡ ÏÚ ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔÈtÁÓ¿«¿»«¬»»≈«¬»««¿¿»

:ÛÒÎ„ ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿»

ÏÚ˙Âלג  ‡iÙ¯et ˙BÁz ‡zÎ¯t ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»»À¿»¿¿«»¿»≈
‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È ‡zÎ¯ÙÏ ÂbÓ Ônz«»ƒ»¿»À¿»»¬»¿«¬»
L„˜ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ÔBÎÏ ‡zÎ¯t L¯Ù˙Â¿«¿≈»À¿»¿≈¿»≈…∆

:‡iL„e˜¿«»

„e„‰Ò˙‡לד  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»¿«¬»
:‡iL„e˜ L„˜a¿…∆¿«»

ÈÂ˙לה  ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡¯B˙t ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»»»ƒ»»¿»À¿»¿»
‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t Ï·˜Ï ‡z¯Ó¿«¿»»√≈»»«ƒ»¿«¿¿»

:‡etˆ ¯ËÒ ÏÚ Ôz˙ ‡¯B˙Ùe ‡ÓB¯c»»»»ƒ≈«¿«ƒ»



dnexzמו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b iyiy meil inei xeriy

(åì)ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî úéNòå§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

i"yx£CÒÓ ˙ÈNÚÂ∑:ּכמֹו הּפתח, ּכנגד מס ׁשהּוא א)וילֹון, מגין (איוב לׁשֹון ּבעדֹו", ¯˜Ì."ׂשכּת ‰NÚÓ∑ ¿»ƒ»»»ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¬≈…≈
זה  עבר ׁשל ּפרצּוף ּכ זה, עבר ׁשל ּכפרצּוף מחט, מעׂשה ּבֹו עׂשּויֹות ולא ∑¯˜Ì.הּצּורֹות האמן ׁשם ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ…≈ְֳֵָָֹ

אּמֹות  י' על אּמֹות י' הּפרכת: ּכמּדת הּמס מּדת צּיּור. עֹובד ולא צּיר, עֹובד ותרּגּומֹו: האמנּות, .ׁשם ְְְְֳִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(æì)úétöå íéhL éãenò äMîç Cñnì úéNòå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ íúàŸ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

úLçð: §«¤
ß '` xc` 'b iyiy mei ß

æë(à)úBnà Lîç íéhL éöò çaænä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á©¸
ìLå çaænä äéäé òeáø áçø úBnà Lîçå CøàL ¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©§¨¬

:Búî÷ úBnà©−«Ÿ¨«
i"yx£B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑(נט יֹוסי (זבחים רּבי יהּודה. רּבי ּדברי ּככתבן, ּדברים ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…«…»ְְְְִִִִִִֵַַָָָָ

ּפי  ּגבהֹו ּכאן אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּלהּלן מה "רבּוע". ּבּפנימי ונאמר "רבּוע", ּכאן נאמר ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאֹומר:
ּולמעלה  סֹובב מּׂשפת קמתֹו"? אּמֹות "ׁשלׁש מקּים: אני ּומה ּכארּכֹו, .ׁשנים ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹ

(á)ïééäz epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ úéNòå§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨
:úLçð Búà úétöå åéúðø÷©§Ÿ¨®§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯˜ ÔÈÈ‰z epnÓ∑ּבֹו ויחּברם לבּדם יעׂשם LÁ˙.ׁשּלא B˙‡ ˙ÈtˆÂ∑,מצח עּזּות על לכּפר ƒ∆ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ¿ƒƒ»…¿…∆ְֵֵַַַַ
מח)ׁשּנאמר: נחּוׁשה"(ישעיה ּומצח". ְְֱֲִֶֶַָ

ÏÎz‡לו  ‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „aÚ˙Â¿«¿≈¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
:¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

ÔÈhLלז  È„enÚ ‡LÓÁ ‡Ò¯ÙÏ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿»»«¿»«≈ƒƒ
CÈz˙Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â¿«¿≈»¿«¬»»≈«¬»¿«ƒ

:‡LÁ ÈÎÓÒ ‡LÓÁ ÔB‰Ï¿«¿»«¿≈¿»»

LÓÁא  ÔÈËL ÈÚ‡„ ‡Áa„Ó ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»«¿¿»¿»≈ƒƒ¬≈
È‰È Úa¯Ó ‡È˙et ÔÈn‡ LÓÁÂ ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»«¬≈«ƒ¿»¿««¿≈

:dÓe¯ ÔÈn‡ ˙Ï˙e ‡Áa„Ó«¿¿»¿««ƒ≈

dpÓב  d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B¯˜ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈
:‡LÁ d˙È ÈtÁ˙Â È‰B¯˜ ÔÈÂ‰z¿∆¿»«¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`).úéNòågAfnoFwixhFpndlig §¨¦¨¦§¥©§¦§¦¨
fzEkAdkxgmiI(i `negpz):Lîç §§¨¨©¦¨¥

.úBnàWng ,zFgENd cbpM (ekx`) ©§¤¤©¨¥
.df gEl lr Wnge df gEl lr zFxAC¦§©©¤§¨¥©©¤

,FznFw zFO` WlWedWlW cbpM §¨©¨§¤¤§¨
dWn ,l`xUil odl EcnrW mil`FB£¦¤¨§¨¤§¦§¨¥¤

mixnE oxd`e(i `negpz)mixnF` Wi . §©£Ÿ¦§¨¥§¦
(.q migaf)FznFw zFO` WlWztVn ¨©¨¦§©

`Ed aaFQd FzF`e .dlrnlE aaFq¥§©§¨§©¥
zWxde ,zWxd on dlrnNW aFMxMd©©§¤§©§¨¦¨¤¤§¨¤¤
oixFg oixFg iEUr gAfOl WEAln oirM§¥©§©¦§¥©¨¦¦
on ligznE ,iFpl `Ede zWx oinM§¦¤¤§§©§¦¦

gAfOd ivg cr dlrnl `aE ux`d̈¨¤¨§©§¨©£¦©¦§¥©
`aE aFMxMd ligzn cInE ,zFO` Wng̈¥©¦©©§¦©©§¨
iExw `Ede dO` cr EPOn dlrnl§©§¨¦¤©©¨§¨
did dlrnlE aaFq FzF`nE ,aaFq¥¥¥§©§¨¨¨
xnF`d ixacl zFpxTd cr zFO` WlẄ©©©§¨§¦§¥¨¥
,dlrnlE aaFq ztVn zFO` WlẄ©¦§©¥§©§¨
lMd oiA KMlid ,dO` odaB zFpxTde§©§¨¨§¨©¨¦§¨¥©Ÿ
dO` zFpxTl Wi mbe .DaFB zFO` xUr¤¤©©§©¥©§¨©¨
zFO` Wng did gAfOd bbe ,rEAixÄ¦©§©©¦§¥©¨¨¨¥©
zFpxTde ,agx zFO` Wnge KxF`¤§¨¥©Ÿ©§©§¨
dO` oihrnn Eid dO` oiiar EidW¤¨¨§¨©¨¨§©£¦©¨
oxw oiA did `l oM m`e ,gEx lkl§¨©§¦¥Ÿ¨¨¥¤¤

on miptle ,zFO` WlW `N` oxwl§¤¤¤¨¨©§¦§¦¦
ilbx KENidl dO` did zFpxTd©§¨¨¨©¨§¦©§¥
lr dO` x`Wpe gEx lkl mipdMd©Ÿ£¦§¨©§¦§©©¨©
dO` lr dO` DzF`e ,miizpiA dO ©̀¨¥§©¦§¨©¨©©¨
oi`W iRÎlrÎs`e .dkxrOd mFwn did̈¨§©©£¨¨§©©¦¤¥
ol miw mFwnÎlMn ,`xwA WxFtn WaM¤¤§¨¦§¨¦¨¨¦¨

aizM `dC WaM Fl didW(bk k lirl)`l ¤¨¨¤¤§¨§¦Ÿ
lrzzlrna d(`i ycegac 'qn `zlikn). ©£¤§©£Ÿ

la` ,gAfn lW FnFxcA did `Ede§¨¨¦§¤¦§¥©£¨
gkEncM zFidl lFki Fpi` zxg` gExl§©©¤¤¥¨¦§¦§¨

`cEnlY(:aq migaf):a dxez ©§¨

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b iyiy meil inei xeriy

(â)åéúâìæîe åéú÷øæîe åéòéå BðMãì åéúøéq úéNòå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
:úLçð äNòz åéìk-ìëì åéúzçîe©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯ÈÒ∑ יֹורֹות לסּפֹות ∑BM„Ï.ּכמין קטמּה, למספי אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם והּוא לתֹוכּה, ּדׁשנֹו להסיר ƒ…»ְִ¿«¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָ
ּכמֹו: ּוסתירה, ּבנין לׁשּמׁש ּבּפתרֹון מתחּלפת אחת מּלה – עברית ּבלׁשֹון מּלֹות יׁש ּכי לתֹוכם, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדׁשן

פ) ׁשרׁשיה",(תהלים ה)"וּתׁשרׁש וחּלּופֹו:(איוב מׁשריׁש", לא)"אויל וכמֹוהּו:(שם תׁשרׁש". (ישעיה "ּובכלּֿתבּואתי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
וחּלּופֹו:יז) ּפרּיה", י)"ּבסעפיה וכמֹוהּו:(שם סעיפיה. מפּׂשח ּפארה", נ)"מסעף עּצמֹו",(ירמיה האחרֹון "וזה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

וכמֹוהּו: עצמֹותיו. כא)ׁשּבר א וחּלּופֹו:(מלכים באבנים", סב)"וּיסקלהּו אבניה,(ישעיה הסירּו מאבן", "סּקלּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ה)וכן: אדׁשצנדר"יר (שם ּובלע"ז ּדׁשנֹו, להסיר לדּׁשנֹו, ּכאן אף ויסּקלהּו". ּכתרּגּומֹו:∑ÂÈÚÈÂ."ויעּזקהּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָ¿»»ְְַ

וודי"ל  ּובלע"ז יד, ּבית ולֹו ּדק, מּתכת ׁשל הקדרה ּכּסּוי ּכמין והן הּדׁשן, את ּבהם ׁשּנֹוטל .מגרפֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ÂÈ˙˜¯ÊÓe∑ הּזבחים ּדם ּבהם ונתחבים ∑ÂÈ˙‚ÏÊÓe.לקּבל ּבּבׂשר ּבהם ּומּכה ּכפּופים, אּונקלּיֹות ּכמין ƒ¿¿…»ְְִֵֶַַַָָƒ¿¿…»ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ

צּנֹורּיֹות  חכמים ּובלׁשֹון קרוצינ"ׁש, ּובלע"ז ׂשרפתן, ממהר ׁשּיהא הּמערכה ּגחלי על ּבהן ּומתהּפכין .ּבם, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ÂÈ˙zÁÓe∑ ׁשם ועל לּקטרת, הּפנימי מזּבח על לׂשאתם הּמזּבח מן ּגחלים ּבהן לּטל להם יׁש קּבּול ּבית «¿…»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ּכמֹו: מחּתֹות, קרּויים ל)חתּיתן וכן:(ישעיה מּמקֹומּה, אׁש ׁשאיבת לׁשֹון מּיקּוד", אׁש ו)"לחּתת "היחּתה (משלי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבחיקֹו?!" אׁש ÂÈÏk.איׁש ÏÎÏ∑:ּכליו ּכמֹו .ּכל ְִֵֵ¿»≈»ְֵָָ

(ã)úéNòå úLçð úLø äNòî øaëî Bl úéNòå§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨
òaøà ìò úLçð úòaè òaøà úLøä-ìò©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬

:åéúBö÷§¨«
i"yx£¯aÎÓ∑.רׁשת ּכמין חֹורין חֹורין עׂשּוי לּמזּבח, לֹו עׂשּוי לבּוׁש ּכמין קריבל"ׁש, ׁשּקֹורין ּכברה, לׁשֹון ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

רׁשת' מעׂשה נחׁשת מכּבר לֹו 'ועׂשית ּפתרֹונֹו: וכה מסרס, זה .ּומקרא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

(ä)ähîlî çaænä ákøk úçz dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¨®¨
:çaænä éöç ãò úLøä äúéäå§¨«§¨´¨¤½¤©−£¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊÓ‰ ·k¯k∑ ׁשֹוחטין ּב"הּכל ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּכרּכב, קרּוי ּבעּגּול סביב הּמּקיף ּדבר ּכל 'אּלּו":סֹובב. «¿…«ƒ¿≈«ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
הּתבֹות  ּדפני ּבקרׁשי עגּלין חריצין ׁשעֹוׂשין ּכמֹו והּוא ּולכרּכב', לׁשּוף... ׁשעתיד ּכל עץ: ּכלי ּגלמי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהן

ׁשלׁש לסֹוף והּוא לנֹוי, ּבדפנֹו אּמה רחּבֹו והיה סביבֹו, חריץ עׂשה לּמזּבח אף העץ. שש)וספסלי  אחרים (ספרים ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹ
מּׂשפת  קמתֹו"? אּמֹות "וׁשלׁש מקּים: אני מה הא, ּכארּכֹו'. ׁשנים ּפי 'ּגבהֹו האֹומר: ּכדברי ּגבהֹו, ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאּמֹות
וכן  מּקרנֹותיו. לפנים ראׁשֹו על אּלא הּנחׁשת, למזּבח היה לא הּכהנים להּלּו סֹובב אבל ּולמעלה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹסֹובב

˜dÓËג  ÈÙÒÓÏ d˙Â¯zÎÒt „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈
d˙È¯epˆÂ d˙˜¯ÊÓe d˙ÈÙB¯‚Óed˙ÈzÁÓe «¿¿»≈ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

:‡LÁ „aÚz È‰BÓ ÏÎÏ¿»»ƒ«¿≈¿»»

„LÁ‡ד  ‡z„ˆÓ „·BÚ ‡„¯Ò dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿»»«¿«¿»ƒ¿»»
ÏÚ ‡LÁc Ô˜ÊÚ Úa¯‡ ‡z„ˆÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿«¿»«¿«ƒ¿»ƒ¿»»«

:È‰B¯ËÒ Úa¯‡«¿«ƒ¿ƒ

Ú¯lÓה  ‡Áa„Ó È··BÒ ˙BÁz d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿»≈«¿¿»ƒ¿»
:‡Áa„Ó ˙ebÏt „Ú ‡z„ˆÓ È‰˙e¿≈¿«¿»««¿«¿¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(dÎc).'åâå úLøä ìò úéNòåWExiR §¨¦¨©¨¤¤¥
l`igi iAx axd dWwde .FzF` z`Ul̈¥§¦§¨¨©©¦§¦¥

zAW zkQnA opixn`C `dn l"f(.av) ©¥¨§¨§¦©§©¤¤©¨
migth dxUrn dlrnl iFVn `ivFOd©¦©§©§¨¥£¨¨§¨¦
oi`UFp EidW zdw ipA `Vn oMW ,aiIg©¨¤¥©¨§¥§¨¤¨§¦
dxUrn dlrnl FNM dide gAfOd©¦§¥©§¨¨ª§©§¨¥£¨¨
,ikd di`x mzd iziinE .migth§¨¦©§¦¨¨§¨¨¨¦
zFhFnA ilCinC iCin lkC ixinbC¦§¦¦§¨¦¥§¦§¥§
,zgzNn iYliY ixzE lirNn `YliY¦§¨¦§¥§¥¦§¥¦§©©
mr zFO` xUr miIel lW odabe§¨§¨¤§¦¦¤¤©¦
szMd on zFgRd lkl oM m`e ,W`xd̈Ÿ§¦¥§¨©¨¦©¨¥

gAfOd DaFbe ,zFO` rWY Eid dHnlE§©¨¨¥©©§©©¦§¥©
ied ike ,zFpxTd `lA zFO` rWY did̈¨¥©©§Ÿ©§¨§¦¨¥
,zFO` WW EpiidC zgzNn iYliY ixY§¥¦§¥¦§©©§©§¥©
WlW ux`d cr mXn `Mi` iYM ©̀©¦¦¨¦¨©¨¨¤¨
,migth xUr dpFnW iedC zFO ©̀§¨¥§¨¨¨§¨¦
dxUrn dlrnl FNM `Vip ied `nl ©̀§¨£¥¦¨ª§©§¨¥£¨¨
iziin ivn ikid dWw `YWde .migth§¨¦§¨§¨¨¤¥¦¨¥©§¦
,zgzNn iYliY ixY iedC gAfOn¦¦§¥©§¨¥§¥¦§¥¦§©©

aizkde,gAfOd ivg cr zWxd dzide §¨§¦§¨§¨¨¤¤©£¦©¦§¥©
zFrAh rAx` zWxd lr ziUre§¨¦¨©¨¤¤©§©©§

,zWgp`lC llMn ,`Vip did odAW §¤¤¨¤¨¨¦¨¦§¨§¨

Wie .Fivg m`ÎiM zgzNn gAfOd ied̈¥©¦§¥©¦§©©¦¦¤§§¥
ixinbC di`x iziin `xnBdC xnFl©§©§¨¨©§¦§¨¨¦§¦¦
Îlke ,lirNn `YliY `N` ied `lC§¨¨¥¤¨¦§¨¦§¥§¨
`lA EdinE .lirNn Fivg didW df oMW¤¥¤¤¨¨¤§¦§¥¦§Ÿ
`ivFOdC gikFdl lFki did ixinB i`d©§¦¦¨¨¨§¦©§©¦
aizkCn ,aiIg dxUrn dlrnl iFVn©§©§¨¥£¨¨©¨¦¦§¦

zWxd lr ziUredidW inp i` .'ebe §¨¦¨©¨¤¤¦©¦¤¨¨
oiagx Eid zFrAHdW xnFl xWt ¤̀§¨©¤©©¨¨§¨¦
dlrnl x`Wp `NW cr dAxd©§¥©¤Ÿ¦§©§©§¨
ixinB i`d `iad df lre ,WilXd©§¦§©¤¥¦©§¦¦

:'eked dxez



מז dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b iyiy meil inei xeriy

(åì)ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî úéNòå§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

i"yx£CÒÓ ˙ÈNÚÂ∑:ּכמֹו הּפתח, ּכנגד מס ׁשהּוא א)וילֹון, מגין (איוב לׁשֹון ּבעדֹו", ¯˜Ì."ׂשכּת ‰NÚÓ∑ ¿»ƒ»»»ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¬≈…≈
זה  עבר ׁשל ּפרצּוף ּכ זה, עבר ׁשל ּכפרצּוף מחט, מעׂשה ּבֹו עׂשּויֹות ולא ∑¯˜Ì.הּצּורֹות האמן ׁשם ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ…≈ְֳֵָָֹ

אּמֹות  י' על אּמֹות י' הּפרכת: ּכמּדת הּמס מּדת צּיּור. עֹובד ולא צּיר, עֹובד ותרּגּומֹו: האמנּות, .ׁשם ְְְְֳִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(æì)úétöå íéhL éãenò äMîç Cñnì úéNòå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ íúàŸ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

úLçð: §«¤
ß '` xc` 'b iyiy mei ß

æë(à)úBnà Lîç íéhL éöò çaænä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á©¸
ìLå çaænä äéäé òeáø áçø úBnà Lîçå CøàL ¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©§¨¬

:Búî÷ úBnà©−«Ÿ¨«
i"yx£B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑(נט יֹוסי (זבחים רּבי יהּודה. רּבי ּדברי ּככתבן, ּדברים ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…«…»ְְְְִִִִִִֵַַָָָָ

ּפי  ּגבהֹו ּכאן אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּלהּלן מה "רבּוע". ּבּפנימי ונאמר "רבּוע", ּכאן נאמר ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאֹומר:
ּולמעלה  סֹובב מּׂשפת קמתֹו"? אּמֹות "ׁשלׁש מקּים: אני ּומה ּכארּכֹו, .ׁשנים ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹ

(á)ïééäz epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ úéNòå§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨
:úLçð Búà úétöå åéúðø÷©§Ÿ¨®§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯˜ ÔÈÈ‰z epnÓ∑ּבֹו ויחּברם לבּדם יעׂשם LÁ˙.ׁשּלא B˙‡ ˙ÈtˆÂ∑,מצח עּזּות על לכּפר ƒ∆ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ¿ƒƒ»…¿…∆ְֵֵַַַַ
מח)ׁשּנאמר: נחּוׁשה"(ישעיה ּומצח". ְְֱֲִֶֶַָ

ÏÎz‡לו  ‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „aÚ˙Â¿«¿≈¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
:¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

ÔÈhLלז  È„enÚ ‡LÓÁ ‡Ò¯ÙÏ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿»»«¿»«≈ƒƒ
CÈz˙Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â¿«¿≈»¿«¬»»≈«¬»¿«ƒ

:‡LÁ ÈÎÓÒ ‡LÓÁ ÔB‰Ï¿«¿»«¿≈¿»»

LÓÁא  ÔÈËL ÈÚ‡„ ‡Áa„Ó ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»«¿¿»¿»≈ƒƒ¬≈
È‰È Úa¯Ó ‡È˙et ÔÈn‡ LÓÁÂ ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»«¬≈«ƒ¿»¿««¿≈

:dÓe¯ ÔÈn‡ ˙Ï˙e ‡Áa„Ó«¿¿»¿««ƒ≈

dpÓב  d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B¯˜ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈
:‡LÁ d˙È ÈtÁ˙Â È‰B¯˜ ÔÈÂ‰z¿∆¿»«¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`).úéNòågAfnoFwixhFpndlig §¨¦¨¦§¥©§¦§¦¨
fzEkAdkxgmiI(i `negpz):Lîç §§¨¨©¦¨¥

.úBnàWng ,zFgENd cbpM (ekx`) ©§¤¤©¨¥
.df gEl lr Wnge df gEl lr zFxAC¦§©©¤§¨¥©©¤

,FznFw zFO` WlWedWlW cbpM §¨©¨§¤¤§¨
dWn ,l`xUil odl EcnrW mil`FB£¦¤¨§¨¤§¦§¨¥¤

mixnE oxd`e(i `negpz)mixnF` Wi . §©£Ÿ¦§¨¥§¦
(.q migaf)FznFw zFO` WlWztVn ¨©¨¦§©

`Ed aaFQd FzF`e .dlrnlE aaFq¥§©§¨§©¥
zWxde ,zWxd on dlrnNW aFMxMd©©§¤§©§¨¦¨¤¤§¨¤¤
oixFg oixFg iEUr gAfOl WEAln oirM§¥©§©¦§¥©¨¦¦
on ligznE ,iFpl `Ede zWx oinM§¦¤¤§§©§¦¦

gAfOd ivg cr dlrnl `aE ux`d̈¨¤¨§©§¨©£¦©¦§¥©
`aE aFMxMd ligzn cInE ,zFO` Wng̈¥©¦©©§¦©©§¨
iExw `Ede dO` cr EPOn dlrnl§©§¨¦¤©©¨§¨
did dlrnlE aaFq FzF`nE ,aaFq¥¥¥§©§¨¨¨
xnF`d ixacl zFpxTd cr zFO` WlẄ©©©§¨§¦§¥¨¥
,dlrnlE aaFq ztVn zFO` WlẄ©¦§©¥§©§¨
lMd oiA KMlid ,dO` odaB zFpxTde§©§¨¨§¨©¨¦§¨¥©Ÿ
dO` zFpxTl Wi mbe .DaFB zFO` xUr¤¤©©§©¥©§¨©¨
zFO` Wng did gAfOd bbe ,rEAixÄ¦©§©©¦§¥©¨¨¨¥©
zFpxTde ,agx zFO` Wnge KxF`¤§¨¥©Ÿ©§©§¨
dO` oihrnn Eid dO` oiiar EidW¤¨¨§¨©¨¨§©£¦©¨
oxw oiA did `l oM m`e ,gEx lkl§¨©§¦¥Ÿ¨¨¥¤¤

on miptle ,zFO` WlW `N` oxwl§¤¤¤¨¨©§¦§¦¦
ilbx KENidl dO` did zFpxTd©§¨¨¨©¨§¦©§¥
lr dO` x`Wpe gEx lkl mipdMd©Ÿ£¦§¨©§¦§©©¨©
dO` lr dO` DzF`e ,miizpiA dO ©̀¨¥§©¦§¨©¨©©¨
oi`W iRÎlrÎs`e .dkxrOd mFwn did̈¨§©©£¨¨§©©¦¤¥
ol miw mFwnÎlMn ,`xwA WxFtn WaM¤¤§¨¦§¨¦¨¨¦¨

aizM `dC WaM Fl didW(bk k lirl)`l ¤¨¨¤¤§¨§¦Ÿ
lrzzlrna d(`i ycegac 'qn `zlikn). ©£¤§©£Ÿ

la` ,gAfn lW FnFxcA did `Ede§¨¨¦§¤¦§¥©£¨
gkEncM zFidl lFki Fpi` zxg` gExl§©©¤¤¥¨¦§¦§¨

`cEnlY(:aq migaf):a dxez ©§¨

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b iyiy meil inei xeriy

(â)åéúâìæîe åéú÷øæîe åéòéå BðMãì åéúøéq úéNòå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
:úLçð äNòz åéìk-ìëì åéúzçîe©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯ÈÒ∑ יֹורֹות לסּפֹות ∑BM„Ï.ּכמין קטמּה, למספי אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם והּוא לתֹוכּה, ּדׁשנֹו להסיר ƒ…»ְִ¿«¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָ
ּכמֹו: ּוסתירה, ּבנין לׁשּמׁש ּבּפתרֹון מתחּלפת אחת מּלה – עברית ּבלׁשֹון מּלֹות יׁש ּכי לתֹוכם, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדׁשן

פ) ׁשרׁשיה",(תהלים ה)"וּתׁשרׁש וחּלּופֹו:(איוב מׁשריׁש", לא)"אויל וכמֹוהּו:(שם תׁשרׁש". (ישעיה "ּובכלּֿתבּואתי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
וחּלּופֹו:יז) ּפרּיה", י)"ּבסעפיה וכמֹוהּו:(שם סעיפיה. מפּׂשח ּפארה", נ)"מסעף עּצמֹו",(ירמיה האחרֹון "וזה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

וכמֹוהּו: עצמֹותיו. כא)ׁשּבר א וחּלּופֹו:(מלכים באבנים", סב)"וּיסקלהּו אבניה,(ישעיה הסירּו מאבן", "סּקלּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ה)וכן: אדׁשצנדר"יר (שם ּובלע"ז ּדׁשנֹו, להסיר לדּׁשנֹו, ּכאן אף ויסּקלהּו". ּכתרּגּומֹו:∑ÂÈÚÈÂ."ויעּזקהּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָ¿»»ְְַ

וודי"ל  ּובלע"ז יד, ּבית ולֹו ּדק, מּתכת ׁשל הקדרה ּכּסּוי ּכמין והן הּדׁשן, את ּבהם ׁשּנֹוטל .מגרפֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ÂÈ˙˜¯ÊÓe∑ הּזבחים ּדם ּבהם ונתחבים ∑ÂÈ˙‚ÏÊÓe.לקּבל ּבּבׂשר ּבהם ּומּכה ּכפּופים, אּונקלּיֹות ּכמין ƒ¿¿…»ְְִֵֶַַַָָƒ¿¿…»ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ

צּנֹורּיֹות  חכמים ּובלׁשֹון קרוצינ"ׁש, ּובלע"ז ׂשרפתן, ממהר ׁשּיהא הּמערכה ּגחלי על ּבהן ּומתהּפכין .ּבם, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ÂÈ˙zÁÓe∑ ׁשם ועל לּקטרת, הּפנימי מזּבח על לׂשאתם הּמזּבח מן ּגחלים ּבהן לּטל להם יׁש קּבּול ּבית «¿…»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ּכמֹו: מחּתֹות, קרּויים ל)חתּיתן וכן:(ישעיה מּמקֹומּה, אׁש ׁשאיבת לׁשֹון מּיקּוד", אׁש ו)"לחּתת "היחּתה (משלי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבחיקֹו?!" אׁש ÂÈÏk.איׁש ÏÎÏ∑:ּכליו ּכמֹו .ּכל ְִֵֵ¿»≈»ְֵָָ

(ã)úéNòå úLçð úLø äNòî øaëî Bl úéNòå§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨
òaøà ìò úLçð úòaè òaøà úLøä-ìò©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬

:åéúBö÷§¨«
i"yx£¯aÎÓ∑.רׁשת ּכמין חֹורין חֹורין עׂשּוי לּמזּבח, לֹו עׂשּוי לבּוׁש ּכמין קריבל"ׁש, ׁשּקֹורין ּכברה, לׁשֹון ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

רׁשת' מעׂשה נחׁשת מכּבר לֹו 'ועׂשית ּפתרֹונֹו: וכה מסרס, זה .ּומקרא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

(ä)ähîlî çaænä ákøk úçz dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¨®¨
:çaænä éöç ãò úLøä äúéäå§¨«§¨´¨¤½¤©−£¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊÓ‰ ·k¯k∑ ׁשֹוחטין ּב"הּכל ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּכרּכב, קרּוי ּבעּגּול סביב הּמּקיף ּדבר ּכל 'אּלּו":סֹובב. «¿…«ƒ¿≈«ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
הּתבֹות  ּדפני ּבקרׁשי עגּלין חריצין ׁשעֹוׂשין ּכמֹו והּוא ּולכרּכב', לׁשּוף... ׁשעתיד ּכל עץ: ּכלי ּגלמי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהן

ׁשלׁש לסֹוף והּוא לנֹוי, ּבדפנֹו אּמה רחּבֹו והיה סביבֹו, חריץ עׂשה לּמזּבח אף העץ. שש)וספסלי  אחרים (ספרים ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹ
מּׂשפת  קמתֹו"? אּמֹות "וׁשלׁש מקּים: אני מה הא, ּכארּכֹו'. ׁשנים ּפי 'ּגבהֹו האֹומר: ּכדברי ּגבהֹו, ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאּמֹות
וכן  מּקרנֹותיו. לפנים ראׁשֹו על אּלא הּנחׁשת, למזּבח היה לא הּכהנים להּלּו סֹובב אבל ּולמעלה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹסֹובב

˜dÓËג  ÈÙÒÓÏ d˙Â¯zÎÒt „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈
d˙È¯epˆÂ d˙˜¯ÊÓe d˙ÈÙB¯‚Óed˙ÈzÁÓe «¿¿»≈ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

:‡LÁ „aÚz È‰BÓ ÏÎÏ¿»»ƒ«¿≈¿»»

„LÁ‡ד  ‡z„ˆÓ „·BÚ ‡„¯Ò dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿»»«¿«¿»ƒ¿»»
ÏÚ ‡LÁc Ô˜ÊÚ Úa¯‡ ‡z„ˆÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿«¿»«¿«ƒ¿»ƒ¿»»«

:È‰B¯ËÒ Úa¯‡«¿«ƒ¿ƒ

Ú¯lÓה  ‡Áa„Ó È··BÒ ˙BÁz d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿»≈«¿¿»ƒ¿»
:‡Áa„Ó ˙ebÏt „Ú ‡z„ˆÓ È‰˙e¿≈¿«¿»««¿«¿¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(dÎc).'åâå úLøä ìò úéNòåWExiR §¨¦¨©¨¤¤¥
l`igi iAx axd dWwde .FzF` z`Ul̈¥§¦§¨¨©©¦§¦¥

zAW zkQnA opixn`C `dn l"f(.av) ©¥¨§¨§¦©§©¤¤©¨
migth dxUrn dlrnl iFVn `ivFOd©¦©§©§¨¥£¨¨§¨¦
oi`UFp EidW zdw ipA `Vn oMW ,aiIg©¨¤¥©¨§¥§¨¤¨§¦
dxUrn dlrnl FNM dide gAfOd©¦§¥©§¨¨ª§©§¨¥£¨¨
,ikd di`x mzd iziinE .migth§¨¦©§¦¨¨§¨¨¨¦
zFhFnA ilCinC iCin lkC ixinbC¦§¦¦§¨¦¥§¦§¥§
,zgzNn iYliY ixzE lirNn `YliY¦§¨¦§¥§¥¦§¥¦§©©
mr zFO` xUr miIel lW odabe§¨§¨¤§¦¦¤¤©¦
szMd on zFgRd lkl oM m`e ,W`xd̈Ÿ§¦¥§¨©¨¦©¨¥

gAfOd DaFbe ,zFO` rWY Eid dHnlE§©¨¨¥©©§©©¦§¥©
ied ike ,zFpxTd `lA zFO` rWY did̈¨¥©©§Ÿ©§¨§¦¨¥
,zFO` WW EpiidC zgzNn iYliY ixY§¥¦§¥¦§©©§©§¥©
WlW ux`d cr mXn `Mi` iYM ©̀©¦¦¨¦¨©¨¨¤¨
,migth xUr dpFnW iedC zFO ©̀§¨¥§¨¨¨§¨¦
dxUrn dlrnl FNM `Vip ied `nl ©̀§¨£¥¦¨ª§©§¨¥£¨¨
iziin ivn ikid dWw `YWde .migth§¨¦§¨§¨¨¤¥¦¨¥©§¦
,zgzNn iYliY ixY iedC gAfOn¦¦§¥©§¨¥§¥¦§¥¦§©©

aizkde,gAfOd ivg cr zWxd dzide §¨§¦§¨§¨¨¤¤©£¦©¦§¥©
zFrAh rAx` zWxd lr ziUre§¨¦¨©¨¤¤©§©©§

,zWgp`lC llMn ,`Vip did odAW §¤¤¨¤¨¨¦¨¦§¨§¨

Wie .Fivg m`ÎiM zgzNn gAfOd ied̈¥©¦§¥©¦§©©¦¦¤§§¥
ixinbC di`x iziin `xnBdC xnFl©§©§¨¨©§¦§¨¨¦§¦¦
Îlke ,lirNn `YliY `N` ied `lC§¨¨¥¤¨¦§¨¦§¥§¨
`lA EdinE .lirNn Fivg didW df oMW¤¥¤¤¨¨¤§¦§¥¦§Ÿ
`ivFOdC gikFdl lFki did ixinB i`d©§¦¦¨¨¨§¦©§©¦
aizkCn ,aiIg dxUrn dlrnl iFVn©§©§¨¥£¨¨©¨¦¦§¦

zWxd lr ziUredidW inp i` .'ebe §¨¦¨©¨¤¤¦©¦¤¨¨
oiagx Eid zFrAHdW xnFl xWt ¤̀§¨©¤©©¨¨§¨¦
dlrnl x`Wp `NW cr dAxd©§¥©¤Ÿ¦§©§©§¨
ixinB i`d `iad df lre ,WilXd©§¦§©¤¥¦©§¦¦

:'eked dxez



dnexzמח zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c ycew zayl inei xeriy
הּכהנים, רגלי הּלּו ׁשל אּמה  מהן ולפנים אּמה, רחב והיה לקרן', קרן ּבין ּכרּכֹוב? 'איזהּו ּב'זבחים': ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשנינּו
ׁשהּכרּכב  למדנּו, מּלמּטה" הּמזּבח ּכרּכב "ּתחת והּכתיב: ׁשם, ודקּדקנּו ּכרּכב. קרּויים הּללּו אּמֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּוׁשּתי
ׁשּבּדפן  זה יׂשּתרגּו'. ּדלא לכהנים וחד לנֹוי חד הוֹו, 'ּתרי הּמתרץ: ותרץ ּתחּתיו? הּמכּבר ולבּוׁש הּוא ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּבדפנֹו
היה  והּוא אּמה, רחב ׁשהּמכּבר נמצא, הּמזּבח. חצי עד רחּבֹו והּגיע הּמכּבר הלּביׁשּו ּומּתחּתיו היה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלנֹוי

למזּבח  עׂשּוי ּוכנגּדֹו הּתחּתֹונים, לדמים העליֹונים ּדמים ּבין להבּדיל ּגבהֹו, לחצי ּדגמת סימן עֹולמים ּבית ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
"מזּבח  ּבפרׁשת ׁשמענּו ּכבר זה, ּבענין ּפרׁשּו ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּבֹו, עֹולין ׁשהיּו וכבׁש ּבאמצעֹו. הּסקרא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹחּוט
ׁשהיה  למדנּו, חלק. ּכבׁש אּלא ׁשּלֹו, ּבּכבׁש מעלֹות לֹו ּתעׂשה לא ּבמעלֹות", תעלה "ולא ּתעׂשהּֿלי" ְְְֲֲֲֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאדמה

אדמה  חללֹו ממּלאין ׁשהיּו הּנחׁשת מזּבח הּוא אדמה, ּומזּבח ּבמכילּתא. ׁשנינּו ּכ ּכבׁש, חנּיתן,לֹו ּבמקֹום ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
לקלעי  סמּו אּמה עד מּגיעין ורגליו הּׂשערה, חּוט מלא הּמזּבח מן מבּדל הּמזּבח, ּבדרֹום היה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻוהּכבׁש
קֹומתֹו", אּמֹות "וׁשלׁש ּככתבן: ּדברים האֹומר: ּולדברי קֹומתֹו. אּמֹות עׂשר האֹומר ּכדברי ׁשּבּדרֹום, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהחצר

ּבמׁשנת מצאתי ּכ אּמֹות, עׂשר אּלא הּכבׁש אר היה ryYeלא mirAx` הּמזּבח מן מבּדל ׁשהיה וזה מּדֹות, ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ©§¨¦§¥©−ְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
הּמקרא  מן למדנּוה זבחים ּבמּסכת החּוט , .מלא ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

(å)úétöå íéhL éöò éca çaænì íécá úéNòå§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬
úLçð íúà: Ÿ−̈§«¤

(æ)ézL-ìò íécaä eéäå úòaha åéca-úà àáeäå§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²
:Búà úàNa çaænä úòìö©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬Ÿ«

i"yx£˙Úaha∑ לּמכּבר ׁשּנעׂשּו טּבעֹות .ּבארּבע ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

(ç)Eúà äàøä øLàk Búà äNòz úçì áeáð§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬«Ÿ§²
:eNòé ïk øää−̈¥¬©«£«

i"yx£˙ÁÏ ·e·∑ עץ ּכּלֹו יהא ולא ּבאמצע, והחלל צד, מּכל ׁשּטים עצי לּוחֹות לּוחי. חליל ּכתרּגּומֹו: ¿À…ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
סּדן  ּכמין אּמֹות חמׁש על אּמֹות חמׁש עביֹו ׁשּיהא .אחד, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ß '` xc` 'c ycew zay ß

(è)äðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNòå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨
äàtì Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì íéòì÷§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥−̈

:úçàä̈«¤¨«
i"yx£ÌÈÚÏ˜∑ סרדין ותרּגּומֹו אֹורג, מעׂשה ולא קליעה מעׂשה נקבים, נקבים ספינה, קלעי ּכמין עׂשּויין ¿»ƒְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ּככברה  מנּקבין ׁשהן לפי סרדא, המתרּגם מכּבר, ׁשל ‰‡Á˙.ּכתרּגּום ‰‡tÏ∑ ּפאה קרּוי הרּוח .ּכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ«≈»»∆»ֵַָָָָ

(é)éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãnòå§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãnòä̈«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÂÈ„nÚÂ∑עּמּוד ּבין אּמֹות העּמּודים ∑Ì‰È„‡Â.לעּמּוד חמׁש יֹוׁשבים ׁשל האדנים נחׁשת. ¿«À»∆¿ƒְֵֵַַַָ¿«¿≈∆ְְֲִִִֶֶַָָָֹ
קנּדסין  ּכמין עֹוׂשה היה לתֹוכן. ּתקּועין והעּמּודים הארץ ׁשלׁשה,על ורחּבן טפחים ׁשׁשה ארּכן פלא"ׁש, ׁשּקֹורין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

ותֹולה  ועּמּוד, עּמּוד ּכל ּכנגד ּבמיתרים סביביו הּקלע ׂשפת וכֹור ּבאמצעֹו, ּבֹו קבּועה נחׁשת ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוטּבעת

ÈÚ‡cו  ÈÁÈ¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‡iÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ«»¿ƒ¿¿»¬ƒ≈¿»≈
:‡LÁ ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhLƒƒ¿«¬≈»¿¿»»

‡¯iÁÈ‡ז  ÔB‰ÈÂ ‡˙˜ÊÚa È‰BÁÈ¯‡ ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¬ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¬ƒ«»
:d˙È ÏhÓa ‡Áa„Ó È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ«»≈

C˙Èח  ÈÊÁ‡ È„ ‡Ók d˙È „aÚz ÈÁeÏ ÏÈÏÁ¬ƒ≈«¿≈»≈¿»ƒ«¬ƒ»»
:Ôe„aÚÈ Ôk ‡¯eËa¿»≈«¿¿

ÓB¯c‡ט  ¯·Ú Áe¯Ï ‡kLÓ ˙¯c ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«≈«»»
ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·c ‡z¯„Ï ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

:„Á ¯·ÚÏ ‡k¯‡À¿»¿≈«»

LÁ‡י  ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿«

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c ycew zayl inei xeriy
ּבעּמּוד, ּתקּוע אחד וראׁשֹו למעלה זקּוף ראׁשֹו וי"ו, ּכמין העׂשּוי ׁשּבע ּמּוד ּבאּונקלּיֹות טּבעּתֹו ּדר ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻהּקנדס
החצר  מחּצֹות קֹומת והיא מּלמּטה ּתלּוי הּקלע ורחב גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ּדלתֹות, להּציב ׁשעֹוׂשין .ּכאֹותן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ÌÈ„nÚ‰ ÈÂÂ∑ האּונקלּיֹות אם ∑Ì‰È˜LÁÂ.הם יֹודע, ואיני סביב, ּכסף ּבחּוטי העּמּודים היּו מּקפין »≈»«Àƒְְִֵָ«¬À≈∆ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּגבעה: ּבפּלגׁש מצינּו ׁשּכ חגֹורה, לׁשֹון ׁשחּׁשּוק אני יֹודע א ּבאמצעם, ואם ּבראׁשם אם ּכּלן, ּפני ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻעל

יט  חׁשּוקים )(שופטים ּתרּגּומֹו: חבּוׁשים", חמֹורים צמד ."ועּמֹו ְְֲֲֲִִִִֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr gk jxk zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשריםריםריםרים י)ועועועועּמּמּמּמּוּוּוּודיודיודיודיו ּבתֹוספֹות (כז, ּכן ׁשהקׁשה ראיתי (עּתה העּמּודים נעׂשּו מּמה ּפרׁש ולא הּכתּוב ׁשּסתם ּגדֹול, עּיּון צרי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
מביאם ורׁש"י הּקּונּדסין. ּברמז, ואפילּו נזּכרּו, ּׁשּלא מה יֹותר עֹוד ותמּוּה ועֹוד). קּונּדסין ּבּבּבּבפפפפׁשׁשׁשׁשטטטטּוּוּוּותתתתהריב"א "ּכמין ּומפרׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
מחּברים. ואינם ּבלע"ז, פל"ו קונדס, ב: לד, ערּובין רׁש"י ּוראה לא! ותּו פל"ש", ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻׁשּקֹורין

(àé)Cøà äàî íéòì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãenòå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯

óñk íäé÷Lçå íéãnòä: ¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤
(áé)änà íéMîç íéòì÷ íé-úàôì øöçä áçøå§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©¨®

äøNò íäéðãàå äøNò íäéãnò: ©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«
(âé)íéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬

:änà©¨«
i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ∑ הּמזרח ,לפיכ אחֹורים. לׁשֹון אחֹור, ּפנים. לׁשֹון קדם, קרּוי הּמזרח ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

אמר: דאּת ּכמה אחֹור, קרּוי ּומערב ּפנים, ׁשהּוא קדם יא)קרּוי מערבא (דברים יּמא האחרֹון", ÌÈMÓÁ."הּים ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ¬ƒƒ
‰n‡∑ לכתף קלעים אּמה ט"ו אּלא הּפתח, ׁשּׁשם לפי ּבקלעים, ּכּלם סתּומים היּו לא אּמה חמׁשים אֹותן «»ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ׁשּנא  וזהּו אּמה, כ' ּבינתים הּפתח חלל רחב נׁשאר הּׁשנית. לּכתף וכן מּכאן החצר הּפתח "ּולׁשער מר: ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹ
הּפתח  ּכרחב ,אר אּמה כ' הּפתח ּכנגד למס וילֹון אּמה", עׂשרים מס. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(ãé)íäéãnò óúkì íéòì÷ änà äøNò Lîçå©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

i"yx£‰LÏL Ì‰È„nÚ∑ ּבמקצֹוע העֹומד הּדרֹום ׁשּבראׁש עּמּוד ּבין לעּמּוד, עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש «À≈∆¿…»ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
לּׁשליׁשי  הּׁשני ּומן אּמֹות, חמׁש לּׁשני ּומּמּנּו אּמֹות, ה' ׁשּבּמזרח הג' מן ׁשהּוא עּמּוד עד מזרחית ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּדרֹומית

לּמערב  י' ּכנגד לּמזרח עּמּודים י' הרי ,לּמס עּמּודים וארּבעה הּׁשנית, לּכתף וכן אּמֹות, .חמׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

(åè)íäéãnò íéòì÷ äøNò Lîç úéðMä óúkìå§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äLäL: §½̈§©§¥¤−§¨«

(æè)ìeCñî øöçä øòL|úìëz änà íéøNò §©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤
í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®

äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnò: ©ª«¥¤´©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«
(æé)íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenò-ìk̈©¥¸¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−

:úLçð íäéðãàå óñk̈®¤§©§¥¤−§«¤

Ó‡‰יא  ÔÈ„¯Ò ‡k¯‡a ‡etˆ Áe¯Ï ÔÎÂ¿≈¿«ƒ»¿À¿»¿»ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ ‡k¯‡À¿»¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈««»¿ƒ≈ƒ¿«

ÔÈ„¯Òיב  ‡·¯ÚÓ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«««¿»¿»ƒ
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯NÚ ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ«≈«¿»¿«¿≈

:‡¯NÚ«¿»

ÁÈcÓ‡יג  ‡Óec˜ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«ƒ»«ƒ¿»
:ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ

ÚÏ·¯‡יד  ÔÈ„¯Ò ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ„¯Òטו  È¯NÚ LÓÁ ‡Èz ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿»»¬≈∆¿≈¿»ƒ
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÏÎz‡טז  ÔÈn‡ ÔÈ¯NÚ ‡Ò¯t ‡z¯c Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿»¿»»∆¿ƒ«ƒƒ¿»
¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

:‡Úa¯‡ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„eÓÚ«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»

ÛÒkיז  ÔÈLaÎÓ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„ È„enÚ Ïk»«≈«¿»¿¿¿«¿ƒ¿«
:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÛÒk ÔB‰ÈÂÂ»≈¿«¿«¿≈¿»»



מט dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c ycew zayl inei xeriy
הּכהנים, רגלי הּלּו ׁשל אּמה  מהן ולפנים אּמה, רחב והיה לקרן', קרן ּבין ּכרּכֹוב? 'איזהּו ּב'זבחים': ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשנינּו
ׁשהּכרּכב  למדנּו, מּלמּטה" הּמזּבח ּכרּכב "ּתחת והּכתיב: ׁשם, ודקּדקנּו ּכרּכב. קרּויים הּללּו אּמֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּוׁשּתי
ׁשּבּדפן  זה יׂשּתרגּו'. ּדלא לכהנים וחד לנֹוי חד הוֹו, 'ּתרי הּמתרץ: ותרץ ּתחּתיו? הּמכּבר ולבּוׁש הּוא ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּבדפנֹו
היה  והּוא אּמה, רחב ׁשהּמכּבר נמצא, הּמזּבח. חצי עד רחּבֹו והּגיע הּמכּבר הלּביׁשּו ּומּתחּתיו היה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלנֹוי

למזּבח  עׂשּוי ּוכנגּדֹו הּתחּתֹונים, לדמים העליֹונים ּדמים ּבין להבּדיל ּגבהֹו, לחצי ּדגמת סימן עֹולמים ּבית ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
"מזּבח  ּבפרׁשת ׁשמענּו ּכבר זה, ּבענין ּפרׁשּו ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּבֹו, עֹולין ׁשהיּו וכבׁש ּבאמצעֹו. הּסקרא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹחּוט
ׁשהיה  למדנּו, חלק. ּכבׁש אּלא ׁשּלֹו, ּבּכבׁש מעלֹות לֹו ּתעׂשה לא ּבמעלֹות", תעלה "ולא ּתעׂשהּֿלי" ְְְֲֲֲֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאדמה

אדמה  חללֹו ממּלאין ׁשהיּו הּנחׁשת מזּבח הּוא אדמה, ּומזּבח ּבמכילּתא. ׁשנינּו ּכ ּכבׁש, חנּיתן,לֹו ּבמקֹום ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
לקלעי  סמּו אּמה עד מּגיעין ורגליו הּׂשערה, חּוט מלא הּמזּבח מן מבּדל הּמזּבח, ּבדרֹום היה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻוהּכבׁש
קֹומתֹו", אּמֹות "וׁשלׁש ּככתבן: ּדברים האֹומר: ּולדברי קֹומתֹו. אּמֹות עׂשר האֹומר ּכדברי ׁשּבּדרֹום, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהחצר

ּבמׁשנת מצאתי ּכ אּמֹות, עׂשר אּלא הּכבׁש אר היה ryYeלא mirAx` הּמזּבח מן מבּדל ׁשהיה וזה מּדֹות, ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ©§¨¦§¥©−ְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
הּמקרא  מן למדנּוה זבחים ּבמּסכת החּוט , .מלא ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

(å)úétöå íéhL éöò éca çaænì íécá úéNòå§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬
úLçð íúà: Ÿ−̈§«¤

(æ)ézL-ìò íécaä eéäå úòaha åéca-úà àáeäå§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²
:Búà úàNa çaænä úòìö©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬Ÿ«

i"yx£˙Úaha∑ לּמכּבר ׁשּנעׂשּו טּבעֹות .ּבארּבע ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

(ç)Eúà äàøä øLàk Búà äNòz úçì áeáð§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬«Ÿ§²
:eNòé ïk øää−̈¥¬©«£«

i"yx£˙ÁÏ ·e·∑ עץ ּכּלֹו יהא ולא ּבאמצע, והחלל צד, מּכל ׁשּטים עצי לּוחֹות לּוחי. חליל ּכתרּגּומֹו: ¿À…ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
סּדן  ּכמין אּמֹות חמׁש על אּמֹות חמׁש עביֹו ׁשּיהא .אחד, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ß '` xc` 'c ycew zay ß

(è)äðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNòå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨
äàtì Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì íéòì÷§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥−̈

:úçàä̈«¤¨«
i"yx£ÌÈÚÏ˜∑ סרדין ותרּגּומֹו אֹורג, מעׂשה ולא קליעה מעׂשה נקבים, נקבים ספינה, קלעי ּכמין עׂשּויין ¿»ƒְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ּככברה  מנּקבין ׁשהן לפי סרדא, המתרּגם מכּבר, ׁשל ‰‡Á˙.ּכתרּגּום ‰‡tÏ∑ ּפאה קרּוי הרּוח .ּכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ«≈»»∆»ֵַָָָָ

(é)éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãnòå§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãnòä̈«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÂÈ„nÚÂ∑עּמּוד ּבין אּמֹות העּמּודים ∑Ì‰È„‡Â.לעּמּוד חמׁש יֹוׁשבים ׁשל האדנים נחׁשת. ¿«À»∆¿ƒְֵֵַַַָ¿«¿≈∆ְְֲִִִֶֶַָָָֹ
קנּדסין  ּכמין עֹוׂשה היה לתֹוכן. ּתקּועין והעּמּודים הארץ ׁשלׁשה,על ורחּבן טפחים ׁשׁשה ארּכן פלא"ׁש, ׁשּקֹורין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

ותֹולה  ועּמּוד, עּמּוד ּכל ּכנגד ּבמיתרים סביביו הּקלע ׂשפת וכֹור ּבאמצעֹו, ּבֹו קבּועה נחׁשת ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוטּבעת

ÈÚ‡cו  ÈÁÈ¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‡iÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ«»¿ƒ¿¿»¬ƒ≈¿»≈
:‡LÁ ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhLƒƒ¿«¬≈»¿¿»»

‡¯iÁÈ‡ז  ÔB‰ÈÂ ‡˙˜ÊÚa È‰BÁÈ¯‡ ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¬ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¬ƒ«»
:d˙È ÏhÓa ‡Áa„Ó È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ«»≈

C˙Èח  ÈÊÁ‡ È„ ‡Ók d˙È „aÚz ÈÁeÏ ÏÈÏÁ¬ƒ≈«¿≈»≈¿»ƒ«¬ƒ»»
:Ôe„aÚÈ Ôk ‡¯eËa¿»≈«¿¿

ÓB¯c‡ט  ¯·Ú Áe¯Ï ‡kLÓ ˙¯c ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«≈«»»
ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·c ‡z¯„Ï ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

:„Á ¯·ÚÏ ‡k¯‡À¿»¿≈«»

LÁ‡י  ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿«

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c ycew zayl inei xeriy
ּבעּמּוד, ּתקּוע אחד וראׁשֹו למעלה זקּוף ראׁשֹו וי"ו, ּכמין העׂשּוי ׁשּבע ּמּוד ּבאּונקלּיֹות טּבעּתֹו ּדר ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻהּקנדס
החצר  מחּצֹות קֹומת והיא מּלמּטה ּתלּוי הּקלע ורחב גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ּדלתֹות, להּציב ׁשעֹוׂשין .ּכאֹותן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ÌÈ„nÚ‰ ÈÂÂ∑ האּונקלּיֹות אם ∑Ì‰È˜LÁÂ.הם יֹודע, ואיני סביב, ּכסף ּבחּוטי העּמּודים היּו מּקפין »≈»«Àƒְְִֵָ«¬À≈∆ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּגבעה: ּבפּלגׁש מצינּו ׁשּכ חגֹורה, לׁשֹון ׁשחּׁשּוק אני יֹודע א ּבאמצעם, ואם ּבראׁשם אם ּכּלן, ּפני ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻעל

יט  חׁשּוקים )(שופטים ּתרּגּומֹו: חבּוׁשים", חמֹורים צמד ."ועּמֹו ְְֲֲֲִִִִֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr gk jxk zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשריםריםריםרים י)ועועועועּמּמּמּמּוּוּוּודיודיודיודיו ּבתֹוספֹות (כז, ּכן ׁשהקׁשה ראיתי (עּתה העּמּודים נעׂשּו מּמה ּפרׁש ולא הּכתּוב ׁשּסתם ּגדֹול, עּיּון צרי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
מביאם ורׁש"י הּקּונּדסין. ּברמז, ואפילּו נזּכרּו, ּׁשּלא מה יֹותר עֹוד ותמּוּה ועֹוד). קּונּדסין ּבּבּבּבפפפפׁשׁשׁשׁשטטטטּוּוּוּותתתתהריב"א "ּכמין ּומפרׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
מחּברים. ואינם ּבלע"ז, פל"ו קונדס, ב: לד, ערּובין רׁש"י ּוראה לא! ותּו פל"ש", ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻׁשּקֹורין

(àé)Cøà äàî íéòì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãenòå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯

óñk íäé÷Lçå íéãnòä: ¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤
(áé)änà íéMîç íéòì÷ íé-úàôì øöçä áçøå§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©¨®

äøNò íäéðãàå äøNò íäéãnò: ©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«
(âé)íéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬

:änà©¨«
i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ∑ הּמזרח ,לפיכ אחֹורים. לׁשֹון אחֹור, ּפנים. לׁשֹון קדם, קרּוי הּמזרח ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

אמר: דאּת ּכמה אחֹור, קרּוי ּומערב ּפנים, ׁשהּוא קדם יא)קרּוי מערבא (דברים יּמא האחרֹון", ÌÈMÓÁ."הּים ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ¬ƒƒ
‰n‡∑ לכתף קלעים אּמה ט"ו אּלא הּפתח, ׁשּׁשם לפי ּבקלעים, ּכּלם סתּומים היּו לא אּמה חמׁשים אֹותן «»ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ׁשּנא  וזהּו אּמה, כ' ּבינתים הּפתח חלל רחב נׁשאר הּׁשנית. לּכתף וכן מּכאן החצר הּפתח "ּולׁשער מר: ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹ
הּפתח  ּכרחב ,אר אּמה כ' הּפתח ּכנגד למס וילֹון אּמה", עׂשרים מס. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(ãé)íäéãnò óúkì íéòì÷ änà äøNò Lîçå©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

i"yx£‰LÏL Ì‰È„nÚ∑ ּבמקצֹוע העֹומד הּדרֹום ׁשּבראׁש עּמּוד ּבין לעּמּוד, עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש «À≈∆¿…»ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
לּׁשליׁשי  הּׁשני ּומן אּמֹות, חמׁש לּׁשני ּומּמּנּו אּמֹות, ה' ׁשּבּמזרח הג' מן ׁשהּוא עּמּוד עד מזרחית ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּדרֹומית

לּמערב  י' ּכנגד לּמזרח עּמּודים י' הרי ,לּמס עּמּודים וארּבעה הּׁשנית, לּכתף וכן אּמֹות, .חמׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

(åè)íäéãnò íéòì÷ äøNò Lîç úéðMä óúkìå§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äLäL: §½̈§©§¥¤−§¨«

(æè)ìeCñî øöçä øòL|úìëz änà íéøNò §©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤
í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®

äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnò: ©ª«¥¤´©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«
(æé)íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenò-ìk̈©¥¸¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−

:úLçð íäéðãàå óñk̈®¤§©§¥¤−§«¤

Ó‡‰יא  ÔÈ„¯Ò ‡k¯‡a ‡etˆ Áe¯Ï ÔÎÂ¿≈¿«ƒ»¿À¿»¿»ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ ‡k¯‡À¿»¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈««»¿ƒ≈ƒ¿«

ÔÈ„¯Òיב  ‡·¯ÚÓ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«««¿»¿»ƒ
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯NÚ ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ«≈«¿»¿«¿≈

:‡¯NÚ«¿»

ÁÈcÓ‡יג  ‡Óec˜ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«ƒ»«ƒ¿»
:ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ

ÚÏ·¯‡יד  ÔÈ„¯Ò ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ„¯Òטו  È¯NÚ LÓÁ ‡Èz ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿»»¬≈∆¿≈¿»ƒ
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÏÎz‡טז  ÔÈn‡ ÔÈ¯NÚ ‡Ò¯t ‡z¯c Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿»¿»»∆¿ƒ«ƒƒ¿»
¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

:‡Úa¯‡ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„eÓÚ«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»

ÛÒkיז  ÔÈLaÎÓ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„ È„enÚ Ïk»«≈«¿»¿¿¿«¿ƒ¿«
:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÛÒk ÔB‰ÈÂÂ»≈¿«¿«¿≈¿»»



dnexzנ zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c ycew zayl inei xeriy

i"yx£'B‚Â ·È·Ò ¯ˆÁ‰ È„enÚ Ïk∑,ולּדרֹום לּצפֹון אּלא נחׁשת ואדני וחּׁשּוקים ווין ּפרׁש ׁשּלא לפי »«≈∆»≈»ƒ¿ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּכאן  ולּמד ּבא ,לכ נחׁשת. ואדני וחּׁשּוקים ווין, נאמר לא ולּמערב לּמזרח .אבל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(çé)áçøå änàá äàî øöçä Cøà|íéMîç ´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´
íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−

:úLçð§«¤
i"yx£¯ˆÁ‰ C¯‡∑ ּבאּמה מאה לּמערב הּמזרח ׁשּמן והּדרֹום, ÌÈMÓÁa.הּצפֹון ÌÈMÓÁ ·Á¯Â∑ חצר …∆∆»≈ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ¿…«¬ƒƒ«¬ƒƒֵָ

חמּׁשים  מרּבעת היתה ּפתחֹוׁשּבּמזרח מזרח העמיד עׂשר. ורחּבֹו ׁשלׁשים ארּכֹו ׁשהּמׁשּכן חמּׁשים, על ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
כ' נמצאּו, ל'. לסֹוף ארּכֹו וכלה הּפנמּיים, ּבחמּׁשים ּכּלּו נמצא, החצר. אר ׁשל  החיצֹונים חמּׁשים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׂשפת
ּבאמצע  אּמֹות עׂשר הּמׁשּכן ורחב הּמׁשּכן, אחֹורי ׁשל ליריעֹות ׁשּבּמערב הּקלעים ּבין לאחֹוריו רוח ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹאּמה

הּמׁשּכן  ליריעֹות החצר קלעי מן ּולדרֹום לצפֹון רוח אּמה עׂשרים לֹו, נמצאּו החצר. למערב,רחב וכן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
לפניו חצר חמּׁשים, על כג)וחמּׁשים ‡Bn˙.(עירובין LÓÁ ‰Ó˜Â∑ הּקלעים רחב והּוא החצר, מחּצֹות .ּגבּה ְֲֲִִִִֵַַָָָ¿…»»≈«ְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

˙LÁ Ì‰È„‡Â∑ אבל הּקלעים, לעּמּודי אּלא נחׁשת אדני נאמרּו לא ּתאמר: ׁשּלא ,הּמס אדני להביא ¿«¿≈∆¿…∆ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּוׁשנאן  חזר ׁשּלכ ּבעיני, נראה ּכ היּו, אחר מין ׁשל הּמס .אדני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(èé)åéúãúé-ìëå Búãáò ìëa ïkLnä éìk ìëì§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²
:úLçð øöçä úãúé-ìëå§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

i"yx£ÔkLn‰ ÈÏk ÏÎÏ∑ מּקבֹות ּכגֹון: ּולהֹורדתֹו, להקמתֹו צריכין ועּמּודים ׁשהיּו יתדֹות ∑È˙„˙.לתקע ¿…¿≈«ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹƒ¿…
נגרי  ׁשּלא ּכמין ּכדי ּבׁשּפּוליהן, סביב סביב ּבמיתרים קׁשּורים החצר, ּולקלעי האהל ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

היריעֹות  ׁשּפּולי מכּביד וכבדן ּותלּויין, קׁשּורין אֹו ּבארץ, ּתחּובין אם יֹודע ואיני מגּביהתן. הרּוח ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּתהא
זה  ּומקרא יתדֹות, נקראּו לכ ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח ׁשּׁשמן אני, ואֹומר ּברּוח. ינּועּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּלא

לג)מסּיעני לנצח":(ישעיה יתדֹותיו ּבלֿיּסע ּבלֿיצען "אהל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã.(166 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּוּוּוּותלתלתלתלּוּוּוּוייןייןייןיין קקקקׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוריןריןריןרין אאאאֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבארץארץארץארץ ּתּתּתּתחחחחּוּוּוּוביןביןביןבין אםאםאםאם ייייֹוֹוֹוֹודעדעדעדע יט)ואיניואיניואיניואיני כז, מלאכת (רׁש"י ּדהּנה, להלכה. נפקא־מינּה ּגם יׁש זה לספק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשל  הּגדר נקּבע הּמׁשּכן, מּמלאכת נלמדֹות ׁשּבת מלאכֹות ׁשּכל ּומאחר קבע, ׁשל ּבבנין רק הּתֹורה מן ּבׁשּבת אסּורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבנין
ּבנּית  על ּדוקא חל הּתֹורה מן ּבׁשּבת אהל ּבנּית ׁשל האּסּור הראׁשֹון, הּצד לפי זה: ּולפי הּמׁשּכן. ּבנין ּפי על קבע' ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ'ּבנין

ּברּוח. מתנענע ואינֹו חזק ׁשהאהל ּבכ ּדי הּׁשני, הּצד לפי ואּלּו 'ּתחּובין'; ׁשל ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹאהל
סימן. יעי"ו פסוקים, תרומה צ"ו פרשת חסלת

È˙eÙe‡יח  ÔÈn‡· ‰‡Ó ‡z¯„„ ‡k¯‡À¿»¿«¿»¿»¿«ƒ¿»
ıe·c ÔÈn‡ LÓÁ ‡Óe¯Â ÔÈLÓÁa ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¬≈«ƒ¿

:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ¯ÈÊL¿ƒ¿«¿≈¿»»

ÏÎÂיט  dÁÏt ÏÎa ‡kLÓ È‡Ó ÏÎÏ¿…»≈«¿¿»¿…»¿»≈¿»
Ò Ò Ò :‡LÁ ‡z¯„„ ÈkÒ ÏÎÂ È‰BkÒƒƒ¿»ƒ≈¿«¿»¿»»

åëø ãåîòá äñôãð íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äîåøú úùøôì äøèôä

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gi).Lîç äîB÷åznFw EdGW rnWn §¨¨¥©§©¤¤©
xn`C o`nl xn`Y m`e .mirlTd©§¨¦§¦Ÿ©§©§¨©

(:hp migaf),zFO` xUr DFaB did gAfOd©¦§¥©¨¨¨©¤¤©
Wie .FciA dcFare odM ifgzn oM m ¦̀¥¦§£¦Ÿ¥©£¨§¨§¥

C xnFldnFw,dlrnlE gAfn ztVn ©§¨¦§©¦§¥©§©§¨
iAx axde .zFO` dxUr Wng Edl Eede§¨§£¥¤§¥©§¨©©¦

`iWEw dWwd mdxa` xA wgvi¦§¨©©§¨¨¦§¨§¨
Wng `N` midFaB Eid `l m` ,zxg ©̀¤¤¦Ÿ¨§¦¤¨¨¥
xrXd gzR did `l oM m` ,zFO ©̀¦¥Ÿ¨¨¤©©©©
ziA lW lkid gzR FnM ddFaB§¨§¤©¥¨¤¥
i`CeC Wxtn did KklE .minlFr¨¦§¨¨¨§¨¥§©©
Eid axrnE mFxce oFtv lW mirlw§¨¦¤¨§¨©£¨¨

i`de ,zFO` dxUr Wng oidFaBdnFwe §¦£¥¤§¥©§©§¨
mdl dide ,gxfOAW mirlwA ixiin©§¥¦§¨¦¤©¦§¨§¨¨¨¤
[lW] mirlTn xzFi zFO` Wng DaFB©¨¥©¥¦§¨¦¤

oM m`e ,zFgEx x`W,mixUr odaB §¨§¦¥¨§¨¤§¦
:ok FnM mixUr FdaB gzRdehi dxez §©¤©¨§¤§¦§¥

dnexz zyxt zlqg



ני dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c ycew zayl inei xeriy

i"yx£'B‚Â ·È·Ò ¯ˆÁ‰ È„enÚ Ïk∑,ולּדרֹום לּצפֹון אּלא נחׁשת ואדני וחּׁשּוקים ווין ּפרׁש ׁשּלא לפי »«≈∆»≈»ƒ¿ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּכאן  ולּמד ּבא ,לכ נחׁשת. ואדני וחּׁשּוקים ווין, נאמר לא ולּמערב לּמזרח .אבל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(çé)áçøå änàá äàî øöçä Cøà|íéMîç ´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´
íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−

:úLçð§«¤
i"yx£¯ˆÁ‰ C¯‡∑ ּבאּמה מאה לּמערב הּמזרח ׁשּמן והּדרֹום, ÌÈMÓÁa.הּצפֹון ÌÈMÓÁ ·Á¯Â∑ חצר …∆∆»≈ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ¿…«¬ƒƒ«¬ƒƒֵָ

חמּׁשים  מרּבעת היתה ּפתחֹוׁשּבּמזרח מזרח העמיד עׂשר. ורחּבֹו ׁשלׁשים ארּכֹו ׁשהּמׁשּכן חמּׁשים, על ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
כ' נמצאּו, ל'. לסֹוף ארּכֹו וכלה הּפנמּיים, ּבחמּׁשים ּכּלּו נמצא, החצר. אר ׁשל  החיצֹונים חמּׁשים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׂשפת
ּבאמצע  אּמֹות עׂשר הּמׁשּכן ורחב הּמׁשּכן, אחֹורי ׁשל ליריעֹות ׁשּבּמערב הּקלעים ּבין לאחֹוריו רוח ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹאּמה

הּמׁשּכן  ליריעֹות החצר קלעי מן ּולדרֹום לצפֹון רוח אּמה עׂשרים לֹו, נמצאּו החצר. למערב,רחב וכן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
לפניו חצר חמּׁשים, על כג)וחמּׁשים ‡Bn˙.(עירובין LÓÁ ‰Ó˜Â∑ הּקלעים רחב והּוא החצר, מחּצֹות .ּגבּה ְֲֲִִִִֵַַָָָ¿…»»≈«ְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

˙LÁ Ì‰È„‡Â∑ אבל הּקלעים, לעּמּודי אּלא נחׁשת אדני נאמרּו לא ּתאמר: ׁשּלא ,הּמס אדני להביא ¿«¿≈∆¿…∆ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּוׁשנאן  חזר ׁשּלכ ּבעיני, נראה ּכ היּו, אחר מין ׁשל הּמס .אדני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(èé)åéúãúé-ìëå Búãáò ìëa ïkLnä éìk ìëì§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²
:úLçð øöçä úãúé-ìëå§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

i"yx£ÔkLn‰ ÈÏk ÏÎÏ∑ מּקבֹות ּכגֹון: ּולהֹורדתֹו, להקמתֹו צריכין ועּמּודים ׁשהיּו יתדֹות ∑È˙„˙.לתקע ¿…¿≈«ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹƒ¿…
נגרי  ׁשּלא ּכמין ּכדי ּבׁשּפּוליהן, סביב סביב ּבמיתרים קׁשּורים החצר, ּולקלעי האהל ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

היריעֹות  ׁשּפּולי מכּביד וכבדן ּותלּויין, קׁשּורין אֹו ּבארץ, ּתחּובין אם יֹודע ואיני מגּביהתן. הרּוח ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּתהא
זה  ּומקרא יתדֹות, נקראּו לכ ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח ׁשּׁשמן אני, ואֹומר ּברּוח. ינּועּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּלא

לג)מסּיעני לנצח":(ישעיה יתדֹותיו ּבלֿיּסע ּבלֿיצען "אהל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã.(166 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּוּוּוּותלתלתלתלּוּוּוּוייןייןייןיין קקקקׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוריןריןריןרין אאאאֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבארץארץארץארץ ּתּתּתּתחחחחּוּוּוּוביןביןביןבין אםאםאםאם ייייֹוֹוֹוֹודעדעדעדע יט)ואיניואיניואיניואיני כז, מלאכת (רׁש"י ּדהּנה, להלכה. נפקא־מינּה ּגם יׁש זה לספק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשל  הּגדר נקּבע הּמׁשּכן, מּמלאכת נלמדֹות ׁשּבת מלאכֹות ׁשּכל ּומאחר קבע, ׁשל ּבבנין רק הּתֹורה מן ּבׁשּבת אסּורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבנין
ּבנּית  על ּדוקא חל הּתֹורה מן ּבׁשּבת אהל ּבנּית ׁשל האּסּור הראׁשֹון, הּצד לפי זה: ּולפי הּמׁשּכן. ּבנין ּפי על קבע' ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ'ּבנין

ּברּוח. מתנענע ואינֹו חזק ׁשהאהל ּבכ ּדי הּׁשני, הּצד לפי ואּלּו 'ּתחּובין'; ׁשל ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹאהל
סימן. יעי"ו פסוקים, תרומה צ"ו פרשת חסלת

È˙eÙe‡יח  ÔÈn‡· ‰‡Ó ‡z¯„„ ‡k¯‡À¿»¿«¿»¿»¿«ƒ¿»
ıe·c ÔÈn‡ LÓÁ ‡Óe¯Â ÔÈLÓÁa ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¬≈«ƒ¿

:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ¯ÈÊL¿ƒ¿«¿≈¿»»

ÏÎÂיט  dÁÏt ÏÎa ‡kLÓ È‡Ó ÏÎÏ¿…»≈«¿¿»¿…»¿»≈¿»
Ò Ò Ò :‡LÁ ‡z¯„„ ÈkÒ ÏÎÂ È‰BkÒƒƒ¿»ƒ≈¿«¿»¿»»

åëø ãåîòá äñôãð íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äîåøú úùøôì äøèôä

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gi).Lîç äîB÷åznFw EdGW rnWn §¨¨¥©§©¤¤©
xn`C o`nl xn`Y m`e .mirlTd©§¨¦§¦Ÿ©§©§¨©

(:hp migaf),zFO` xUr DFaB did gAfOd©¦§¥©¨¨¨©¤¤©
Wie .FciA dcFare odM ifgzn oM m ¦̀¥¦§£¦Ÿ¥©£¨§¨§¥

C xnFldnFw,dlrnlE gAfn ztVn ©§¨¦§©¦§¥©§©§¨
iAx axde .zFO` dxUr Wng Edl Eede§¨§£¥¤§¥©§¨©©¦

`iWEw dWwd mdxa` xA wgvi¦§¨©©§¨¨¦§¨§¨
Wng `N` midFaB Eid `l m` ,zxg ©̀¤¤¦Ÿ¨§¦¤¨¨¥
xrXd gzR did `l oM m` ,zFO ©̀¦¥Ÿ¨¨¤©©©©
ziA lW lkid gzR FnM ddFaB§¨§¤©¥¨¤¥
i`CeC Wxtn did KklE .minlFr¨¦§¨¨¨§¨¥§©©
Eid axrnE mFxce oFtv lW mirlw§¨¦¤¨§¨©£¨¨

i`de ,zFO` dxUr Wng oidFaBdnFwe §¦£¥¤§¥©§©§¨
mdl dide ,gxfOAW mirlwA ixiin©§¥¦§¨¦¤©¦§¨§¨¨¨¤
[lW] mirlTn xzFi zFO` Wng DaFB©¨¥©¥¦§¨¦¤

oM m`e ,zFgEx x`W,mixUr odaB §¨§¦¥¨§¨¤§¦
:ok FnM mixUr FdaB gzRdehi dxez §©¤©¨§¤§¦§¥

dnexz zyxt zlqg

יום ראשון - כ"ח שבט
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום רביעי - א' אדר א'
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שני - כ"ט שבט
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום חמישי - ב' אדר א'
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שלישי - ל' שבט
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שישי - ג' אדר א'
מפרק יח

עד סוף פרק כב

שבת קודש - ד' אדר א'
פרק כ

מפרק כג עד סוף פרק כח

לשבוע פרשת תרומה 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 



hayנב h"kÎg"k ipyÎoey`x mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ח ראשון יום
יום ראשון ֿ שני כ "ח ֿ כ "ט שבט  ,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åìàá àöåéëå,al 'nr cr.ì"ðë ä"á

שבט  כ"ט שני יום
äë÷øô ,al 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äìòîì äæ ãåçéå,al 'nr cr.à"îá ù"îë

¯ elàa àöBiëå,'d zceara minec mipiprøöiä úBîçìnî §©¥§¥¦¦§£©¥¤
¯ BðBîî øé÷ôäì àlL íãàä Lôð øø÷ì ,åéúBìeaçúå§©§¨§¨¥¤¤¨¨¨¤Ÿ§©§¦¨
dztne mc`d z` rxdÎxvid xxwn ,dwcv zece` xaecnyk

,jkl etqk z` fafai `ly ,eze`¯ ,Bôeb úeàéøáely oipra §¦
zeyxcp ea ,'d zcear
.sebd zevn`zde zribi

¯ Bcâð ãîòlLxvid cbp ¤©£Ÿ¤§
dfd rxdáBø÷ ¯ BLáëìe§¨§¨

,íãàä ìà ãàî§Ÿ¤¨¨¨
,Baì ìà íéNiLk§¤¨¦¤¦
,äæ ìëa øöiä çvðlL¤§©¥©©¥¤§¨¤
úBNòìå ,äfî øúBéå§¥¦¤§©£

¯ Lnî Bëôäzeyrl ¨§©¨
Îxvid ly epevxn jtidd
eteba od un`zdle ,rxd
zcear ipipra epenna ode

df lk ixd ,'dãàî ì÷©§Ÿ
'ä ,äúéî éøeqiî¦¦¥¦¨
,äúéî éøeqéå .eðøîLé¦§§¥§¦¥¦¨
ìa÷î äéä ,eðøîLé 'ä¦§§¥¨¨§©¥

¯ ïBöøáe äáäàa,calae §©£¨§¨
äòL éôì elôà ,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ãøtì àlL¤Ÿ¦¨¥¦¦§©§¦§¨¥£¦§¦¨¨

¯ ,íBìLå-ñç äøæ-äãBáòì úBçzLäìlky ,epcnly itk §¦§©£©£¨¨¨©§¨
ick z`fe ,dxf dcear cearl `ly eytp z` xqen did icedi

.dlw dryl `l elit` 'd zecg`n cxtp zeidl `lyïkL-ìëå§¨¤¥
¯ ïBöøáe äáäàa ìa÷ì Bì LiLmbe sebd zevn`zd z` mb ¤¥§©¥§©£¨§¨

,epnn zeyxcpd zeievn`zdd x`yíìBòì Ba ä÷áãì éãk§¥§¨§¨§¨
¯ .ãòågvpl edfe (a ,d"awd mr cg`zdl (` ick6.¯ ,eðéäc ¨¤§©§

elv` didz ,gvpl d"awd mr zecg`zddBðBöø äNòiLk§¤©£¤§

¯ Bæ äãBáòa Cøaúézevn`zd epnn zyxcp jk mylyk mb ¦§¨¥©£¨
,zcgein¯ da älbúé,ef dcearaïBéìòä ïBöø úéîéðt ¦§©¤¨§¦¦§¨¤§

¯ .ììk øzñäa àìå áø éelâå íéðt úðéçáaepcnly itk ¦§¦©¨¦§¦©§Ÿ§¤§¥§¨
zeinipt dxi`n - 'd zceare zeevnd oipray ,mincewd miwxta
ote`a d"awd ly epevx

lbzd ly.zeïéàLëe§¤¥
ïBöøa íéðt øzñä íeL¤§¥¨¦¨¨
øác ïéà éæà ¯ ïBéìòä̈¤§£©¥¨¨
¯ ììëe ììk ãøôð¦§¨§¨§¨

,zewl`nøáãå Lé úBéäì¦§¥§¨¨
¯ .Bîöò éðôaitk ¦§¥©§

dybxddy ,epcnly
yibxdl mileki mi`xapy
xacle "yi"l ,mnvr z`
zraep - d"awdn cxtp
oevx zeinipty jkn
eli`e .mlrda `id oeilrd
meiwl xacd ribnyk
f`y ,'d zcearle devn
oevx zeinipt dlbzn
zniiw `l - oeilrd
"yi"l envr z` yibxdl `xapl znxebd daiqd `linn

.envr ipta "ze`ivn"leúéäìàä BLôð äðééäz ,úàæìåª§Ÿ¦§¤¨©§¨¡Ÿ¦
¯ úéðeiçäå,sebd z` digny ef¯ ïäéLeáìexeaic ,daygn §©¦¦§¥¤

,dyrneøBàå ïBéìòä ïBöøa ãeçiä úéìëúa úBãçéî ïlkª¨§ª¨§©§¦©¦¨¨¨¤§§
¯ .ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà'd zcear iciÎlry ,ixd ¥¨©¦§¨§¥

oldl .cegid zilkza d"awd mr mc`d cg`zn ,zeevnd meiwe
wx `le ,cinzl `ed ,devnd meiw iciÎlr xvepd cegidy xaqei

:devnd meiw zryl

¯ äìòîì äæ ãeçéåxe` mr zcg`zn icedi ly eytpy dn §¦¤§©§¨
,'d zcear iciÎlr seqÎoi`
zenlera ,dlrnl ixd

,mipeilrdéçöð àeä¦§¦
àeä ék ,ãòå íìBòì§¨¨¤¦
äìòîì BðBöøe Cøaúé¦§¨¥§§©§¨

¯ .ïîfäîmb `linn ¥©§©
d"awd mr zecg`zdd
,zigvp `id ,epevxe

,onfdn dlrnl¯ ïëå,ep` epnlera mb,BøeaãaL BðBöø éelb §¥¦§¤§¦
àeä ,äøBzä àéäL¤¦©¨

áeúkL Bîëe ,éçöð7: ¦§¦§¤¨
íe÷é eðéäìà øáãe"§©¡Ÿ¥¨
íéiç åéøáãe" ,"íìBòì§¨§¨¨¨¦

"'eë íéîi÷å8àìå" , §©¨¦§Ÿ
éìçéBúc øéîé àìå ó ©£¦§Ÿ¨¦¨

"'eë íéîìBòì9¯ .xg`ne §¨¦
ly epevx zelbzdy
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùôð øø÷ì åéúåìåáçúå øöéä úåîçìîî åìàá àöåéëå
úåàéøáå åðåîî øé÷ôäì àìù íãàäåãâð ãåîòìù åôåâ

çöðìù åáì ìà íéùéùë íãàä ìà ãàî áåø÷ åùáëìå
øúåéå äæ ìëá øöéäì÷ ùîî åëôä úåùòìå äæî

åðøîùé 'ä äúéî éøåñéå åðøîùé 'ä äúéî éøåñéî ãàî
ìá÷î äéäåúåãçàå åãåçéî ãøôéì àìù ïåöøáå äáäàá

ùéù ù"ëå å"ç æ"òì úåçúùäì äòù éôì 'éôà 'úéåì
åðééäã ãòå íìåòì åá ä÷áãì éãë ïåöøáå äáäàá ìá÷ì

åæ äãåáòá 'úé åðåöø äùòéùëïåöø úéîéðô äá äìâúé
ïéàùëå ììë øúñäá àìå áø éåìéâå íéðô 'éçáá ïåéìòä

øúñä íåùììë ãøôð øáã ïéà éæà ïåéìòä ïåöøá íéðô
äðééäú úàæìå åîöò éðôá øáãå ùé úåéäì ììëååùôð

úéìëúá úåãçåéî ïìåë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä
ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä.ì"ðë ä"á

äæ ãåçéå
äìòîì åðåöøå 'úé àåä éë ãòå íìåòì éçöð àåä äìòîì

ïëå ïîæäîéçöð àåä äøåúä àéäù åøåáãáù åðåöø éåìéâ
íééç åéøáãå íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå ù"îëåíéîéé÷å

éìçé àìå 'åëäèîìù àìà .'åë íéîìåòì åúã øéîé àìå ó
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כאן 6. מדובר א) - שכן" "כל המלה של הכפולה המשמעות בכך, בציינו וב), א) של ההבדל את כאן הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק
˙Â˜·„·של באופן עדיין זה כאן ב) זרה). עבודה עלֿידי בלבד נפרד להיות לשלא (בהשוואה ÚÂ„להשי"ת ÌÏÂÚÏ לשלא (בהשוואה

זרה). בעבודה שעה לפי נפרד ח.7.להיות מ, שחרית.8.ישעי' חי".9.תפילת אֿל "יגדל פיוט

hay 'l iyily mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ל' שלישי יום
,al 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîì ïáåé äæáå,64 'nr cr.ì"ðë äòù ìëáå

dzecg`zd mb ,`linn ixd - zigvp `id ,dxezd ixaca d"awd
cenil iciÎlr ,jxazi epevxe d"awd mr icedi ly ytp ly

.zigvp `id - zeevnd meiwe dxezd¯ ähîlL àlàepnlera ¤¨¤§©¨
,ep`¯ àeä,zecg`zdd¯ ,ïîfä úçzdhnl ytpd mb ,oky ©©©§©

,onfd zgz dpezp
`id ytpd zecg`zde
dcáì äòL dúBàáe§¨¨¨§©¨
Bà äøBza da ÷ñBòL¤¥¨©¨
íà Ck-øçà ék ,äåöîa§¦§¨¦©©¨¦
¯ øçà øáãa ÷ñBò¥§¨¨©¥
ïBéìòä ãeçiäî ãøôð¦§¨¥©¦¨¤§
÷ñBòLk ,eðéäå .ähîì§©¨§©§§¤¥
,éøîâì íéìèa íéøáãa¦§¨¦§¥¦§©§¥
ììk Cøö íäa ïéàL¤¥¨¤Ÿ¤§¨

¯ .'ä úãBáòì`ed ,f`y ©£©
,dhnl o`k ,cxtp
xvepy ,"oeilrd cegi"dn
.devnd e` dxezd iciÎlr
øæBçLk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§¤¥
-øçà 'ä úãBáòì áLå§¨©£©©©

øLôà äéäL ìò 'äî äìéçî Lwáîe ,älôúìå äøBúì ,Ck̈§¨§¦§¦¨§©¥§¦¨¥©¤¨¨¤§¨
¯ æà ÷ñòì Bì,milha mixaca wqrzdy onf eze`aäøBza ©£Ÿ¨©¨

ì"æø øîàîk ,Bì çìñé 'ä ¯ ÷ñò àìå10ìò øáò" : §Ÿ¨©¦§©§©£©©©¨©©
¯ ."Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ àì ¯ áLå äNò-úåöî:xnelk ¦§©£¥§¨Ÿ¨¦¨©¤£¦

d"awd mr cg`zne ,dhnl mb ,xfeg `ed f`e ,cin el oilgen
.epevxe¯ äæìåxfege cin zxfer dlignd zyway iptn ,okle §¨¤

elit`y ,lirl xkfpd "cegi"ldlw drylcxtil dvex epi`
lirl xkfpke11,ìL "eðì çìñ" úkøa eðwzìëa íéîòt L ¦§¦§©§©¨¨Ÿ§¨¦§¨

¯ ,íBé,"dxyr dpeny" zlitzaäøBz ìeha ïBò ìòïéàL , ©£¦¨¤¥
¯ ãéîzä Bîëe ;íBé ìëa epnî ìBvð íãàlk miaixwn eidy ¨¨¦¦¤§¨§©¨¦

,mei¯ .äNò-úåöî ìò øtëî äéäLÎzevn miiw `l mc`yk ¤¨¨§©¥©¦§©£¥
lk zeaexw mizirl mixaer m` :le`yl ixd xyt` ,`l` .dyr

dxe`kl o`k yi ixd - dilr dlign miywane ,dxiard lr jk
oiwitqn oi`" :l"f epinkg mixne` eilry "aey`e `hg`" ly oipr

:owfd epax jk lr xne` - ?"daeyz zeyrl eciaàèçà" äæ ïéàå§¥¤¤¡¨
¯ ïk-íà-àlà ,"áeLàå,"aey`e `hg`" `xwp df iznúòLaL §¨¤¨¦¥¤¦§©

CîBñ àeä Lnî àèçä©¥§©¨¥
Cëìe äáeLzä ìò©©§¨§¨

¯ ,àèBçlr jneq `ed ik ¥
`lele ;"daeyz"d
did `l - "daeyz"d
dze`y ixd .`heg
,jneq `ed dilr "daeyz"
el dnxb eli`k `id
oi`" zn`a okle ,`ehgl
zeyrl ecia oiwitqn
,eppipra eli`e ."daeyz
lehia lr "epl glq"a ixd

,dxezoi`lr jneq `ed
dyrn zrya "daeyz"d
`edy wx df ixd ;`hgd

lykpzeaexw mizrl
."epl glq" ly dywad okn xg`l zxfer jk lre - dxez lehiaa

¯ :øçà íB÷îa øàaúpL Bîk,ixd ."`"it z"db` d`x" §¤¦§¨¥§¨©¥
zeidl `ly calae ,eytp z` xeqnl oken icedi lky xg`ny
ly mcegi rbep wenr dk - dlw dryl `l elit` ,d"awdn cxtp
oken didi `l icediy df oeayg witqn - d"awd mr l`xyi ipa
zerpniddy ,`idy dxiar efi` iciÎlr d"awdn cxtp zeidl
i`cee ;dzin ixeqi xy`n mixeqi zegt daxda dxeyw dpnn
cg`zdl ytgl ,dgnyae une`a eze` wfgl jixv dfy ,xacd
cegiiy ,ercia ,(dyr) zeevn meiw iciÎlr ,d"awd mr cgiizdle
mr ecegi myl ytpd z` xeqnl ef zepekp .igvp `ed ,dlrnl df

dreaw zeidl dkixv ,zewl`cinz,icedi ly ezrceza
.dry lka zeevnde dxezd meiwa `hazdle

änì ,ïáeé äæáeäðLîa ,íBìMä-åéìò eðaø äLî äeö ¨¤¨¨¨¦¨Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦§¥
¯ ,äøBz,xacnd xecl¯ ,õøàì eñðëpL øBcìzexecl wx `l ¨©¤¦§§¨¨¤
,mi`ad¯ ,íBé ìëa íéîòt òîL úàéø÷ úBø÷ìdpipry ¦§§¦©§©©£©¦§¨

úeëìî åéìò ìa÷ì§©¥¨¨©§
¯ ,Lôð úøéñîa íéîL̈©¦¦§¦©¤¤
ixd xyt` ,dxe`kl

:le`ylçéèáä àìäå©£Ÿ¦§¦©
¯ :íäìqpkpy xecl ¨¤

,l`xyi ux`líëcçt"©§§¤
"'Bâå 'ä ïzé íëàøBîe12; ©£¤¦¥§

¯eid ,`eti` ,dn myl

llk jiiy did `ly - xacnd xec enk ?ytp zexiqnl miwewf
mytp z` xeqnl ekxhviy jk icil `eal mze` ul`i edyiny
zngn) jiiy did `l ,l`xyi ux`l qpkpy xeca mb ixd jk -
,(dxen`d dghadd
mze` ul`i edyiny

xac zeyrlcbpkzekln
eidi jk llbaye ,miny
.ytp zexiqnl mipekp
deeiv ,`eti` ,dn myl
oipr z` epax dyn mdilr
iciÎlr ytp zexiqn
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äúåàáå ïîæä úçú àåä'øåúá äá ÷ñåòù äãáì äòù
ãåçéäî ãøôð øçà øáãá ÷ñåò íà ë"çà éë äåöîá åà

ïåéìòäéøîâì íéìèá íéøáãá ÷ñåòùë åðééäå .äèîì
øæåçùë ë"ôòàå 'ä úãåáòì ììë êøåö íäá ïéàùáùå

'äî äìéçî ù÷áîå äìôúìå äøåúì ë"çà 'ä úãåáòì
äøåúá æà ÷åñòì åì øùôà äéäù ìòçìñé 'ä ÷ñò àìå

ãò íùî ææ àì áùå äùò úåöî ìò øáò ì"æøàîë åì
äæìå .åì ïéìçåîùíéîòô ùìù åðì çìñ úëøá åð÷ú

ìëá åðîî ìåöéð íãà ïéàù äøåú ìåèéá ïåò ìò íåé ìëá
ïéàå .äùò úåöî ìò øôëî äéäù ãéîúä åîëå íåé
àåä ùîî àèçä úòùáù ë"àà áåùàå àèçà äæ

:à"îá ù"îë àèåç êëìå äáåùúä ìò êîåñ

äæáå
äøåú äðùîá ä"ò åðéáø äùî äåö äîì ïáåéøåãì

åéìò ìá÷ì íåé ìëá íéîòô ù"÷ úåø÷ì õøàì åñðëðù
àìäå ùôð úøéñîá íéîù úåëìîíëãçô íäì çéèáä

äéúåöîå äøåúä íåé÷ù íåùî àìà 'åâå 'ä ïúé íëàøåîå
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א.10. פו, שליט"א.11.יומא אדמו"ר כ"ק כה.12.לשון יא, דברים



נג hay h"kÎg"k ipyÎoey`x mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ח ראשון יום
יום ראשון ֿ שני כ "ח ֿ כ "ט שבט  ,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åìàá àöåéëå,al 'nr cr.ì"ðë ä"á

שבט  כ"ט שני יום
äë÷øô ,al 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äìòîì äæ ãåçéå,al 'nr cr.à"îá ù"îë

¯ elàa àöBiëå,'d zceara minec mipiprøöiä úBîçìnî §©¥§¥¦¦§£©¥¤
¯ BðBîî øé÷ôäì àlL íãàä Lôð øø÷ì ,åéúBìeaçúå§©§¨§¨¥¤¤¨¨¨¤Ÿ§©§¦¨
dztne mc`d z` rxdÎxvid xxwn ,dwcv zece` xaecnyk

,jkl etqk z` fafai `ly ,eze`¯ ,Bôeb úeàéøáely oipra §¦
zeyxcp ea ,'d zcear
.sebd zevn`zde zribi

¯ Bcâð ãîòlLxvid cbp ¤©£Ÿ¤§
dfd rxdáBø÷ ¯ BLáëìe§¨§¨

,íãàä ìà ãàî§Ÿ¤¨¨¨
,Baì ìà íéNiLk§¤¨¦¤¦
,äæ ìëa øöiä çvðlL¤§©¥©©¥¤§¨¤
úBNòìå ,äfî øúBéå§¥¦¤§©£

¯ Lnî Bëôäzeyrl ¨§©¨
Îxvid ly epevxn jtidd
eteba od un`zdle ,rxd
zcear ipipra epenna ode

df lk ixd ,'dãàî ì÷©§Ÿ
'ä ,äúéî éøeqiî¦¦¥¦¨
,äúéî éøeqéå .eðøîLé¦§§¥§¦¥¦¨
ìa÷î äéä ,eðøîLé 'ä¦§§¥¨¨§©¥

¯ ïBöøáe äáäàa,calae §©£¨§¨
äòL éôì elôà ,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ãøtì àlL¤Ÿ¦¨¥¦¦§©§¦§¨¥£¦§¦¨¨

¯ ,íBìLå-ñç äøæ-äãBáòì úBçzLäìlky ,epcnly itk §¦§©£©£¨¨¨©§¨
ick z`fe ,dxf dcear cearl `ly eytp z` xqen did icedi

.dlw dryl `l elit` 'd zecg`n cxtp zeidl `lyïkL-ìëå§¨¤¥
¯ ïBöøáe äáäàa ìa÷ì Bì LiLmbe sebd zevn`zd z` mb ¤¥§©¥§©£¨§¨

,epnn zeyxcpd zeievn`zdd x`yíìBòì Ba ä÷áãì éãk§¥§¨§¨§¨
¯ .ãòågvpl edfe (a ,d"awd mr cg`zdl (` ick6.¯ ,eðéäc ¨¤§©§

elv` didz ,gvpl d"awd mr zecg`zddBðBöø äNòiLk§¤©£¤§

¯ Bæ äãBáòa Cøaúézevn`zd epnn zyxcp jk mylyk mb ¦§¨¥©£¨
,zcgein¯ da älbúé,ef dcearaïBéìòä ïBöø úéîéðt ¦§©¤¨§¦¦§¨¤§

¯ .ììk øzñäa àìå áø éelâå íéðt úðéçáaepcnly itk ¦§¦©¨¦§¦©§Ÿ§¤§¥§¨
zeinipt dxi`n - 'd zceare zeevnd oipray ,mincewd miwxta
ote`a d"awd ly epevx

lbzd ly.zeïéàLëe§¤¥
ïBöøa íéðt øzñä íeL¤§¥¨¦¨¨
øác ïéà éæà ¯ ïBéìòä̈¤§£©¥¨¨
¯ ììëe ììk ãøôð¦§¨§¨§¨

,zewl`nøáãå Lé úBéäì¦§¥§¨¨
¯ .Bîöò éðôaitk ¦§¥©§

dybxddy ,epcnly
yibxdl mileki mi`xapy
xacle "yi"l ,mnvr z`
zraep - d"awdn cxtp
oevx zeinipty jkn
eli`e .mlrda `id oeilrd
meiwl xacd ribnyk
f`y ,'d zcearle devn
oevx zeinipt dlbzn
zniiw `l - oeilrd
"yi"l envr z` yibxdl `xapl znxebd daiqd `linn

.envr ipta "ze`ivn"leúéäìàä BLôð äðééäz ,úàæìåª§Ÿ¦§¤¨©§¨¡Ÿ¦
¯ úéðeiçäå,sebd z` digny ef¯ ïäéLeáìexeaic ,daygn §©¦¦§¥¤

,dyrneøBàå ïBéìòä ïBöøa ãeçiä úéìëúa úBãçéî ïlkª¨§ª¨§©§¦©¦¨¨¨¤§§
¯ .ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà'd zcear iciÎlry ,ixd ¥¨©¦§¨§¥

oldl .cegid zilkza d"awd mr mc`d cg`zn ,zeevnd meiwe
wx `le ,cinzl `ed ,devnd meiw iciÎlr xvepd cegidy xaqei

:devnd meiw zryl

¯ äìòîì äæ ãeçéåxe` mr zcg`zn icedi ly eytpy dn §¦¤§©§¨
,'d zcear iciÎlr seqÎoi`
zenlera ,dlrnl ixd

,mipeilrdéçöð àeä¦§¦
àeä ék ,ãòå íìBòì§¨¨¤¦
äìòîì BðBöøe Cøaúé¦§¨¥§§©§¨

¯ .ïîfäîmb `linn ¥©§©
d"awd mr zecg`zdd
,zigvp `id ,epevxe

,onfdn dlrnl¯ ïëå,ep` epnlera mb,BøeaãaL BðBöø éelb §¥¦§¤§¦
àeä ,äøBzä àéäL¤¦©¨

áeúkL Bîëe ,éçöð7: ¦§¦§¤¨
íe÷é eðéäìà øáãe"§©¡Ÿ¥¨
íéiç åéøáãe" ,"íìBòì§¨§¨¨¨¦

"'eë íéîi÷å8àìå" , §©¨¦§Ÿ
éìçéBúc øéîé àìå ó ©£¦§Ÿ¨¦¨

"'eë íéîìBòì9¯ .xg`ne §¨¦
ly epevx zelbzdy
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùôð øø÷ì åéúåìåáçúå øöéä úåîçìîî åìàá àöåéëå
úåàéøáå åðåîî øé÷ôäì àìù íãàäåãâð ãåîòìù åôåâ

çöðìù åáì ìà íéùéùë íãàä ìà ãàî áåø÷ åùáëìå
øúåéå äæ ìëá øöéäì÷ ùîî åëôä úåùòìå äæî

åðøîùé 'ä äúéî éøåñéå åðøîùé 'ä äúéî éøåñéî ãàî
ìá÷î äéäåúåãçàå åãåçéî ãøôéì àìù ïåöøáå äáäàá

ùéù ù"ëå å"ç æ"òì úåçúùäì äòù éôì 'éôà 'úéåì
åðééäã ãòå íìåòì åá ä÷áãì éãë ïåöøáå äáäàá ìá÷ì

åæ äãåáòá 'úé åðåöø äùòéùëïåöø úéîéðô äá äìâúé
ïéàùëå ììë øúñäá àìå áø éåìéâå íéðô 'éçáá ïåéìòä

øúñä íåùììë ãøôð øáã ïéà éæà ïåéìòä ïåöøá íéðô
äðééäú úàæìå åîöò éðôá øáãå ùé úåéäì ììëååùôð

úéìëúá úåãçåéî ïìåë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä
ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä.ì"ðë ä"á

äæ ãåçéå
äìòîì åðåöøå 'úé àåä éë ãòå íìåòì éçöð àåä äìòîì

ïëå ïîæäîéçöð àåä äøåúä àéäù åøåáãáù åðåöø éåìéâ
íééç åéøáãå íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå ù"îëåíéîéé÷å

éìçé àìå 'åëäèîìù àìà .'åë íéîìåòì åúã øéîé àìå ó
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כאן 6. מדובר א) - שכן" "כל המלה של הכפולה המשמעות בכך, בציינו וב), א) של ההבדל את כאן הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק
˙Â˜·„·של באופן עדיין זה כאן ב) זרה). עבודה עלֿידי בלבד נפרד להיות לשלא (בהשוואה ÚÂ„להשי"ת ÌÏÂÚÏ לשלא (בהשוואה

זרה). בעבודה שעה לפי נפרד ח.7.להיות מ, שחרית.8.ישעי' חי".9.תפילת אֿל "יגדל פיוט

hay 'l iyily mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ל' שלישי יום
,al 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîì ïáåé äæáå,64 'nr cr.ì"ðë äòù ìëáå

dzecg`zd mb ,`linn ixd - zigvp `id ,dxezd ixaca d"awd
cenil iciÎlr ,jxazi epevxe d"awd mr icedi ly ytp ly

.zigvp `id - zeevnd meiwe dxezd¯ ähîlL àlàepnlera ¤¨¤§©¨
,ep`¯ àeä,zecg`zdd¯ ,ïîfä úçzdhnl ytpd mb ,oky ©©©§©

,onfd zgz dpezp
`id ytpd zecg`zde
dcáì äòL dúBàáe§¨¨¨§©¨
Bà äøBza da ÷ñBòL¤¥¨©¨
íà Ck-øçà ék ,äåöîa§¦§¨¦©©¨¦
¯ øçà øáãa ÷ñBò¥§¨¨©¥
ïBéìòä ãeçiäî ãøôð¦§¨¥©¦¨¤§
÷ñBòLk ,eðéäå .ähîì§©¨§©§§¤¥
,éøîâì íéìèa íéøáãa¦§¨¦§¥¦§©§¥
ììk Cøö íäa ïéàL¤¥¨¤Ÿ¤§¨

¯ .'ä úãBáòì`ed ,f`y ©£©
,dhnl o`k ,cxtp
xvepy ,"oeilrd cegi"dn
.devnd e` dxezd iciÎlr
øæBçLk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§¤¥
-øçà 'ä úãBáòì áLå§¨©£©©©

øLôà äéäL ìò 'äî äìéçî Lwáîe ,älôúìå äøBúì ,Ck̈§¨§¦§¦¨§©¥§¦¨¥©¤¨¨¤§¨
¯ æà ÷ñòì Bì,milha mixaca wqrzdy onf eze`aäøBza ©£Ÿ¨©¨

ì"æø øîàîk ,Bì çìñé 'ä ¯ ÷ñò àìå10ìò øáò" : §Ÿ¨©¦§©§©£©©©¨©©
¯ ."Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ àì ¯ áLå äNò-úåöî:xnelk ¦§©£¥§¨Ÿ¨¦¨©¤£¦

d"awd mr cg`zne ,dhnl mb ,xfeg `ed f`e ,cin el oilgen
.epevxe¯ äæìåxfege cin zxfer dlignd zyway iptn ,okle §¨¤

elit`y ,lirl xkfpd "cegi"ldlw drylcxtil dvex epi`
lirl xkfpke11,ìL "eðì çìñ" úkøa eðwzìëa íéîòt L ¦§¦§©§©¨¨Ÿ§¨¦§¨

¯ ,íBé,"dxyr dpeny" zlitzaäøBz ìeha ïBò ìòïéàL , ©£¦¨¤¥
¯ ãéîzä Bîëe ;íBé ìëa epnî ìBvð íãàlk miaixwn eidy ¨¨¦¦¤§¨§©¨¦

,mei¯ .äNò-úåöî ìò øtëî äéäLÎzevn miiw `l mc`yk ¤¨¨§©¥©¦§©£¥
lk zeaexw mizirl mixaer m` :le`yl ixd xyt` ,`l` .dyr

dxe`kl o`k yi ixd - dilr dlign miywane ,dxiard lr jk
oiwitqn oi`" :l"f epinkg mixne` eilry "aey`e `hg`" ly oipr

:owfd epax jk lr xne` - ?"daeyz zeyrl eciaàèçà" äæ ïéàå§¥¤¤¡¨
¯ ïk-íà-àlà ,"áeLàå,"aey`e `hg`" `xwp df iznúòLaL §¨¤¨¦¥¤¦§©

CîBñ àeä Lnî àèçä©¥§©¨¥
Cëìe äáeLzä ìò©©§¨§¨

¯ ,àèBçlr jneq `ed ik ¥
`lele ;"daeyz"d
did `l - "daeyz"d
dze`y ixd .`heg
,jneq `ed dilr "daeyz"
el dnxb eli`k `id
oi`" zn`a okle ,`ehgl
zeyrl ecia oiwitqn
,eppipra eli`e ."daeyz
lehia lr "epl glq"a ixd

,dxezoi`lr jneq `ed
dyrn zrya "daeyz"d
`edy wx df ixd ;`hgd

lykpzeaexw mizrl
."epl glq" ly dywad okn xg`l zxfer jk lre - dxez lehiaa

¯ :øçà íB÷îa øàaúpL Bîk,ixd ."`"it z"db` d`x" §¤¦§¨¥§¨©¥
zeidl `ly calae ,eytp z` xeqnl oken icedi lky xg`ny
ly mcegi rbep wenr dk - dlw dryl `l elit` ,d"awdn cxtp
oken didi `l icediy df oeayg witqn - d"awd mr l`xyi ipa
zerpniddy ,`idy dxiar efi` iciÎlr d"awdn cxtp zeidl
i`cee ;dzin ixeqi xy`n mixeqi zegt daxda dxeyw dpnn
cg`zdl ytgl ,dgnyae une`a eze` wfgl jixv dfy ,xacd
cegiiy ,ercia ,(dyr) zeevn meiw iciÎlr ,d"awd mr cgiizdle
mr ecegi myl ytpd z` xeqnl ef zepekp .igvp `ed ,dlrnl df

dreaw zeidl dkixv ,zewl`cinz,icedi ly ezrceza
.dry lka zeevnde dxezd meiwa `hazdle

änì ,ïáeé äæáeäðLîa ,íBìMä-åéìò eðaø äLî äeö ¨¤¨¨¨¦¨Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦§¥
¯ ,äøBz,xacnd xecl¯ ,õøàì eñðëpL øBcìzexecl wx `l ¨©¤¦§§¨¨¤
,mi`ad¯ ,íBé ìëa íéîòt òîL úàéø÷ úBø÷ìdpipry ¦§§¦©§©©£©¦§¨

úeëìî åéìò ìa÷ì§©¥¨¨©§
¯ ,Lôð úøéñîa íéîL̈©¦¦§¦©¤¤
ixd xyt` ,dxe`kl

:le`ylçéèáä àìäå©£Ÿ¦§¦©
¯ :íäìqpkpy xecl ¨¤

,l`xyi ux`líëcçt"©§§¤
"'Bâå 'ä ïzé íëàøBîe12; ©£¤¦¥§

¯eid ,`eti` ,dn myl

llk jiiy did `ly - xacnd xec enk ?ytp zexiqnl miwewf
mytp z` xeqnl ekxhviy jk icil `eal mze` ul`i edyiny
zngn) jiiy did `l ,l`xyi ux`l qpkpy xeca mb ixd jk -
,(dxen`d dghadd
mze` ul`i edyiny

xac zeyrlcbpkzekln
eidi jk llbaye ,miny
.ytp zexiqnl mipekp
deeiv ,`eti` ,dn myl
oipr z` epax dyn mdilr
iciÎlr ytp zexiqn
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äúåàáå ïîæä úçú àåä'øåúá äá ÷ñåòù äãáì äòù
ãåçéäî ãøôð øçà øáãá ÷ñåò íà ë"çà éë äåöîá åà

ïåéìòäéøîâì íéìèá íéøáãá ÷ñåòùë åðééäå .äèîì
øæåçùë ë"ôòàå 'ä úãåáòì ììë êøåö íäá ïéàùáùå

'äî äìéçî ù÷áîå äìôúìå äøåúì ë"çà 'ä úãåáòì
äøåúá æà ÷åñòì åì øùôà äéäù ìòçìñé 'ä ÷ñò àìå

ãò íùî ææ àì áùå äùò úåöî ìò øáò ì"æøàîë åì
äæìå .åì ïéìçåîùíéîòô ùìù åðì çìñ úëøá åð÷ú

ìëá åðîî ìåöéð íãà ïéàù äøåú ìåèéá ïåò ìò íåé ìëá
ïéàå .äùò úåöî ìò øôëî äéäù ãéîúä åîëå íåé
àåä ùîî àèçä úòùáù ë"àà áåùàå àèçà äæ

:à"îá ù"îë àèåç êëìå äáåùúä ìò êîåñ

äæáå
äøåú äðùîá ä"ò åðéáø äùî äåö äîì ïáåéøåãì

åéìò ìá÷ì íåé ìëá íéîòô ù"÷ úåø÷ì õøàì åñðëðù
àìäå ùôð úøéñîá íéîù úåëìîíëãçô íäì çéèáä

äéúåöîå äøåúä íåé÷ù íåùî àìà 'åâå 'ä ïúé íëàøåîå
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א.10. פו, שליט"א.11.יומא אדמו"ר כ"ק כה.12.לשון יא, דברים



`'נד xc` '` iriax mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר א' רביעי יום
,64 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íøá .åë ÷øô,66 'nr cr.ì"ðë áöòä

?mei lka miinrt cere - rny z`ixwíeiwL íeMî àlà¤¨¦¤¦
éeìz äéúBöîe äøBzä©¨¦§¤¨¨
ïéðò ãéîz økæiL äæä¤¤¦§Ÿ¨¦¦§©
ìò 'äì BLôð úøéñî§¦©©§©©

¯ ,Bãeçédzernyn efy ¦
on okle ,rny z`ixw ly
miinrt" d`xewl gxkdd

,"mei lkaòeá÷ äéäiL¤¦§¤¨©
äæa ék ,BðBøëfî Léîé àì äìéìå íîBé ,Lnî ãéîz Baìa§¦¨¦©¨¨¨©§¨Ÿ¨¦¦¦§¦¨¤

¯ ,äòL ìëáe úò ìëa ãéîz Bçvðì ,Bøöé ãâð ãîòì ìëeé©©£Ÿ¤¤¦§§©§¨¦§¨¥§¨¨¨
dpfe" f`y ,dyn ixg` mb
zngln - "'ebe ixg`
,epiax w"k oeyl - xvid

:ìéòì økæpkexkfay - ©¦§¨§¥
zicinzd ezepekp z`
lr eytp z` xeqnl
oekp didi - myd yeciw

.zeevnde dxezd lk z` miiwl i`cea

.åë ÷øt"c`n xacd aexw" ji` ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
zexvep odyk - 'd z`xiae 'd zad`a zeevne dxez miiwl ,icedi lkl

Îlrzxzeqnd dad`d iciÎlr e` ,d"awd ly ezlecba zeppeazd ici

.d`xid oipr z` mb dkeza zllekd ,d"awdl l`xyin cg` lkay

epax xiaqi mi`ad miwxta

cvik ,zevr `iyie ,owfd

mixacd lk z` wigxdl

enk ,'d zcearl mirixtnd

,"ald mehnh"e "zeavr"

lbeqn ald oi` mllbay

dad`d zeybx z` helwl

.d`xide

éøö àc ïBâk ,íøaC §¨§¨¨¦
¯ :ìBãb ììk éòBãBàì§¥§¨¨
jixv ,df oebk xaca

,lecb llk ricedlék¦
øác çvðì ïBçvpL Bîk§¤¦¨§©¥©¨¨
íéLðà éðL ïBâk ,éîLb©§¦§§¥£¨¦
äæ íò äæ íé÷aàúnä©¦§©§¦¤¦¤
äpä ,äæ úà äæ ìétäì§©¦¤¤¤¦¥
¯ àeä ãçàä íà¦¨¤¨

,wa`znúeìöòa§©§
ì÷a çvðé ,úeãáëe§¥§ª©§©
øBab àeä íà íb ,ìtéå§¦Ÿ©¦¦

¯ Bøáçî øúBézelvr ly drepza oezp `edy iptn ,z`f lka ¥¥£¥
ylgd iciÎlr zelwa gvepie ,eizegek z` xxeri `l - zeplyxe

.epnn¯ ,øöiä ïBçöða Lnî äëkwfg aehd xvidy ,zexnly ¨¨©¨§¦§©¥¤
dgec xe` hrn" ,mincewd miwxta epcnly itk ,rxd xvidn

z`f lka ,"exfer d"awd" mb jk lr sqepe ,"jyegd on daxdéà¦
¯ Bçvðì øLôà,rxd xvid z`¯ úeãáëe úeìöòamipezpyk ¤§¨§©§§©§§¥

,zecake zelvr ly drepzaíeèîèå úeáöòî úBëLîpä©¦§¨¥©§§¦§
¯ íà-ék ,ïáàk álämingelyk rxd xvid z` gvpl xyt` ©¥§¤¤¦¦

ecbpìkî Búøäèå álä úçéúôe äçîOî úëLîpä úeæéøæa¦§¦©¦§¤¤¦¦§¨§¦©©¥§¨¢¨¦¨
äéäé áöò ìëa" :áeúkM äîe .íìBòa áöòå äâàc ãeðãð¦§§¨¨¨¤¤¨¨©¤¨§¨¤¤¦§¤

"øúBî1¯ äfî äìòîe ïBøúé äæéà äéäiL Leøt ,zeavrdn ¨¥¤¦§¤¥¤¦§©£¨¦¤
:owfd epax jk lr dper - ?aehd on yi zeavra mby ixd -äpä¦¥

lî ,äaøcà¯ äæ ïBL,"xzen didi"ãvî áöòäL òîLî ©§©¨¦¨¤©§©¤¨¤¤¦©
.ïBøúé äæéà epnî àáéå òébiL ÷ø ,äìòî Ba ïéà Bîöò©§¥©£¨©¤©¦©§¨Ÿ¦¤¥¤¦§

¯ ,eðéäå"avr"dny §©§
`eazúézîàä äçîOä©¦§¨¨£¦¦

¯ äàaä ,åéäìà 'äa©¡Ÿ¨©¨¨
,d`ad dgnydøçà©©
¯ ézîàä áöòäzeavr ¨¤¤¨£¦¦

,zizin` daiq dl yiy
ìò íéðnæî íézòì§¦¦§ª¨¦©
áìå BLôð øîa åéúBðBò£¨§©©§§¥

¯ ,øaLðdzlrn :xnelk ¦§¨
zeavrd ly zizin`d
ixg` d`ad dgnyd `id
mizra ,eal oexay
.ei`hg llba ,zepnefn

¯ äæ-éãé-ìòLiciÎlr ¤©§¥¤
,eal oexayçeø äøaLð¦§§¨©

àøçà-àøèñå äàîhä©ª§¨§¦§¨¨¢¨
¯ ìæøa ìL ävçîe§¦¨¤©§¤
zxvepd lfxad zvign

,ei`hg iciÎlrú÷ñônä©©§¤¤
,íéîMaL åéáàì Bðéa¥§¨¦¤©¨©¦

øäfa áeúkL Bîk2øaLð áì ,äøaLð çeø" :÷eñt ìò §¤¨©Ÿ©©¨©¦§¨¨¥¦§¨
"'Bâå3¯ ,ly dgex zxayp cvik - "dxayp gex"l miribn cvik §

iciÎlry xg`ne ,"xayp al" iciÎlr - ?"`xg` `xhq"d
znlrpe ,d`nehd gex zxayp ,xayp ale zizin` zexixn
ezexyt`a ,`wec jk meyn - d"awd oial epiay lfxad zvign

:"`ipz"d oeylae - zizin` dgnyl ,okn xg`l ,ribdléæàå©£©
¯ :àø÷c déLéø Ba íi÷éweqtd iptl miweqt dnk aezky dn §ª©¥¥¦§¨

:"dxayp gex miwl` igaf"ðòéîLz"äçîNå ïBNN é4,'Bâå ©§¦¥¦¨§¦§¨§
"'Bâå äáéãð çeøå ,EòLé ïBNN éì äáéLä5¯ .dgnyefdil` ¨¦¨¦§¦§¤§©§¦¨§

- "izin`d avr"d ixg` ribn `edda`l la` ,dlrnd dpenh
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øåëæéù äæá éåìúåãåçé ìò 'äì åùôð úøéñî ïéðò ãéîú
îåé ùîî ãéîú åáìá òåá÷ äéäéùùéîé àì äìéìå í

ìëá ãéîú åçöðì åøöé ãâð ãåîòì ìëåé äæá éë åðåøëæî
:ì"ðë äòù ìëáå úò

íøá åë ÷øôìåãâ ììë éòãåàì êéøö àã ïåâë
øáã çöðì ïåçöðù åîë éë

íéùðà éðù ïåâë éîùâìéôäì äæ íò äæ íé÷áàúîä
çöåðé úåãáëå úåìöòá àåä ãçàä íà äðä .äæ úà äæ

ìåôéå ì÷áùîî äëë åøéáçî øúåé øåáâ àåä íà íâ
úåãáëå úåìöòá åçöðì øùôà éà øöéä ïåçöðá
úåæéøæá à"ë ïáàë áìä íåèîèå úåáöòî úåëùîðä

ìëî åúøäèå áìä úçéúôå äçîùî úëùîðäãåðãð
'éô øúåî äéäé áöò ìëá ù"îå .íìåòá áöòå äâàã

äðä äæî äìòîå ïåøúé äæéà äéäéùäæ ïåùìî äáøãà
àáéå òéâéù ÷ø äìòî åá ïéà åîöò ãöî áöòäù òîùî

ïåøúé äæéà åðîîåéäìà 'äá úéúéîàä äçîùä åðééäå
åéúåðåò ìò íéðîåæî íéúòì éúéîàä áöòä øçà äàáä

øîáäàîåèä çåø äøáùð äæ é"òù øáùð áìå åùôð
åéáàì åðéá ú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå à"ñåíéîùáù

íéå÷é éæàå 'åâå øáùð áì äøáùð çåø ô"ò øäæá ù"îë
éðòéîùú àø÷ã äéùéø åáäáéùä 'åâå äçîùå ïåùù
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כג.1. יד, פסוק.2.משלי אותו על י"ז בפרק לעיל יט.3.ראה נא, י.4.תהלים נא, יד.5.תהלים נא, שם,

'` xc` '` iriax mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.dnvr zeavra¯ èeLtä íòè eäæåit lry minrhd lr sqep §¤©©©¨
,ceqd¯ äæ øBîæî øîBì ,ì"æ é"øàä ïewúì`"p wxt §¦¨£¦©©¦§¤

,mixen`d miweqtd miievn ea ,mildzayúBöç ïewz øçà©©¦£
¯ ,ãenlä íã÷:zevg oewiz ixg` micnelyäçîNa ãîìì éãk Ÿ¤©¦§¥¦§Ÿ§¦§¨

øçà äàaä 'äa úézîà£¦¦©©¨¨©©
¯ ;áöòä;zevg oewiz ly ¨¤¤

¯ Bæ äçîNì LiLd`ad ¤¥§¦§¨
,"avr"d ixg`¯ ,ïBøúé¦§

,diptl oi`y dgnyd iabl
,"avr"øBàä ïBøúék§¦§¨

,à÷åc CLçä ïî àaä©¨¦©Ÿ¤©§¨
ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©
LiL éúéàøå" :÷eñẗ§¨¦¦¤¥
ïî äîëçì ïBøúé¦§©¨§¨¦
øBàä ïBøúék úeìëqä©¦§¦§¨
.ïéánì éãå ,íL ïiò ,"'eë©¥¨§©©¥¦

¯"xdef"d l`ey6weqt lr
d`x dnly wx m`d :df
?df z` d`ex `l in ?z`f
xg`n :xiaqn "xdef"de -
xi`nd xe`d iciÎlry

ixg`miyibxn ,jyegd
ekxr z` mircei `l ,jyegd icrla ,oky - xe`ay oexzid z`
iciÎlr ,dnkga oexzi sqeezin jk - xe`d ly ezexwie cgeind

dgny ."zehy"de "zelkq"def"avr" ixg` dil` miribny
- izin``id `idenvr "avr"d eli`e ."avr"d on `ad oexzid

.'d zcearl drxtd meyn ea yiáeúkä øac àìî àø÷îe7: ¦§¨¨¥¦¥©¨
éäìà 'ä úà zãáò àì øLà úçz"¯ ,"'Bâå äçîNa Eribn ©©£¤Ÿ¨©§¨¤¡Ÿ¤§¦§¨§

,weqta hxetnd yperd jk lrìò ì"æ é"øàä Leøt ìkì òãBðå§©©Ÿ¥¨£¦©©
¯ :äæ ÷eñtyxtn l"fix`d8mc`yk mb :df weqt zernyn ¨¤

miribn ,decgde dgnyd ezceara dxqgy `l` ,'d z` caer
'd zcearly ,ixd .weqta miiepnd mixengd miyperd jk lr
`idy ,zeavrd eli`e ,zcgein zeaiyg yi `wec dgny jezn
mpyiy xg`ne .'d zcearl drxtd meyn da yi ,dgnyd jtid
,mc`l zeb`c minxebd ,miipgex mipipr e` ,miinyb mipipr
cvik opyiy zevrd oldl dpxaqez ,zeavrl eze` mi`iane

.mipeyd zeavrd iiehian lvpidl

äâàc ãeðãðå áöò ìkî Baì øäèì äöeòéä äöò ,äpäå§¦¥¥¨©§¨§©¥¦¦¨¤¤§¦§§¨¨
¯ ,àîìòc élnî,miinyb mipiprn¯ elôàållba zeb`cd ¦¦¥§¨§¨©£¦
¯ ,éðBæîe éiç éða,`lnzn `ed ,dl` mipipra mc`l xqgyk ¨¥©¥§¥

:`id jkl dvrde .zeavrae db`ca ,irah ote`aúàæ úòãeî©©Ÿ
¯ ìkìlkl xacd reci ©Ÿ

,cg`ì"æø øîàî9: ©£©©©
ìò CøánL íLk"§¥¤§¨¥©

¯ ,"'eë äáBhäjxan jk ©¨
."drxd lreLøôe¥§

¯ :àøîbadpeekd oi`y ©§¨¨
jxaldze`lr mb dkxa

,drxd lr mbe daehd
daehd lr dkxad oky
lre ,aihnde aehd" :`id
."zn`d oiic" : drxd
dlnd zernyn ,`l`

:`id "myk"éìea÷ì"§©¥
¯ ,"äçîNaz` lawl §¦§¨

ly dcn dze`a drxd
,dgnyúçîN Bîk§¦§©

,úéàøðå úéìâpä äáBhä©¨©¦§¥§¦§¥
¯ Bæ íb ékmirexi`d mb ¦©

md ,mirxd,øNa éðéòì úéàøðå úéìâð dðéàL ÷ø ,äáBèì§¨©¤¥¨¦§¥§¦§¥§¥¥¨¨
¯aehd z` ze`xl leki epi` ,xya ipira lkzqnd mc`d

elbd?dnl jk lke .dl` mirexi`a m¯ àéä ékmelbd aehd ¦¦
`ed ,dl` mirx mirexi`a¯ "àéñkúàc àîìò"îmlern ¥¨§¨§¦§©§¨

,xzei dlrpe xzqp ipgex¯ ,"àéìbúàc àîìò"î äìòîlL¤§©§¨¥¨§¨§¦§©§¨
mze`l drtydd d`a epnn ,ielbd ipgexd mlerdn dlrnly
,mday aehd z` ze`xl zeleki xyad ipir mby mixac

¯ àeäLly drtydd z` bviin "ielbd mler"d¯ ä"å ¤
,'d 'e zeize`d¯ ,àeä-Ceøa ä"éåä íMîakxen 'ied my ¦¥£¨¨¨

"e" zepexg`d zeize`d izyne ,d"e d"i :zeize` rax`n ixd
`nlr" ,miielbd zenlerd milawn ,'ied my ly "d"

,mzeige mzrtyd z` ,"`ilbz`c¯ "àéñkúàc àîìò"å§¨§¨§¦§©§¨
,miqeknd zenlerd¯ ,ä"é àeäzeize`d izy z` mibviin

'ied myny "d"i" zepey`xd10,áeúkL eäæå11øábä éøLà" : §¤¤¨©§¥©¤¤
¯ ."'Bâå d"é epøqéz øLàizy wx df weqta zexkfp £¤§©§¤¨§
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íéøîà éèå÷éì
ïå÷éúì èåùôä íòè åäæå 'åâå äáéãð çåøå êòùé ïåùù éì

é"øàäíãå÷ úåöç ïå÷éú øçà äæ øåîæî øîåì ì"æ
øçà äàáä 'äá úéúéîà äçîùá ãåîìì éãë ãåîéìä
ïî àáä øåàä ïåøúéë ïåøúé åæ äçîùì ùéù áöòä

éúéàøå ÷åñô ìò øäæá ù"îë à÷åã êùçäïåøúé ùéù
àø÷îå ì"ãå ù"ò 'åë øåàä ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì

øùà úçú áåúëä øáã àìîêéäìà 'ä úà úãáò àì
:äæ ÷åñô ìò ì"æ é"øàä 'éô ìëì òãåðå 'åâå äçîùá

äðäåäöòãåðãðå áöò ìëî åáì øäèì äöåòéä
éðåæîå ééç éðá 'éôàå àîìòã éìéîî äâàã

úàæ úòãåîøáîù íùë ì"æø øîàî ìëìäáåèä ìò ê
äáåèä úçîù åîë äçîùá éìåá÷ì 'îâá åùøéôå 'åë
úéìâð äðéàù ÷ø äáåèì åæ íâ éë úéàøðå úéìâðä

àîìòî àéä éë øùá éðéòì úéàøðåäìòîìù 'éñëúàã
àîìòå ä"á ä"éåä íùî ä"å àåäù àééìâúàã àîìòî
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ב.6. מז, מז.7.ח"ג כח, א).8.דברים (מט, ד' ג' מאמר מאמרות י' בשל"ה ה'.9.הובא משנה ט', פרק ברכות ב"אגרת 10.ראה
וכו'): גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה, הספירות עשר וכוללות מכוונות הוי' שם של האותיות שארבעת מוסבר, ד', פרק התשובה",
באה  שהיא  לפני בהתעלמות, שהיא כפי הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת כנקודה, שתבניתו הוי', שם של ה"יו"ד"

אות "הא". באות מרומזת היא - בינה - והשגה הבנה  של ובהתגלות בהרחבה באה הקב"ה של שחכמתו אחרי ההבנה. ÂÊבהרחבת
דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין לגבי רק היא "בינה", של זו התגלות גם ברם, ולרוחב. לאורך התפשטות בתבניתה כוללת
דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת), בשביל לא הם בכלל (מוחין הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד" אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות
(המתוארים  הגלויים העולמות - דאתגליין" ב"עלמין גם למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו של כשההשפעה מכן, לאחר בלבד.
בדיבור. לזולת חכמתו לגלות שרוצה כאדם למשל וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות מרומזת היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן
, שתבניתה "ו", האות רומזת ולכך - לשכל) דיבור שבין לריחוק (בהתאם למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש
וכו'), תפארת גבורה, (חסד, הקב"ה של הקדושות מדותיו ששת על גם רומזת שש, במספר ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו

- "הא" : הוי' שם של "הא" באות מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - מלכות למדת עד השכל השפעת באה ידן -ÙÒÓ·˘ÓÁ¯שעל
הנבראים  כל נוצרים המדות) (בהשפעת ומ"מלכות" וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמש על המבוסס הדיבור, מקור על רומזת

דאתגליא". ל"עלמא שייכות הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, הגלויים. העולמות של דאתגליא", "עלמא תהלים 11.של



נה '` xc` '` iriax mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר א' רביעי יום
,64 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íøá .åë ÷øô,66 'nr cr.ì"ðë áöòä

?mei lka miinrt cere - rny z`ixwíeiwL íeMî àlà¤¨¦¤¦
éeìz äéúBöîe äøBzä©¨¦§¤¨¨
ïéðò ãéîz økæiL äæä¤¤¦§Ÿ¨¦¦§©
ìò 'äì BLôð úøéñî§¦©©§©©

¯ ,Bãeçédzernyn efy ¦
on okle ,rny z`ixw ly
miinrt" d`xewl gxkdd

,"mei lkaòeá÷ äéäiL¤¦§¤¨©
äæa ék ,BðBøëfî Léîé àì äìéìå íîBé ,Lnî ãéîz Baìa§¦¨¦©¨¨¨©§¨Ÿ¨¦¦¦§¦¨¤

¯ ,äòL ìëáe úò ìëa ãéîz Bçvðì ,Bøöé ãâð ãîòì ìëeé©©£Ÿ¤¤¦§§©§¨¦§¨¥§¨¨¨
dpfe" f`y ,dyn ixg` mb
zngln - "'ebe ixg`
,epiax w"k oeyl - xvid

:ìéòì økæpkexkfay - ©¦§¨§¥
zicinzd ezepekp z`
lr eytp z` xeqnl
oekp didi - myd yeciw

.zeevnde dxezd lk z` miiwl i`cea

.åë ÷øt"c`n xacd aexw" ji` ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
zexvep odyk - 'd z`xiae 'd zad`a zeevne dxez miiwl ,icedi lkl

Îlrzxzeqnd dad`d iciÎlr e` ,d"awd ly ezlecba zeppeazd ici

.d`xid oipr z` mb dkeza zllekd ,d"awdl l`xyin cg` lkay

epax xiaqi mi`ad miwxta

cvik ,zevr `iyie ,owfd

mixacd lk z` wigxdl

enk ,'d zcearl mirixtnd

,"ald mehnh"e "zeavr"

lbeqn ald oi` mllbay

dad`d zeybx z` helwl

.d`xide

éøö àc ïBâk ,íøaC §¨§¨¨¦
¯ :ìBãb ììk éòBãBàì§¥§¨¨
jixv ,df oebk xaca

,lecb llk ricedlék¦
øác çvðì ïBçvpL Bîk§¤¦¨§©¥©¨¨
íéLðà éðL ïBâk ,éîLb©§¦§§¥£¨¦
äæ íò äæ íé÷aàúnä©¦§©§¦¤¦¤
äpä ,äæ úà äæ ìétäì§©¦¤¤¤¦¥
¯ àeä ãçàä íà¦¨¤¨

,wa`znúeìöòa§©§
ì÷a çvðé ,úeãáëe§¥§ª©§©
øBab àeä íà íb ,ìtéå§¦Ÿ©¦¦

¯ Bøáçî øúBézelvr ly drepza oezp `edy iptn ,z`f lka ¥¥£¥
ylgd iciÎlr zelwa gvepie ,eizegek z` xxeri `l - zeplyxe

.epnn¯ ,øöiä ïBçöða Lnî äëkwfg aehd xvidy ,zexnly ¨¨©¨§¦§©¥¤
dgec xe` hrn" ,mincewd miwxta epcnly itk ,rxd xvidn

z`f lka ,"exfer d"awd" mb jk lr sqepe ,"jyegd on daxdéà¦
¯ Bçvðì øLôà,rxd xvid z`¯ úeãáëe úeìöòamipezpyk ¤§¨§©§§©§§¥

,zecake zelvr ly drepzaíeèîèå úeáöòî úBëLîpä©¦§¨¥©§§¦§
¯ íà-ék ,ïáàk álämingelyk rxd xvid z` gvpl xyt` ©¥§¤¤¦¦

ecbpìkî Búøäèå álä úçéúôe äçîOî úëLîpä úeæéøæa¦§¦©¦§¤¤¦¦§¨§¦©©¥§¨¢¨¦¨
äéäé áöò ìëa" :áeúkM äîe .íìBòa áöòå äâàc ãeðãð¦§§¨¨¨¤¤¨¨©¤¨§¨¤¤¦§¤

"øúBî1¯ äfî äìòîe ïBøúé äæéà äéäiL Leøt ,zeavrdn ¨¥¤¦§¤¥¤¦§©£¨¦¤
:owfd epax jk lr dper - ?aehd on yi zeavra mby ixd -äpä¦¥

lî ,äaøcà¯ äæ ïBL,"xzen didi"ãvî áöòäL òîLî ©§©¨¦¨¤©§©¤¨¤¤¦©
.ïBøúé äæéà epnî àáéå òébiL ÷ø ,äìòî Ba ïéà Bîöò©§¥©£¨©¤©¦©§¨Ÿ¦¤¥¤¦§

¯ ,eðéäå"avr"dny §©§
`eazúézîàä äçîOä©¦§¨¨£¦¦

¯ äàaä ,åéäìà 'äa©¡Ÿ¨©¨¨
,d`ad dgnydøçà©©
¯ ézîàä áöòäzeavr ¨¤¤¨£¦¦

,zizin` daiq dl yiy
ìò íéðnæî íézòì§¦¦§ª¨¦©
áìå BLôð øîa åéúBðBò£¨§©©§§¥

¯ ,øaLðdzlrn :xnelk ¦§¨
zeavrd ly zizin`d
ixg` d`ad dgnyd `id
mizra ,eal oexay
.ei`hg llba ,zepnefn

¯ äæ-éãé-ìòLiciÎlr ¤©§¥¤
,eal oexayçeø äøaLð¦§§¨©

àøçà-àøèñå äàîhä©ª§¨§¦§¨¨¢¨
¯ ìæøa ìL ävçîe§¦¨¤©§¤
zxvepd lfxad zvign

,ei`hg iciÎlrú÷ñônä©©§¤¤
,íéîMaL åéáàì Bðéa¥§¨¦¤©¨©¦

øäfa áeúkL Bîk2øaLð áì ,äøaLð çeø" :÷eñt ìò §¤¨©Ÿ©©¨©¦§¨¨¥¦§¨
"'Bâå3¯ ,ly dgex zxayp cvik - "dxayp gex"l miribn cvik §

iciÎlry xg`ne ,"xayp al" iciÎlr - ?"`xg` `xhq"d
znlrpe ,d`nehd gex zxayp ,xayp ale zizin` zexixn
ezexyt`a ,`wec jk meyn - d"awd oial epiay lfxad zvign

:"`ipz"d oeylae - zizin` dgnyl ,okn xg`l ,ribdléæàå©£©
¯ :àø÷c déLéø Ba íi÷éweqtd iptl miweqt dnk aezky dn §ª©¥¥¦§¨

:"dxayp gex miwl` igaf"ðòéîLz"äçîNå ïBNN é4,'Bâå ©§¦¥¦¨§¦§¨§
"'Bâå äáéãð çeøå ,EòLé ïBNN éì äáéLä5¯ .dgnyefdil` ¨¦¨¦§¦§¤§©§¦¨§

- "izin`d avr"d ixg` ribn `edda`l la` ,dlrnd dpenh
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øåëæéù äæá éåìúåãåçé ìò 'äì åùôð úøéñî ïéðò ãéîú
îåé ùîî ãéîú åáìá òåá÷ äéäéùùéîé àì äìéìå í

ìëá ãéîú åçöðì åøöé ãâð ãåîòì ìëåé äæá éë åðåøëæî
:ì"ðë äòù ìëáå úò

íøá åë ÷øôìåãâ ììë éòãåàì êéøö àã ïåâë
øáã çöðì ïåçöðù åîë éë

íéùðà éðù ïåâë éîùâìéôäì äæ íò äæ íé÷áàúîä
çöåðé úåãáëå úåìöòá àåä ãçàä íà äðä .äæ úà äæ

ìåôéå ì÷áùîî äëë åøéáçî øúåé øåáâ àåä íà íâ
úåãáëå úåìöòá åçöðì øùôà éà øöéä ïåçöðá
úåæéøæá à"ë ïáàë áìä íåèîèå úåáöòî úåëùîðä

ìëî åúøäèå áìä úçéúôå äçîùî úëùîðäãåðãð
'éô øúåî äéäé áöò ìëá ù"îå .íìåòá áöòå äâàã

äðä äæî äìòîå ïåøúé äæéà äéäéùäæ ïåùìî äáøãà
àáéå òéâéù ÷ø äìòî åá ïéà åîöò ãöî áöòäù òîùî

ïåøúé äæéà åðîîåéäìà 'äá úéúéîàä äçîùä åðééäå
åéúåðåò ìò íéðîåæî íéúòì éúéîàä áöòä øçà äàáä

øîáäàîåèä çåø äøáùð äæ é"òù øáùð áìå åùôð
åéáàì åðéá ú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå à"ñåíéîùáù

íéå÷é éæàå 'åâå øáùð áì äøáùð çåø ô"ò øäæá ù"îë
éðòéîùú àø÷ã äéùéø åáäáéùä 'åâå äçîùå ïåùù
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כג.1. יד, פסוק.2.משלי אותו על י"ז בפרק לעיל יט.3.ראה נא, י.4.תהלים נא, יד.5.תהלים נא, שם,

'` xc` '` iriax mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.dnvr zeavra¯ èeLtä íòè eäæåit lry minrhd lr sqep §¤©©©¨
,ceqd¯ äæ øBîæî øîBì ,ì"æ é"øàä ïewúì`"p wxt §¦¨£¦©©¦§¤

,mixen`d miweqtd miievn ea ,mildzayúBöç ïewz øçà©©¦£
¯ ,ãenlä íã÷:zevg oewiz ixg` micnelyäçîNa ãîìì éãk Ÿ¤©¦§¥¦§Ÿ§¦§¨

øçà äàaä 'äa úézîà£¦¦©©¨¨©©
¯ ;áöòä;zevg oewiz ly ¨¤¤

¯ Bæ äçîNì LiLd`ad ¤¥§¦§¨
,"avr"d ixg`¯ ,ïBøúé¦§

,diptl oi`y dgnyd iabl
,"avr"øBàä ïBøúék§¦§¨

,à÷åc CLçä ïî àaä©¨¦©Ÿ¤©§¨
ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©
LiL éúéàøå" :÷eñẗ§¨¦¦¤¥
ïî äîëçì ïBøúé¦§©¨§¨¦
øBàä ïBøúék úeìëqä©¦§¦§¨
.ïéánì éãå ,íL ïiò ,"'eë©¥¨§©©¥¦

¯"xdef"d l`ey6weqt lr
d`x dnly wx m`d :df
?df z` d`ex `l in ?z`f
xg`n :xiaqn "xdef"de -
xi`nd xe`d iciÎlry

ixg`miyibxn ,jyegd
ekxr z` mircei `l ,jyegd icrla ,oky - xe`ay oexzid z`
iciÎlr ,dnkga oexzi sqeezin jk - xe`d ly ezexwie cgeind

dgny ."zehy"de "zelkq"def"avr" ixg` dil` miribny
- izin``id `idenvr "avr"d eli`e ."avr"d on `ad oexzid

.'d zcearl drxtd meyn ea yiáeúkä øac àìî àø÷îe7: ¦§¨¨¥¦¥©¨
éäìà 'ä úà zãáò àì øLà úçz"¯ ,"'Bâå äçîNa Eribn ©©£¤Ÿ¨©§¨¤¡Ÿ¤§¦§¨§

,weqta hxetnd yperd jk lrìò ì"æ é"øàä Leøt ìkì òãBðå§©©Ÿ¥¨£¦©©
¯ :äæ ÷eñtyxtn l"fix`d8mc`yk mb :df weqt zernyn ¨¤

miribn ,decgde dgnyd ezceara dxqgy `l` ,'d z` caer
'd zcearly ,ixd .weqta miiepnd mixengd miyperd jk lr
`idy ,zeavrd eli`e ,zcgein zeaiyg yi `wec dgny jezn
mpyiy xg`ne .'d zcearl drxtd meyn da yi ,dgnyd jtid
,mc`l zeb`c minxebd ,miipgex mipipr e` ,miinyb mipipr
cvik opyiy zevrd oldl dpxaqez ,zeavrl eze` mi`iane

.mipeyd zeavrd iiehian lvpidl

äâàc ãeðãðå áöò ìkî Baì øäèì äöeòéä äöò ,äpäå§¦¥¥¨©§¨§©¥¦¦¨¤¤§¦§§¨¨
¯ ,àîìòc élnî,miinyb mipiprn¯ elôàållba zeb`cd ¦¦¥§¨§¨©£¦
¯ ,éðBæîe éiç éða,`lnzn `ed ,dl` mipipra mc`l xqgyk ¨¥©¥§¥

:`id jkl dvrde .zeavrae db`ca ,irah ote`aúàæ úòãeî©©Ÿ
¯ ìkìlkl xacd reci ©Ÿ

,cg`ì"æø øîàî9: ©£©©©
ìò CøánL íLk"§¥¤§¨¥©

¯ ,"'eë äáBhäjxan jk ©¨
."drxd lreLøôe¥§

¯ :àøîbadpeekd oi`y ©§¨¨
jxaldze`lr mb dkxa

,drxd lr mbe daehd
daehd lr dkxad oky
lre ,aihnde aehd" :`id
."zn`d oiic" : drxd
dlnd zernyn ,`l`

:`id "myk"éìea÷ì"§©¥
¯ ,"äçîNaz` lawl §¦§¨

ly dcn dze`a drxd
,dgnyúçîN Bîk§¦§©

,úéàøðå úéìâpä äáBhä©¨©¦§¥§¦§¥
¯ Bæ íb ékmirexi`d mb ¦©

md ,mirxd,øNa éðéòì úéàøðå úéìâð dðéàL ÷ø ,äáBèì§¨©¤¥¨¦§¥§¦§¥§¥¥¨¨
¯aehd z` ze`xl leki epi` ,xya ipira lkzqnd mc`d

elbd?dnl jk lke .dl` mirexi`a m¯ àéä ékmelbd aehd ¦¦
`ed ,dl` mirx mirexi`a¯ "àéñkúàc àîìò"îmlern ¥¨§¨§¦§©§¨

,xzei dlrpe xzqp ipgex¯ ,"àéìbúàc àîìò"î äìòîlL¤§©§¨¥¨§¨§¦§©§¨
mze`l drtydd d`a epnn ,ielbd ipgexd mlerdn dlrnly
,mday aehd z` ze`xl zeleki xyad ipir mby mixac

¯ àeäLly drtydd z` bviin "ielbd mler"d¯ ä"å ¤
,'d 'e zeize`d¯ ,àeä-Ceøa ä"éåä íMîakxen 'ied my ¦¥£¨¨¨

"e" zepexg`d zeize`d izyne ,d"e d"i :zeize` rax`n ixd
`nlr" ,miielbd zenlerd milawn ,'ied my ly "d"

,mzeige mzrtyd z` ,"`ilbz`c¯ "àéñkúàc àîìò"å§¨§¨§¦§©§¨
,miqeknd zenlerd¯ ,ä"é àeäzeize`d izy z` mibviin

'ied myny "d"i" zepey`xd10,áeúkL eäæå11øábä éøLà" : §¤¤¨©§¥©¤¤
¯ ."'Bâå d"é epøqéz øLàizy wx df weqta zexkfp £¤§©§¤¨§
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íéøîà éèå÷éì
ïå÷éúì èåùôä íòè åäæå 'åâå äáéãð çåøå êòùé ïåùù éì

é"øàäíãå÷ úåöç ïå÷éú øçà äæ øåîæî øîåì ì"æ
øçà äàáä 'äá úéúéîà äçîùá ãåîìì éãë ãåîéìä
ïî àáä øåàä ïåøúéë ïåøúé åæ äçîùì ùéù áöòä

éúéàøå ÷åñô ìò øäæá ù"îë à÷åã êùçäïåøúé ùéù
àø÷îå ì"ãå ù"ò 'åë øåàä ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì

øùà úçú áåúëä øáã àìîêéäìà 'ä úà úãáò àì
:äæ ÷åñô ìò ì"æ é"øàä 'éô ìëì òãåðå 'åâå äçîùá

äðäåäöòãåðãðå áöò ìëî åáì øäèì äöåòéä
éðåæîå ééç éðá 'éôàå àîìòã éìéîî äâàã

úàæ úòãåîøáîù íùë ì"æø øîàî ìëìäáåèä ìò ê
äáåèä úçîù åîë äçîùá éìåá÷ì 'îâá åùøéôå 'åë
úéìâð äðéàù ÷ø äáåèì åæ íâ éë úéàøðå úéìâðä

àîìòî àéä éë øùá éðéòì úéàøðåäìòîìù 'éñëúàã
àîìòå ä"á ä"éåä íùî ä"å àåäù àééìâúàã àîìòî
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ב.6. מז, מז.7.ח"ג כח, א).8.דברים (מט, ד' ג' מאמר מאמרות י' בשל"ה ה'.9.הובא משנה ט', פרק ברכות ב"אגרת 10.ראה
וכו'): גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה, הספירות עשר וכוללות מכוונות הוי' שם של האותיות שארבעת מוסבר, ד', פרק התשובה",
באה  שהיא  לפני בהתעלמות, שהיא כפי הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת כנקודה, שתבניתו הוי', שם של ה"יו"ד"

אות "הא". באות מרומזת היא - בינה - והשגה הבנה  של ובהתגלות בהרחבה באה הקב"ה של שחכמתו אחרי ההבנה. ÂÊבהרחבת
דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין לגבי רק היא "בינה", של זו התגלות גם ברם, ולרוחב. לאורך התפשטות בתבניתה כוללת
דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת), בשביל לא הם בכלל (מוחין הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד" אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות
(המתוארים  הגלויים העולמות - דאתגליין" ב"עלמין גם למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו של כשההשפעה מכן, לאחר בלבד.
בדיבור. לזולת חכמתו לגלות שרוצה כאדם למשל וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות מרומזת היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן
, שתבניתה "ו", האות רומזת ולכך - לשכל) דיבור שבין לריחוק (בהתאם למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש
וכו'), תפארת גבורה, (חסד, הקב"ה של הקדושות מדותיו ששת על גם רומזת שש, במספר ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו

- "הא" : הוי' שם של "הא" באות מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - מלכות למדת עד השכל השפעת באה ידן -ÙÒÓ·˘ÓÁ¯שעל
הנבראים  כל נוצרים המדות) (בהשפעת ומ"מלכות" וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמש על המבוסס הדיבור, מקור על רומזת

דאתגליא". ל"עלמא שייכות הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, הגלויים. העולמות של דאתגליא", "עלמא תהלים 11.של
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d"in mi`a mixeqid ik ,'ied myny d"i zepey`xd zeize`d
oi` - xzei oeilre xzqp mlern mi`a mdy iptne ;'ied myny
j` .mday "aeh"d z` ely xyad ipira ze`xl lbeqn mc`d
:daxc` .daehl ok mb md dl` mixeqi ,xac ly ezin`l

wenr ,xen`d "aeh"d
`eal leki epi`y ,xzei
ly ielb iehia icil dzr

.ybxen aeheøîà ïëìå§¨¥¨§
ì"æø12íéçîOä" ék ©©¦©§¥¦

íäéìò ¯ íéøeqéa§¦¦£¥¤
øîBà áeúkä13¯ : ©¨¥

didi mxkyy:åéáäBàå§£¨
LîMä úàök§¥©¤¤

¯ ,"Búøeáâaxkyd ,oky ¦§¨
ly dxeva cinz ixd `ed
efi` - ,"dcn cbpk dcn"
yi ,`eti` ,zekiiy
ynyd z`vk"l
dl`l xkyk ,"ezxeaba
?mdixeqia mignyy
mi`xwp md recne
- ?d"awd ly "eiade`"
dnl m`zda `l`
mi`a mixeqidy ,epcnly
,xzei oeilre xzqp mlern

"n`nlr`iqkz`cdxeva `eal leki "aeh"d oi` ,myn ,"
ipiray ,mixeqi ly yeala `wec `l` ,dfdÎmlera dielb
recn :jk mixaqen mixacd - drxk mi`xp mc`d ly xya
`id d"awdl mzad`y iptn - ?mixeqia dl` miyp` migny
xzei mdl xwi ,d"awd l` miaexw mzeidy ,jk lk dlecb
xzei dlecb dcna zniiw d"awdl daxiwe - dfdÎmlerd iign

n mi`ad mixeqid oiprae ,"`iqkz`c `nlr"amyoi`y ,ixd .
xwirde ,aehÎ`lk d`xpd ,ipevigd yeala miaygzn md
."`iqkz`c `nlr" ly drtydd - zeiniptd `ed mdipira
'ied my ,oky ."ezxeaba ynyd z`vk" :didi mxky mb ,okl
myk ,"miwl` 'ied obne yny ik" :aezky enk ,"yny" `xwp
xyt` i` eicrlae ,dilr xizqiy "obn,,l dkixv ynydy
jixv ,"yny" `xwpd ,'ied my mb jk - dxe` z` lawl
ick z`fe ,'ied myny drtydd z` xizqiy ,"yeal"l ,"obn"l
j` .'ied myny drtydd z` lawl mi`xapl xyt` didiy
dlbzi `eal cizrl eli`e ,dfdÎmlera ,dzr wx `ed df xcq
dl` miyp`y ,dcaerd zngne .yeal ila envr 'ied my
`l` ,ipevigd "yeal"a miaygzn mpi` ,mixeqia mignyd
'ied myn drtydd ,epiid ,"zeinipt"de "xwir"d ,mdipira xwi
mdl dlbzzy ,"dcn cbpk dcn" ,mxky mb didi -

"dzeiniptly zernynd ef .yeal ila 'ied myn drtydd ,"
,etwez lka xi`nd "'ied yny" enk ,"ezxeaba ynyd z`vk"

:oldl owfd epax xne` jke .yeal ila¯ äçîOä ék¦©¦§¨
,mixeqidniç ìkî øúBé 'ä úáø÷ Búáäàî àéäíìBòä é ¦¥©£¨¦§©¥¦¨©¥¨¨

áéúëãk ,äfä14'ä úáø÷å ,"'Bâå íéiçî Ecñç áBè ék" : ©¤§¦§¦¦©§§¥©¦§§¦§©
¯,'d l` daxiwdõ÷ ïéàì äìòîe úàN øúéa àéä¦§¤¤§¥©£¨§¥¥

,"àéñkúàc àîìò"a§¨§¨§¦§©§¨
¯ íL" ék`nlr"a ¦¨

,"`iqkz`c"Bfò ïBéáç¤§ª
¯ ,"ïBéìò øúña áLBé"å§¥§¥¤¤§
xzei dpeilrd dbixcnd
gny `ed okle .zewl`a
mi`a mdy iptn ,eixeqia
dpeilr dbixcn dze`n
aexw mb `ed jke ,xzei

.d"awd l` xzeiïk ìòå§©¥
LîMä úàö"ì äëBæ¤§¥©¤¤
,àáì ãéúòì "Búøeáâa¦§¨¤¨¦¨Ÿ
änç úàéöé àéäL¤¦§¦©©¨
äqëî àéäL ,d÷zøpî¦©§§¨¤¦§ª¨
ãéúòìå ,äfä íìBòa Ba¨¨©¤§¤¨¦
eðéäc ,déeqkî älbúz¦§©¤¦¦¨§©§
àîìò älbúé æàL¤¨¦§©¤¨§¨

¯ ,àéñkúàcmlerd §¦§©§¨
xzqen `edy (dbixcnde)

,f` dlbzi ,meidçøæéå§¦§©
,íeöòå áø éelâa øéàéå§¨¦§¦©§¨
ìö ,Blöa íéôôBzñîe äfä íìBòa Ba íéñBçä ìëì§¨©¦¨¨©¤¦§§¦§¦¥
éãå ,úéàøð äáBèå äøBà àìå ìö úðéça àeäL ,äîëçä©¨§¨¤§¦©¥§Ÿ¨§¨¦§¥§©

¯ :ïéánì,xe`dn jtidd `edy "lv" df ,zipevig dpigan ©¥¦
oeayg ezeyra ,ixd - xe`e aeh o`k yi ,zinipt dpigan wxe

zn`a md ,laeq mc`y mixeqid lky ,dfaeh`edy `l` ,
- ea yibxdl zelbeqn mc`d ly xyad ipir oi`y dfk aeh
iciÎlr eilr ze`ad ezeavrne eizeb`cn z`vl mc`l xyt`

.miinyb mipiprn mixeqid¯ àiîLc élnî úeáöòä Cà©¨©§¦¦¥¦§©¨
,jixvy enk epi`y ipgexd eavn llba eilr d`ad zeavrd

éøöì C¯ ,äpnî øètì BLôða úBöò úéLzevr ytgl eilr ¨¦¨¦¥§©§¦¨¥¦¤¨
.ef zeavrn xhtidl ji`éøö ïéà¯ ,äãBáò úòLa øîBì C ¥¨¦©¦§©£¨

eilr ,lltzn e` cnel `edy drya eilr d`a zeavrd m`
,dpnn xhtidl cvik zevr ytgl i`ceaéøvL'ä ãáòì C ¤¨¦©£Ÿ

¯ ,ááì áeèáe äçîNallba d`a `id m` mb ,zeavr ,oky §¦§¨§¥¨
zeidl dkixvy 'd zceara drixtn ,ipgexd eavne ecnrn

.dgnya¯ ,õøà Cøãå íé÷ñò ìòa àeäL éî elôà àlà¤¨£¦¦¤©©£¨¦§¤¤¤¤
,dnecke dxeza ,'d zceara epi` ineiÎmeid eweqirìôBð íà¦¥

¯ àiîLc élnî äâàãe áöò Bì,miipgexd eipipr llbaúòLa ¤¤§¨¨¦¦¥¦§©¨¦§©
¯ åé÷ñò- miinybd eipipra wqrzn `edy drya¯ òeãéa £¨¨§¨©

,xacd xexa¯ ,øöiä úìeaçz àeäLzeavra eze` qipknd ¤©§©©¥¤
z`fe ,miipgex mipipr llba eli`kCk-øçà Bìétäì éãk§¥§©¦©©¨

¯ ,òãBpk ,íBìLå-ñç úBåàúadnvrl ytgl ytpd rah ,ik §©£©§¨©©
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íéøîà éèå÷éì
ù"æå ä"é àåä àéñëúàãä"é åðøñéú øùà øáâä éøùà

áåúëä íäéìò íéøåñéá íéçîùä éë ì"æøà ïëìå 'åâå
øîåààéä äçîùä éë åúøåáâá ùîùä úàöë åéáäåàå

áéúëãë æ"äåòä ééç ìëî øúåé 'ä úáø÷ åúáäàîéë
úàù øúéá àéä 'ä úáø÷å 'åâå íééçî êãñç áåè

íù éë àéñëúàã àîìòá õ÷ ïéàì äìòîååæåò ïåéáç
åúøåáâá ùîùä úàöì äëåæ ïë ìòå ïåéìò øúñá áùåéå

úàéöé àéäù àáì ãéúòìäñåëî àéäù ä÷úøðî äîç
äìâúé æàù åðééäã äéåñëî äìâúú ãéúòìå æ"äåòá åá

àîìòìëì íåöòå áø éåìéâá øéàéå çøæéå àéñëúàã
äîëçä ìö åìöá íéôôåúñîå æ"äåòá åá íéñåçäàåäù

úåáöòä êà :ì"ãå úéàøð äáåèå äøåà àìå ìö 'éçá
úåöò úéùì êéøö àéîùã éìéîîäðîî øèôì åùôðá

'ä ãåáòì êéøöù äãåáò úòùá øîåì êéøö ïéà
àìà ááì áåèáå äçîùáíé÷ñò ìòá àåäù éî åìéôà

àéîùã éìéîî äâàãå áöò åì ìôåð íà õøà êøãå
åé÷ñò úòùáåìéôäì éãë øöéä úìåáçú àåäù òåãéá

úåáöò åì äàá ïéàî ë"ìàù òãåðë å"ç úååàúá ë"çà
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יב. א.12.צד, כג, לא.13.יומא ה, ד.14.שופטים סג, תהלים

'` xc` 'a iying mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ב' חמישי יום
,66 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåáöòä íàå .æë ÷øô,cl 'nr cr.ùîî äùò

lczyn okle ,zeavr ly ybxa dpezp zeidl `le ,"bper"
mipipr llba ele ,gex zekinp l`xyi ipaa qipkdl rxdÎxvid

.zee`zl mze` jeynl lkei okn xg`ly ick ,miipgexíàL¤¦
¯ ,ïë àì,rxdÎxvid zrtyd o`k oi` m`Bì äàa ïéàî Ÿ¥¥©¦¨¨

úîçî úézîà úeáöò©§£¦¦©£©
Búàøé Bà 'ä úáäà©£©¦§¨

¯ .åé÷ñò òöîàa,oky §¤§©£¨¨
zeavrzizin``id

zngn d`ad ze`hazd
:'d z`xie 'd zad`
d"awdn cgtde dad`d
mc`d z` ze`ian
eavn llba gex oexayl
eze` wgxnd xac ,ipgexd
dfk gex oexay .d"awdn
wqer `edyk mc`l `a
,miipgex mipipra
ze`a d`xide dad`dyk
,ze`hazd icil elv`
weqr `edy drya `le

`l` ,zizin` dppi` dxen`d zeavrdy ixd .miinyb mipipra
.dpnn xhtidl eilre - rxdÎxvid zleagzäìôpL ïéa ,äpäå§¦¥¥¤¨§¨

¯ äãBáò úòLa úeáöòä Bìwqer `edy dryaãeîìúa ¨©§¦§©£¨§©§
¯ äãBáò úòLa àlL Bì äìôpL ïéáe ,älôza Bà äøBz¨©§¦¨¥¤¨§¨¤Ÿ¦§©£¨

,miinyb mipipra weqr `edyk `l`ék :Baì ìà íéNé úàæŸ¨¦¤¦¦
fä ïéà¯ àîøb ïî,mi`zn onfd oi`,úézîà úeáöòì úòk ¥©§©§¨¨¨¥§©§£¦¦

¯ elôà,`lúàæì ÷ø ,íBìLå-ñç íéøeîç úBðBò úâàãì £¦¦§¨©££¦©§¨©¨Ÿ
éøöïðBaúäì ,úòcä áeMéa øLkä úòLe íézò úeòéá÷ C ¨¦§¦¦¦§©©Ÿ¤§¦©©©§¦§¥

øaLð Baì äéäé äæ-éãé-ìòL éãk ,Bì àèç øLà 'ä úlãâa¦§ª©£¤¨¨§¥¤©§¥¤¦§¤¦¦§¨
¯ ,úézîà úeøéøîa úîàa`id zexixn ,oldl xaqeiy itke ¤¡¤¦§¦£¦¦

;mzq oeavr `le ,"zeig" daxwa zxve`d ybxBæ úò øàánëå§©§Ÿ¨¥
Baì øaLpL øçà ãiî ék ,ïk íb øàaúð íLå .øçà íB÷îa§¨©¥§¨¦§¨¥©¥¦¦¨©©¤¦§©¦
ïéîàéå ,éøîâì Balî áöòä øéñé éæà ¯ íää íéòeá÷ íézòa§¦¦§¦¨¥£©¨¦¨¤¤¦¦§©§¥§©£¦

¯ .çìñì áøå Búàhç øéáòä 'ä ék äîìL äðeîàmc`a ¡¨§¥¨¦¤¡¦©¨§©¦§Ÿ©
lwa - miinrt e` zg` mrt ecbp mi`heg m` :lcad miiw

el dyw - minrt daxd ecbp mi`heg m` eli`e ,jk lr legni
m` mb gleqe lgen `ede "gelql ax" `ed d"awd ,la` .legnl
d"awdy df oeghae ef dpen` .minrt daxd ecbp `heg mc`d

:decgde dgnyd ybx z` mc`a mixvei - el lgnàéä Bæå§¦
'äa úézîàä äçîOä©¦§¨¨£¦¦©
,áöòä øçà äàaä©¨¨©©¨¤¤

¯ :ìéòì økæpkzlrny ©¦§¨§¥
,cala ef `id ,zeavrd
dgnyl miribn dixg`y
mby ,ixd ;xzei dlecb

mireawd mipnfaote`ae ,
- zizin` zeavr ly
cin z`vl lczydl eilr
ribdle ,zeavr dze`n

.zizin` dgnyl
epcnly dnl xywda
migny"d zece` ,df wxta
milawny dl` ,"mixeqia
dgny jezn mixeqid z`
xetiq siqedl ie`xd on -
:epilr obz mzekf ,`yef iax iaxd mr yhixfnn cibndn ,xvw
cvik ,eita dvr zywae yhixfnn cibnd l` `a cg` icedi
l` yhixfnn cibnd eze` dptd .dgnyae dad`a mixeqi lawl
ywae l`y icedi eze`yk .il`tip`n `yef iax wicvd ecinlz
:el xn`e ddinza `yef iax eilr lkzqd ,`yef iax ly ezvr
leki ip` cvik - ?dad`a mixeqi lawl ji` ,l`ey dz` ilv`
dpr ef daeyz ...mixeqi izlaq `l iiga mrt s`yk ,z`f zrcl
zn`a jkl ,ok`e .miax mixeqi eilr exary drya ,`yef iax
iax :`yef iax l` icedid z` eglya yhixfnn cibnd oeekzd
dl`y yibxd `l dligzklny ,mixeqia gny jk lk did `yef
`l eininy xn` okle .mday "aeh"a wx yibxd `ed ,mixeqi md
,mixeqia mpyiy "aeh"de zelrnd lk ixg` ,`l` .mixeqi laq
epeylk - didi ,epl ozep `edy "aeh"dy ,z"iydn miywan ep`

aeh" - iaxd lydlbpde d`xpdeze` yegl mileki ep`y aeh - "
mipira eze`xleeply.

.æë ÷øtmeyn da yi "zeavr"y owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
rxdÎxvid z` gvpl mc`d ly ezlkia oi`ye ,'d zcearl drxtd

cvik zevr xen`d wxta ze`a dfl m`zda .zeavra rewy ezeida

zraepd zeavrl qgia mb ,miinyb miiywn zraepd zeavrdn xhtidl

enk epi`y ipgexd eavnn

db`cd enk - zeidl jixvy

zeavrd m` ixd - zepeern

`edy drya eilr dxey

e` cnel `edyk ,'d z` caer

lczydl i`cea eilr ,lltzn

dgnya zeidl dkixvd 'd zcearl drixtn `id ixdy ,dpnn xhtidl

weqr `edyk `l` ,dceard zrya `ly eilr dxey zeavrd m` mbe -

,oky .zeavrl mi`znd onfd df oi`y ,opeazdl eilr - miinyb mipipra

,cenll miligzn ep`y ,df wxta .dni`zne dreaw dry zyxcp jkl

zeavrl zevr ly dxey d`a

:zexg` zeaiqn zraepd

dðéà úeáöòä íàå§¦¨©§¥¨
àlà ,úBðBò úâàcî¦§¨©£¤¨
íéòø íéøeäøäî¥¦§¦¨¦
úBìôBpL úBòø úBåàúå§©£¨¤§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

.åé÷ñò òöîàá åúàøé åà 'ä úáäà úîçî úéúéîà
äãåáò úòùá úåáöòä åì äìôðù ïéá äðäååà ú"úá

íéùé úàæ äãåáò úòùá àìù åì äìôðù ïéáå äìôúá
úòë àîøâ ïîæä ïéà éë åáì ìà'éôà úéúéîà úåáöòì

úåòéá÷ êéøö úàæì ÷ø .å"ç íéøåîç úåðåò úâàãì
øùåëä úòùå íéúò'ä 'ìåãâá ïðåáúäì úòãä áåùéá

úîàá øáùð åáì äéäé äæ é"òù éãë åì àèç øùà
úåøéøîáøàáúð íùå à"îá åæ úò øàåáîëå úéúéîà

íää íéòåá÷ íéúòá åáì øáùðù øçà ãéî éë ë"âéæà
'ä éë äîéìù äðåîà ïéîàéå éøîâì åáìî áöòä øéñé

àéä åæå çåìñì áøå åúàèç øéáòäúéúéîàä äçîùä
:ì"ðë áöòä øçà äàáä 'äá

íàå æë ÷øôàìà úåðåò úâàãî äðéà úåáöòä
úåòø úååàúå íéòø íéøåäøäî
àìù åì úåìôåð íà äðä .åúáùçîá úåìôåðù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



`'נח xc` 'b iyiy mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ג' שישי יום
,cl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåáöòä äáøãàå,cl 'nr cr.ì"ðë íéãé

,BzáLçîazngny zeavra o`k xaecn `ly xg`ne - §©£©§
zcgein dry ,lirl xen`k ,zyxcp jk lry - ynn zexiar

zexixn ekeza xxerl dni`znezizin`dry dze`ay `l` -
:zxg` `id jkl dvrd ixd ,mirx zepeirx ezaygna miltep

Bì úBìôBð íà äpä- ¦¥¦§
,zerx zeaygn oze`

,äãBáòä úòLa àlL- ¤Ÿ¦§©¨£¨
e` cnel `edy drya `l

,lltznB÷ñò úòa àlà¤¨§¥¨§
õøà Cøãå åé÷ñòa©£¨¨§¤¤¤¤

àðåb éàäëe,dnecke - §©©§¨
ixdäaøcàef `l - ©§©¨

jixv `ed oi`y cala
:jtidl `l` ,aevr zeidl

,B÷ìça çîNì Bì Lé- ¥¦§Ÿ©§¤§
jk lke ,ipgexd eavna

- ?dnlúBìôBpL óàL¤©¤§
BzáLçîa Bì- §©£©§
,zerxd zeaygnd,ïäî Bzòc çéqî àeä`ed oi` m` ,oky - ©¦©©§¥¤

df ,oda zebdl jiynn `l` ,zerxd zeaygndn ezrc giqn
mixedxda daygnd mb ,ik - "zepeer zb`c" ly beqa f` llkp
wxta epcnl xak ,zepeer zb`c lre - dxiar `id oevxa mirx
,zerxd zeaygndn ezrc giqny in lr xaecn o`k .mcewd
mixedxd ezaygna miltepy dcaerd mvrn zraep ezeavre
gilvn `edy lr gny zeidl eilr ,dfk dxwnae - dl`k

- dl` mixedxda helyløîàpM äî íi÷ì1eøeúú àìå" : §©¥©¤¤¡©§Ÿ¨
,"íäéøçà íéðBæ ízà øLà íëéðéò éøçàå íëááì éøçà- ©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤¦©£¥¤

,dl`k mixedxd ezaygna miltepy dfÎiciÎlr `wec ,ixd
weqtay "dyrzÎ`l"d z` miiwn `ed - mze` dgec `ede
dligzkln ezaygna elri `ly ,efk dbixcn ,oky .xen`d
mytpa "rx" oi`y ,cala miwicva zkiiy ,mirx mixedxd
mixedxdd erapi epnny
xen`d weqtde - mirxd
.miwicva oc epi` ixd
milery ina xacn weqtd
mixedxd ezaygna
dxezdy `l` - dl`k
eilrn zegcl ,eilr devn
Îlre ;mixedxdd z` cin
- df ev rvan `edy ici
"e`l"d z` miiwn `ed
:"`ipz"d oeylae .xen`d
øaãî áeúkä ïéàå§¥©¨§©¥
íàø÷ì íé÷écöa§©¦¦§¨§¨

,íBìLå-ñç "íéðBæ"- ¦©§¨
mz` xy`" :xn`py enkmipef,"mdixg`íéðBðéáa àlà¤¨§¥¦

øzäa ïéa ,BzáLçîa óeàð éøeäøä Bì íéìôBpL ,Ba àöBik©¥¤§¦¦§¥¦§©£©§¥§¤¥
,xzid ly ote`a md mixedxdd m` mb -,'eëmd m` mbe -

,xeqi` ly mipte`aBzòc çéqnLëe,mixedxdd mze`n - §¤©¦©©§
,äæ åàì íi÷î."exezz `le" ly -ì"æø eøîàå2àìå áLé" : §©¥¨¤§¨§©©¨©§Ÿ

ïk ìòå ,"äåöî äNò elàk øëN Bì íéðúBð ¯ äøáò øáò̈©£¥¨§¦¨¨§¦¨¨¦§¨§©¥
éøöC,eilr -äNò-úåöî íei÷a Bîk åàlä íei÷a çîùì ¨¦¦§Ÿ©§¦©¨§§¦¦§©£¥

.Lnîzeavr ea xxerl jixv df xac oi`y cala ef `ly ,jk - ©¨
.dgny ea xxerl jixv df :jtidl m`Îik -

úeáöòä ,äaøcàå,dl`k mixedxd ea miltepy dnn d`ad - §©§©¨¨©§
,BîB÷î øékî BðéàL ,çeøä úeqbî àéäz` xikn `l `ed - ¦¦©¨©¤¥©¦§

,ezbixcn,÷écö úâøãîa BðéàL ìò Bááì òøé ïk ìòå§©¥¥©§¨©¤¥§©§¥©©¦
.elàk úeèL éøeäøä íäì íéìôBð ïéà éàcåa íé÷écölL¤§©¦¦§©©¥§¦¨¤¦§¥§¨¥

ezaygnay xg`ne -
- dl`k mixedxd miltep
`ed oi`y lr el dxeg

;miwicvd enkelà ék¦¦
,BîB÷î øékî äéä̈¨©¦§
ãàî ÷Bçø àeäL¤¨§Ÿ
éàåìäå ,÷écö úâøãnî¦©§¥©©¦§©§©
òLø àìå ,éðBðéa äéä̈¨¥¦§Ÿ¨¨
äòL elôà åéîé ìk̈¨¨£¦¨¨

úçàz` rci eli`e - ©©
wegx oiicr `edy ,ezbxc

jixv dfl"y "ipepia" didiy i`eld ,wicv zeidln c`n
- "dzr wwezydl,íúãBáòå íéðBðéaä úcî àéä úàæ éøä£¥Ÿ¦¦©©¥¦©£¨¨

Bzòc çéqäìe ,çnì áläî äìBòä øeäøääå øöiä Laëì¦§Ÿ©¥¤§©¦§¨¤¥©¥©Ÿ©§©¦©©§
,epnî éøîâì,xedxd eze`n -,íéãé ézLa BúBçãìå`ly - §©§¥¦¤§¦§¦§¥¨©¦

,mda aeygl zevxl
.ìéòì økæpk,a"i wxta - ©¦§¨§¥

zindad ytpd ly rxdy
oiicr `ed "ipepia"a
epi`y `l` ,elv` sweza
icil `eal "rx"l ozep

aeygl ,iehiaoevxa
e` ,mirxd mixedxda
dyrnae xeaica `ehgl
oiicr ,eay "rx"d j` -
zelrdl ick wfg ic
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

õøà êøãå åé÷ñòá å÷ñò úòá àìà äãåáòä úòùá
äáøãà àðååâ éàäëåóàù å÷ìçá çåîùì åì ùé

íéé÷ì ïäî åúòã çéñî àåä åúáùçîá åì úåìôåðù
àìå øîàðù äîíëéðéò éøçàå íëááì éøçà åøåúú

'é÷éãöá øáãî áåúëä ïéàå .íäéøçà íéðåæ íúà øùà
åì íéìôåðù åá àöåéë íéðåðéáá àìà å"ç íéðåæ íàø÷ì

øúéäá ïéá åúáùçîá óåàéð éøåäøäçéñîùëå 'åë
äøéáò øáò àìå áùé ì"æø åøîàå äæ åàì íéé÷î åúòã

åìàë øëù åì íéðúåðçåîùì êéøö ïë ìòå äåöî äùò
ùîî äùò úåöî íåé÷á åîë åàìä íåé÷á

äáøãàå
àéä úåáöòäïë ìòå åîå÷î øéëî åðéàù çåøä úåñâî

éàãåá íé÷éãöìù ÷éãö úâøãîá åðéàù ìò åááì òøé
øéëî äéä åìéà éë åìàë úåèù éøåäøä íäì íéìôåð ïéà

÷éãö úâøãîî ãàî ÷åçø àåäù åîå÷îäéä éàåìäå
àéä úàæ éøä úçà äòù 'éôà åéîé ìë òùø àìå éðåðéá

íúãåáòå íéðåðéáä úãîäìåòä øåäøääå øöéä ùåáëì
éúùá åúåçãìå åðîî éøîâì åúòã çéñäìå çåîì áìäî

ì"ðë íéãé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

לא.1. טו, ב.2.במדבר לט, קדושין

'` xc` 'c ycew zay mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ד' קודש שבת יום
,cl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçãå 'éçã ìëáå,cl 'nr cr.íé÷éãö é"ò

,mxa .ezaygnn mzegcl eilry ,mirx mixedxd ezaygna
elri `l dligzklny ,envr lr oec` oiicr `ed oi`

,cala miwicva xen` df xac .dl` mirx mixedxd ezaygna
.el` mixedxd mi`a epnny ,llk "rx" mda oi`y

BzáLçnî eäçãnL äiçãe äiçc ìëáe,mda aeygl `ly - §¨§¦¨§¦¨¤©§¥¦©£©§
,àzúì àøçà- àøèñ àéôkúà"`xg` `xhq"d z` mitek - ¦§©§¨¦§¨¨¢¨§©¨

,dhnl,àìéòìc àúeøòúà ¯ àzúìc àúeøòúàáeiciÎlr - §¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨
`xhq"d z` zetkl dhnl rityn mc`dy) dhnl zexxerzdd

zexxerzd dyrp ("`xg`
zenlera ,dlrnl

,mipeilrdàéôkúàå§¦§©§¨
àìéòìc àøçà-àøèñ- ¦§¨¨¢¨¦§¥¨

`xhq"d z` mitek
z` ,dlrnly "`xg`
`xhq"d ly "yxey"d

,"`xg`dîöò déaânä©©§¦©©§¨
äî íi÷ì ,øLpk©¤¤§©¥©

øîàpM3déaâz íà" : ¤¤¡©¦©§¦©
,EãéøBà íMî 'Bâå øLpk©¤¤§¦¨¦§
âéìôäL Bîëe ."'ä íàð§ª§¤¦§¦
óc] äîeøz úLøt øäfa©Ÿ©¨¨©§¨©
çeø úçð ìãâa ,[çë÷§Ÿ¤©©©
ãk Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥©
àøçà-àøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨¨¢¨

,àzúì,dyecwl ,dhnl "`xg` `xhq"d z` mitekyk - §©¨
éøa-àLã÷c àø÷é ÷lzñàc,àlk ìò àìéòì àeä-C- §¦§©¥§¨¨§ª§¨§¦§¥¨©ª¨

,lkd lr d"awd ly eceak dlrzn dfÎiciÎlràçáMî øéúé̈¦¦§¨¨
,àøçà,xg` gay iciÎlr xy`n xzei -àc àúe÷lzñàå ¨¢¨§¦§©§¨¨

.'eëå àlkî øéúézeielrzdd lkn dlrnl `id ef zelrzde - ¨¦¦ª¨§
mixedxd ezaygna miltepy iciÎlr ixd ,mipt lk lr .zexg`d
`le" ly) "e`l"d z` miiwn `ed ,mdn ezrc giqn `ede ,mirx
,ditk ly ,"`itkz`" ly dceard zlrn dpenh jkae ,("exezz

,ãàî Bááì òøé àìå ,åéìò íãà áì ìté ìà ïëìåjkn - §¨¥©¦Ÿ¥¨¨¨¨§Ÿ¥©§¨§Ÿ
ztki` zeidl jixv mpn` .dl`k mixedxd ezaygna miltepy
,mditlk yic` didie llk el ztki` didi `l m` ik ,zvw el
mixedxda mglidln lecgl dlilg eilr ritydl lelr xacd

eaal rxi `l"y `l` - mzegclec`n,dfn "ïk äéäé íà íb©¦¦§¤¥

,Bæ äîçìîa åéîé ìkmixedxd ezaygna elri cinzy - ¨¨¨§¦§¨¨
l eilr didi cinze ,mirxzelrzdl lkeiy ilan ,mda mglid

zqixc mirxd mixedxdl eidi `l dligzklny ,dbixcn dze`l
,eall df xac "gwi" l` ,z`f lkae - eil` lbxCëì éìeà ék¦©§¨

BúãBáò úàæå ,àøáð¦§¨§Ÿ£¨
àøçà-àøèñì àéôkàì§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

.ãéîzz` zetkl - ¨¦
.cinz "`xg` `xhq"d

:áBià øîà äæ ìòå- §©¤¨©¦
,d"awdlúàøa"¨¨¨
"íéòLø4;l`y jk lr - §¨¦

wicv `de" :oey`xd wxta
ixde) "?xn`w `l ryxe
- (xn`p `l ryxe wicv
iptl ,dlrnl mifixknyk
ezpekz didi dn ,dcild
,yth e` mkg :celid ly
,dnecke yelg e` xeab
didi m` mixikfn oi`
m` ,oky .ryx e` wicv
;mc`d ly ziytegd dxigad ixd lhazz - jk lr mb efixki
m`zda ,`l` - ?"miryx z`xa" aei` xn` ,`eti` ,cvik
dligzkl mi`xapy dl`k lr xaecn `l :xacd xaqei xen`l
,dl`k miyp` `xa d"awd `l` ,cizrl miizin` miryxk
md dl`e ,miryxl dnec avna mix`yp md miieqn oaenay
enk ,dxiar ixedxd mzaygna miltep cinzy "mipepia"d
z` ervaie ,el` zeaygn egci mdy ,`id dpeekde - miryxa
Î`xhqd z` zetkl ,"`xg`Î`xhq `itkz`" ly dceard

:"`ipz"d oeylae .`xg`àìå,dligzkl mi`xap mdy -eéäiL §Ÿ¤¦§
,íBìLå-ñç úîàa íéòLøe` ,daygna ynn `ehgle - §¨¦¤¡¤©§¨

,dyrna e` xeaicaíäéìà òébiL àlà,mda rx`iy - ¤¨¤©¦©£¥¤
íéòLøä äNòîk5,ãáì íøeäøäå ízáLçîa- §©£¥¨§¨¦§©£©§¨§¦§¨§©

lv` dfy enk dxiar ixedxd zelrl elkei mzaygnay
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íéøîà éèå÷éì
åúáùçîî åäçãîù äéçãå äéçã ìëáå
àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå àúúì à"ñ àéôëúà

àìéòìãøùðë äîöò äéáâîä àìéòìã à"ñ àéôëúàå
íàð êãéøåà íùî 'åâå øùðë äéáâú íà ù"î íéé÷ì
úçð ìãåâá [çë÷ óã] äîåøú 'ô øäæá âéìôäù åîëå 'ä

àúúì à"ñ àéôëúà ãë 'úé åéðôì çåøàø÷é ÷ìúñàã
'úå÷ìúñàå àøçà 'çáùî øéúé àìåë ìò àìéòì ä"á÷ã
àìå åéìò íãà áì ìåôé ìà ïëìå .'åëå àìåëî øéúé àã
éë åæ äîçìîá åéîé ìë ïë äéäé íà íâ ãàî åááì òøé
.ãéîú à"ñì àéôëàì åúãåáò úàæå àøáð êëì éìåà

åéäéù àìå íéòùø úàøá áåéà øîà äæ ìòåíéòùø
íéòùøä äùòîë íäéìà òéâéù àìà å"ç úîàá

íéîçìð åéäé íäå ãáì íøåäøäå íúáùçîáãéîú
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ד.3. א, א.4.עובדיה טז, בתרא -5.בבא יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ"‡"על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שיגיע" הזקן: רבנו דברי כלומר: .
מקור  לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתאם הם הרשעים" כמעשה אליהם
מוסבר  ובכך הפסוק בלשון - מסויים טעם בגלל - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך, מתכוון שליט"א אדמו"ר שכ"ק משמע, - הלשון?

" שהביטוי יהודי,‡ÂÈהרשעים"ÚÓÎ˘‰לנו של כזו מדריגה על כאן מדובר הרי (שכן, "כמעשה" המלה של הפשוט פירושה כפי
" ביחס ÚÓ˘‰שמבחינת רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך לחלוטין דומה הוא ואין מה"רע" לגמרי מופרש הוא "

הכללי. הביטוי לפי כאן המתאים הפסוק, לשון זהו אלא רעים), הרהורים במוחו לעלות שיכולים לכך,



נט '` xc` 'b iyiy mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ג' שישי יום
,cl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåáöòä äáøãàå,cl 'nr cr.ì"ðë íéãé

,BzáLçîazngny zeavra o`k xaecn `ly xg`ne - §©£©§
zcgein dry ,lirl xen`k ,zyxcp jk lry - ynn zexiar

zexixn ekeza xxerl dni`znezizin`dry dze`ay `l` -
:zxg` `id jkl dvrd ixd ,mirx zepeirx ezaygna miltep

Bì úBìôBð íà äpä- ¦¥¦§
,zerx zeaygn oze`

,äãBáòä úòLa àlL- ¤Ÿ¦§©¨£¨
e` cnel `edy drya `l

,lltznB÷ñò úòa àlà¤¨§¥¨§
õøà Cøãå åé÷ñòa©£¨¨§¤¤¤¤

àðåb éàäëe,dnecke - §©©§¨
ixdäaøcàef `l - ©§©¨

jixv `ed oi`y cala
:jtidl `l` ,aevr zeidl

,B÷ìça çîNì Bì Lé- ¥¦§Ÿ©§¤§
jk lke ,ipgexd eavna

- ?dnlúBìôBpL óàL¤©¤§
BzáLçîa Bì- §©£©§
,zerxd zeaygnd,ïäî Bzòc çéqî àeä`ed oi` m` ,oky - ©¦©©§¥¤

df ,oda zebdl jiynn `l` ,zerxd zeaygndn ezrc giqn
mixedxda daygnd mb ,ik - "zepeer zb`c" ly beqa f` llkp
wxta epcnl xak ,zepeer zb`c lre - dxiar `id oevxa mirx
,zerxd zeaygndn ezrc giqny in lr xaecn o`k .mcewd
mixedxd ezaygna miltepy dcaerd mvrn zraep ezeavre
gilvn `edy lr gny zeidl eilr ,dfk dxwnae - dl`k

- dl` mixedxda helyløîàpM äî íi÷ì1eøeúú àìå" : §©¥©¤¤¡©§Ÿ¨
,"íäéøçà íéðBæ ízà øLà íëéðéò éøçàå íëááì éøçà- ©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤¦©£¥¤

,dl`k mixedxd ezaygna miltepy dfÎiciÎlr `wec ,ixd
weqtay "dyrzÎ`l"d z` miiwn `ed - mze` dgec `ede
dligzkln ezaygna elri `ly ,efk dbixcn ,oky .xen`d
mytpa "rx" oi`y ,cala miwicva zkiiy ,mirx mixedxd
mixedxdd erapi epnny
xen`d weqtde - mirxd
.miwicva oc epi` ixd
milery ina xacn weqtd
mixedxd ezaygna
dxezdy `l` - dl`k
eilrn zegcl ,eilr devn
Îlre ;mixedxdd z` cin
- df ev rvan `edy ici
"e`l"d z` miiwn `ed
:"`ipz"d oeylae .xen`d
øaãî áeúkä ïéàå§¥©¨§©¥
íàø÷ì íé÷écöa§©¦¦§¨§¨

,íBìLå-ñç "íéðBæ"- ¦©§¨
mz` xy`" :xn`py enkmipef,"mdixg`íéðBðéáa àlà¤¨§¥¦

øzäa ïéa ,BzáLçîa óeàð éøeäøä Bì íéìôBpL ,Ba àöBik©¥¤§¦¦§¥¦§©£©§¥§¤¥
,xzid ly ote`a md mixedxdd m` mb -,'eëmd m` mbe -

,xeqi` ly mipte`aBzòc çéqnLëe,mixedxdd mze`n - §¤©¦©©§
,äæ åàì íi÷î."exezz `le" ly -ì"æø eøîàå2àìå áLé" : §©¥¨¤§¨§©©¨©§Ÿ

ïk ìòå ,"äåöî äNò elàk øëN Bì íéðúBð ¯ äøáò øáò̈©£¥¨§¦¨¨§¦¨¨¦§¨§©¥
éøöC,eilr -äNò-úåöî íei÷a Bîk åàlä íei÷a çîùì ¨¦¦§Ÿ©§¦©¨§§¦¦§©£¥

.Lnîzeavr ea xxerl jixv df xac oi`y cala ef `ly ,jk - ©¨
.dgny ea xxerl jixv df :jtidl m`Îik -

úeáöòä ,äaøcàå,dl`k mixedxd ea miltepy dnn d`ad - §©§©¨¨©§
,BîB÷î øékî BðéàL ,çeøä úeqbî àéäz` xikn `l `ed - ¦¦©¨©¤¥©¦§

,ezbixcn,÷écö úâøãîa BðéàL ìò Bááì òøé ïk ìòå§©¥¥©§¨©¤¥§©§¥©©¦
.elàk úeèL éøeäøä íäì íéìôBð ïéà éàcåa íé÷écölL¤§©¦¦§©©¥§¦¨¤¦§¥§¨¥

ezaygnay xg`ne -
- dl`k mixedxd miltep
`ed oi`y lr el dxeg

;miwicvd enkelà ék¦¦
,BîB÷î øékî äéä̈¨©¦§
ãàî ÷Bçø àeäL¤¨§Ÿ
éàåìäå ,÷écö úâøãnî¦©§¥©©¦§©§©
òLø àìå ,éðBðéa äéä̈¨¥¦§Ÿ¨¨
äòL elôà åéîé ìk̈¨¨£¦¨¨

úçàz` rci eli`e - ©©
wegx oiicr `edy ,ezbxc

jixv dfl"y "ipepia" didiy i`eld ,wicv zeidln c`n
- "dzr wwezydl,íúãBáòå íéðBðéaä úcî àéä úàæ éøä£¥Ÿ¦¦©©¥¦©£¨¨

Bzòc çéqäìe ,çnì áläî äìBòä øeäøääå øöiä Laëì¦§Ÿ©¥¤§©¦§¨¤¥©¥©Ÿ©§©¦©©§
,epnî éøîâì,xedxd eze`n -,íéãé ézLa BúBçãìå`ly - §©§¥¦¤§¦§¦§¥¨©¦

,mda aeygl zevxl
.ìéòì økæpk,a"i wxta - ©¦§¨§¥

zindad ytpd ly rxdy
oiicr `ed "ipepia"a
epi`y `l` ,elv` sweza
icil `eal "rx"l ozep

aeygl ,iehiaoevxa
e` ,mirxd mixedxda
dyrnae xeaica `ehgl
oiicr ,eay "rx"d j` -
zelrdl ick wfg ic
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

õøà êøãå åé÷ñòá å÷ñò úòá àìà äãåáòä úòùá
äáøãà àðååâ éàäëåóàù å÷ìçá çåîùì åì ùé

íéé÷ì ïäî åúòã çéñî àåä åúáùçîá åì úåìôåðù
àìå øîàðù äîíëéðéò éøçàå íëááì éøçà åøåúú

'é÷éãöá øáãî áåúëä ïéàå .íäéøçà íéðåæ íúà øùà
åì íéìôåðù åá àöåéë íéðåðéáá àìà å"ç íéðåæ íàø÷ì

øúéäá ïéá åúáùçîá óåàéð éøåäøäçéñîùëå 'åë
äøéáò øáò àìå áùé ì"æø åøîàå äæ åàì íéé÷î åúòã

åìàë øëù åì íéðúåðçåîùì êéøö ïë ìòå äåöî äùò
ùîî äùò úåöî íåé÷á åîë åàìä íåé÷á

äáøãàå
àéä úåáöòäïë ìòå åîå÷î øéëî åðéàù çåøä úåñâî

éàãåá íé÷éãöìù ÷éãö úâøãîá åðéàù ìò åááì òøé
øéëî äéä åìéà éë åìàë úåèù éøåäøä íäì íéìôåð ïéà

÷éãö úâøãîî ãàî ÷åçø àåäù åîå÷îäéä éàåìäå
àéä úàæ éøä úçà äòù 'éôà åéîé ìë òùø àìå éðåðéá

íúãåáòå íéðåðéáä úãîäìåòä øåäøääå øöéä ùåáëì
éúùá åúåçãìå åðîî éøîâì åúòã çéñäìå çåîì áìäî

ì"ðë íéãé
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לא.1. טו, ב.2.במדבר לט, קדושין

'` xc` 'c ycew zay mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ד' קודש שבת יום
,cl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçãå 'éçã ìëáå,cl 'nr cr.íé÷éãö é"ò

,mxa .ezaygnn mzegcl eilry ,mirx mixedxd ezaygna
elri `l dligzklny ,envr lr oec` oiicr `ed oi`

,cala miwicva xen` df xac .dl` mirx mixedxd ezaygna
.el` mixedxd mi`a epnny ,llk "rx" mda oi`y

BzáLçnî eäçãnL äiçãe äiçc ìëáe,mda aeygl `ly - §¨§¦¨§¦¨¤©§¥¦©£©§
,àzúì àøçà- àøèñ àéôkúà"`xg` `xhq"d z` mitek - ¦§©§¨¦§¨¨¢¨§©¨

,dhnl,àìéòìc àúeøòúà ¯ àzúìc àúeøòúàáeiciÎlr - §¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨
`xhq"d z` zetkl dhnl rityn mc`dy) dhnl zexxerzdd

zexxerzd dyrp ("`xg`
zenlera ,dlrnl

,mipeilrdàéôkúàå§¦§©§¨
àìéòìc àøçà-àøèñ- ¦§¨¨¢¨¦§¥¨

`xhq"d z` mitek
z` ,dlrnly "`xg`
`xhq"d ly "yxey"d

,"`xg`dîöò déaânä©©§¦©©§¨
äî íi÷ì ,øLpk©¤¤§©¥©

øîàpM3déaâz íà" : ¤¤¡©¦©§¦©
,EãéøBà íMî 'Bâå øLpk©¤¤§¦¨¦§
âéìôäL Bîëe ."'ä íàð§ª§¤¦§¦
óc] äîeøz úLøt øäfa©Ÿ©¨¨©§¨©
çeø úçð ìãâa ,[çë÷§Ÿ¤©©©
ãk Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥©
àøçà-àøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨¨¢¨

,àzúì,dyecwl ,dhnl "`xg` `xhq"d z` mitekyk - §©¨
éøa-àLã÷c àø÷é ÷lzñàc,àlk ìò àìéòì àeä-C- §¦§©¥§¨¨§ª§¨§¦§¥¨©ª¨

,lkd lr d"awd ly eceak dlrzn dfÎiciÎlràçáMî øéúé̈¦¦§¨¨
,àøçà,xg` gay iciÎlr xy`n xzei -àc àúe÷lzñàå ¨¢¨§¦§©§¨¨

.'eëå àlkî øéúézeielrzdd lkn dlrnl `id ef zelrzde - ¨¦¦ª¨§
mixedxd ezaygna miltepy iciÎlr ixd ,mipt lk lr .zexg`d
`le" ly) "e`l"d z` miiwn `ed ,mdn ezrc giqn `ede ,mirx
,ditk ly ,"`itkz`" ly dceard zlrn dpenh jkae ,("exezz

,ãàî Bááì òøé àìå ,åéìò íãà áì ìté ìà ïëìåjkn - §¨¥©¦Ÿ¥¨¨¨¨§Ÿ¥©§¨§Ÿ
ztki` zeidl jixv mpn` .dl`k mixedxd ezaygna miltepy
,mditlk yic` didie llk el ztki` didi `l m` ik ,zvw el
mixedxda mglidln lecgl dlilg eilr ritydl lelr xacd

eaal rxi `l"y `l` - mzegclec`n,dfn "ïk äéäé íà íb©¦¦§¤¥

,Bæ äîçìîa åéîé ìkmixedxd ezaygna elri cinzy - ¨¨¨§¦§¨¨
l eilr didi cinze ,mirxzelrzdl lkeiy ilan ,mda mglid

zqixc mirxd mixedxdl eidi `l dligzklny ,dbixcn dze`l
,eall df xac "gwi" l` ,z`f lkae - eil` lbxCëì éìeà ék¦©§¨

BúãBáò úàæå ,àøáð¦§¨§Ÿ£¨
àøçà-àøèñì àéôkàì§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

.ãéîzz` zetkl - ¨¦
.cinz "`xg` `xhq"d

:áBià øîà äæ ìòå- §©¤¨©¦
,d"awdlúàøa"¨¨¨
"íéòLø4;l`y jk lr - §¨¦

wicv `de" :oey`xd wxta
ixde) "?xn`w `l ryxe
- (xn`p `l ryxe wicv
iptl ,dlrnl mifixknyk
ezpekz didi dn ,dcild
,yth e` mkg :celid ly
,dnecke yelg e` xeab
didi m` mixikfn oi`
m` ,oky .ryx e` wicv
;mc`d ly ziytegd dxigad ixd lhazz - jk lr mb efixki
m`zda ,`l` - ?"miryx z`xa" aei` xn` ,`eti` ,cvik
dligzkl mi`xapy dl`k lr xaecn `l :xacd xaqei xen`l
,dl`k miyp` `xa d"awd `l` ,cizrl miizin` miryxk
md dl`e ,miryxl dnec avna mix`yp md miieqn oaenay
enk ,dxiar ixedxd mzaygna miltep cinzy "mipepia"d
z` ervaie ,el` zeaygn egci mdy ,`id dpeekde - miryxa
Î`xhqd z` zetkl ,"`xg`Î`xhq `itkz`" ly dceard

:"`ipz"d oeylae .`xg`àìå,dligzkl mi`xap mdy -eéäiL §Ÿ¤¦§
,íBìLå-ñç úîàa íéòLøe` ,daygna ynn `ehgle - §¨¦¤¡¤©§¨

,dyrna e` xeaicaíäéìà òébiL àlà,mda rx`iy - ¤¨¤©¦©£¥¤
íéòLøä äNòîk5,ãáì íøeäøäå ízáLçîa- §©£¥¨§¨¦§©£©§¨§¦§¨§©

lv` dfy enk dxiar ixedxd zelrl elkei mzaygnay
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íéøîà éèå÷éì
åúáùçîî åäçãîù äéçãå äéçã ìëáå
àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå àúúì à"ñ àéôëúà

àìéòìãøùðë äîöò äéáâîä àìéòìã à"ñ àéôëúàå
íàð êãéøåà íùî 'åâå øùðë äéáâú íà ù"î íéé÷ì
úçð ìãåâá [çë÷ óã] äîåøú 'ô øäæá âéìôäù åîëå 'ä

àúúì à"ñ àéôëúà ãë 'úé åéðôì çåøàø÷é ÷ìúñàã
'úå÷ìúñàå àøçà 'çáùî øéúé àìåë ìò àìéòì ä"á÷ã
àìå åéìò íãà áì ìåôé ìà ïëìå .'åëå àìåëî øéúé àã
éë åæ äîçìîá åéîé ìë ïë äéäé íà íâ ãàî åááì òøé
.ãéîú à"ñì àéôëàì åúãåáò úàæå àøáð êëì éìåà

åéäéù àìå íéòùø úàøá áåéà øîà äæ ìòåíéòùø
íéòùøä äùòîë íäéìà òéâéù àìà å"ç úîàá

íéîçìð åéäé íäå ãáì íøåäøäå íúáùçîáãéîú
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ד.3. א, א.4.עובדיה טז, בתרא -5.בבא יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ"‡"על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שיגיע" הזקן: רבנו דברי כלומר: .
מקור  לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתאם הם הרשעים" כמעשה אליהם
מוסבר  ובכך הפסוק בלשון - מסויים טעם בגלל - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך, מתכוון שליט"א אדמו"ר שכ"ק משמע, - הלשון?

" שהביטוי יהודי,‡ÂÈהרשעים"ÚÓÎ˘‰לנו של כזו מדריגה על כאן מדובר הרי (שכן, "כמעשה" המלה של הפשוט פירושה כפי
" ביחס ÚÓ˘‰שמבחינת רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך לחלוטין דומה הוא ואין מה"רע" לגמרי מופרש הוא "

הכללי. הביטוי לפי כאן המתאים הפסוק, לשון זהו אלא רעים), הרהורים במוחו לעלות שיכולים לכך,



`'ס xc` 'c ycew zay mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,miryx,íäî ízòc çéqäì ãéîz íéîçìð eéäé íäå- §¥¦§¦§¨¦¨¦§©¦©©§¨¥¤
,dxiard ixedxdn,àøçà àøèñì àéôkàì éãkzetkl - §¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

ote` didi dfy ,efk dxeva e`xap md - "`xg` `xhq"d z`
,mzceareìëeé àìå§Ÿ§

,ìëå ìkî dìháì- §©§¨¦Ÿ¨Ÿ
ixnbl lhal elkei `ly
ly "`xg` `xhq"d z`
:xnelk .zindad mytp

ody ,zee`z mda dpxxerzz `ly ,jkl ribdl elkei `l md
,mirxd mixedxdd ly mz`lrdl daiqdäNòð äæ ék¦¤©£¤

.íé÷écö éãé-ìòzindad ytpd ly "rx"de "dtilw"d - ©§¥©¦¦
zee`zl llk mewn oi`y ,"aeh"l ixnbl milha ,miwicva
ozece` zebixcnd eli`e .mirx mixedxd xxerl dplkezy
oi` ,o`k micnel ep`
jkl zelrzdl ozlekia
,odly "d`ixa"d cvn

`linnexyt`dpilrzy
el` zebixcn ilraa
cbp megll `id mzceare ,zerx zeaygn ,onfl onfn

.el` zeaygn
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íéøîà éèå÷éì
äìèáì åìëåé àìå à"ñì 'éôëàì éãë íäî íúòã çéñäì

é"ò äùòð äæ éë ìëå ìëî.íé÷éãö
1

2

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc oihib(iyily meil)

ïë ét ìò óàtg,ditei z` ze`xl ip` udèéLôäi`aydäML ©©¦¥¦§¦¨¦¨
dzòø÷ éòéáLe ,íé÷eìçdy`d eze` drxw -ltúðåøôàa äL- £¦§¦¦§¨©¨§¦§©§¨¨¥¤

,xtra dllebzdeeåéðôì äøîà,`ed jexa yecwd iptl -ìL BðBaø ¨§¨§¨¨¦¤
eðéìò íà ,íìBòepceak lr -änì øBabä EîL úMeã÷ ìò ,zñç àì ¨¦¨¥Ÿ©§¨©§©¦§©¦¨¨

ñeçz àì.jzxeab z` d`xn jpi` dnl -äéîøé ïðB÷ äéìòåxn`e Ÿ¨§¨¤¨¥¦§§¨
(ek e dinxi)énò úa'inr zcr -ltúäå ,÷N éøâçéLilblbzde - ©©¦¦§¦¨§¦§©§¦

ãéçé ìáà ,øôàázny cigi oa lr -ék ,íéøeøîz ãtñî Cì éNò ¨¥¤¥¤¨¦£¦¨¦§©©§¦¦
.'eðéìò ããMä àáé íàúô,dyrnl zekiiyd z` `xnbd zx`an ¦§Ÿ¨Ÿ©Ÿ¥¨¥

éìò'øîàð àì 'Cweqtaàlà,'eðéìò',xne` d"awdyéìò ìBëéák ¨©¦Ÿ¤¡©¤¨¨¥¦§¨¨©
éìòåàa CdããBL.epceak z` llige §¨©¦¨¥

áéúëc éàî ,áø øîà äãeäé áø øîàaezky edn -(a a dkin)e÷Lòå' ¨©©§¨¨©©©¦§¦§¨§
Baø úLàa åéðéò ïúpL ãçà íãàa äNòî ,'Búìçðå Léàå Búéáe øáb¤¤¥§¦§©£¨©£¤§¨¨¤¨¤¨©¥¨§¥¤©

,dze` `yil dvxeäåä éøâðc àéìeLåeax did `l df eax - §§¨§©§¥£¨
.zexbpd zk`ln cenill `l` ,dxez cenillCøöeä úçà íòt©©©©§©

úBìì (Baø),zernBì øîà,ecinlzøbLz` gly -éìöà EzLà ©¦§¨©©¥¦§§¤§¦
äpåìàå,zernøbéLaxdääL ,Bìöà BzLàcinlzddnòmr - §©§¤¨¦¥¦§¤§¨¨¦¨

eax zy`ìLíã÷ .íéîé äLcinlzdBìöà àáe,eaxl -Bì øîà §Ÿ¨¨¦¨©¨¤§¨©
,axdEì ézøbéML ézLàjl reci m`d ,zern dl delzy zpn lr ¦§¦¤¦©§¦§

Bì øîà .àéä ïëéä,cinlzdøzìàì äézøèt éðàdze` izgly - ¥¨¦¨©£¦§©§¦¨§©§©
,zern dl izieldy xg`l cinda eìlòúð úB÷BðézäL ézòîLå§¨©§¦¤©¦¦§©§¨

Cøca.dilr e`ae -Bì øîà,axdäNòà äî.dlBì øîà,cinlzd ©¤¤¨©¨¤¡¤¨©
Bì øîà .dLøb ,éúöòì òîBL äzà íàitl dyxbl leki ipi` ,axd ¦©¨¥©©£¨¦¨§¨¨©

yäaeøî dúaeúkil oi`e ,dzaezka lecb mekq dl izaiigzp - §¨¨§¨
,dpyxb`yk dl zzl zernBì øîàzd,cinlEååìà éðà,zernïúå ¨©£¦©§¤§¥

dìa zaiigzdy dndúaeúk.dpyxbzeäæ ãîòaxd -,dLøâå ¨§¨¨¨©¤§¥§¨
àeä Cìäcinlzd -dàNðe.dy`lBpîæ òébäL ïåékaxd ly ¨©§¨¨¥¨¤¦¦©§©

cinlzl eaeg z` rextlBì äéä àìåzernBòøBôì,aegd z` - §Ÿ¨¨§§
Bì øîà,cinlzdEáBça énò äNòå àaaegd zxenz ize` zxyz - ¨©Ÿ©£¥¦¦§§

,il aiig dz`yíä eéäåzy` mcewn dzidy ,ezy`e cinlzd - §¨¥
,eaxàeäå ,ïéúBLå íéìëBàå íéáLBéaxd -,ïäéìò ä÷Lîe ãîBò äéä §¦§§¦§¦§¨¨¥©§¤£¥¤

úBòîc eéäåxrv lydúBà ìòå .ïäéñBëa úBìôBðå ,åéðéòî úBøLBð §¨§¨§¥¥¨§§§¥¤§©¨
äòLe minya lecb bexhw xxerzpïéc øæb ízçúð,oaxegd ly ¨¨¦§©¥§©¦

dì éøîàåmzgzp oaxegd oic xfby mixne` yie -úBìéút ézL ìò §¨§¥¨©§¥§¦
ãçà øðaxeqi` lr exare ,zg` dy` lr e`ay miyp` ipy lr - §¥¤¨

.yi` zy`
dpyna epipy'eëå ïB÷éø÷éqä ïî ç÷ìegwn ziad lran gwle xfge ¨©¦©¦§¦§

:lha
eðL àì ,áø øîàdpewdy ,epizpyna minkg epy `l - ¨©©Ÿ¨

,lha egwn ziad lran dpwe xfge oewixwiqdnàlàote`aøîàc ¤¨§¨©
Bìoewixwiqd on gwell dcyd lra'éð÷e ÷fç Cì'dyrze jl' - ¥©¥§¦

dyr `l dcyd lray oeikny ,'dcyd z` dpwz dci lre dwfg
xnb `ly xnele zelzl yi ,dcyd z` el zepwdl ecivn dlert
dcyl cxi `edy sicrdy `l` ,dcyd z` el zepwdl ezrca
z` xy`n oica eze` reazl el gep xzei ik ,oewixwiqd mewna

,oewixwiqdìáàgwell azk dcyd lra m`øèLaz` el xkeny £¨¦§¨
,edcyäð÷ezrca xneb did `l m`y meyn ,dcyd z` gweld ¨¨

.xhya z`f el aezkl gxeh did `l el zepwdlìàeîLelr wlgp §¥
axeóà ,øîàdcyd lra azk m`øèLadcyd z` xkeny ¨©©¦§¨

gwelläð÷ àì énð,gweldBì áBzëiL ãòdcyd lra'úeéøçà'- ©¦Ÿ¨¨©¤¦§©£¨
z` xkend el xifgi gweldn dcyd z` zeaeg ilra etxhi m`y
zepwdl ezrca xnby giken df ixd ok el azk m`e ,dcyd inc

.dcyd z` el
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המשך בראוי למסכת גרטרן לרום שלרשר עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... אף מי שעבר עבירה מימיו ושנקרא לו שם רשע פעם אחת בימי חייו יכול להיות בינוני - כן 

מוכח מתניא ר"פ י"ד שכל אדם כו' בכל עת ובכל שעה - ומש"כ ברפי"ב: ולא עבר כו' ולא יעבור לעולם 

- פי' שמצבו עתה כזה שלא עבר כו' )שאין כל רושם בנפש כו'(. אף שדוחק קצת, ומוכרח גם ממרז"ל 

שתשובה מועלת לכל, ומוכרח גם מדוד המע"ה שחטא בשנים - כמרז"ל - ועליו נאמר צדיקים יצ"ט 

שופטן כו' )תניא פ"א(.



סי היום יום . . .  '` xc` 'c ycew zay mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,miryx,íäî ízòc çéqäì ãéîz íéîçìð eéäé íäå- §¥¦§¦§¨¦¨¦§©¦©©§¨¥¤
,dxiard ixedxdn,àøçà àøèñì àéôkàì éãkzetkl - §¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

ote` didi dfy ,efk dxeva e`xap md - "`xg` `xhq"d z`
,mzceareìëeé àìå§Ÿ§

,ìëå ìkî dìháì- §©§¨¦Ÿ¨Ÿ
ixnbl lhal elkei `ly
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ה'תש"גכח שבטיום רביעי

חומש: משפטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וכיוצא . . . לב ב"ה כנ"ל.

ם־טֹוב: ַעל־ׁשֵ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּבַ

 – ׂשֹוַנֲאָך   – ְרֶאה  ּתִ ַהּגּוף,  הּוא  ׁשֶ ָך  ּלְ ׁשֶ ַהֹחֶמר  ּבְ טֹוב  ִעּיּון  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ  – ֲחמֹור  ִתְרֶאה  י  ּכִ
אֹו  ַחת ַמּשָׂ הּוא – רֹוֵבץ ּתַ ְרֶאה, ׁשֶ ֲעַגַעת ֶלֱאלֹקּות ְורּוָחִנּיּות. ְועֹוד ּתִ ְתּגַ ָמה ַהּמִ ׁשָ הּוא ׂשֹוֵנא ֶאת ַהּנְ ׁשֶ
ְואּוַלי  ִקּיּוָמם.  ּבְ ל  ִמְתַעּצֵ ְוַהּגּוף  ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ְך  ְזַדּכֵ ּיִ ׁשֶ ְלַהּגּוף  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ַתן  ּנָ ׁשֶ  –
ֶאת  ּבֹר  ִלׁשְ ִסּגּוִפים  ּבְ ְתִחיל  ּתַ י־ִאם  ּכִ ִליחּותֹו,  ׁשְ ם  ְלַקּיֵ ּיּוַכל  ׁשֶ  – לֹו  ֵמֲעזֹוב  ְוָחַדְלּתָ   – ְלָבְבָך  ּבִ ַיֲעֶלה 
ַהּגּוף  ֶאת  ְלָבֵרר   – ִעמֹו  ֲעזֹוב  ּתַ ָעזֹוב   – י־ִאם  ּכִ ַהּתֹוָרה,  אֹור  ּכֹן  ִיׁשְ ֶרְך  ַהּדֶ זֹו  ּבְ לֹא  ה  ִהּנֵ ַהָחְמִרּיּות, 

ִסּגּוִפים. רֹו ּבְ ּבְ כֹו ְולֹא ְלׁשָ ּוְלַזּכְ

ה'תש"גכט שבטיום חמישי

חומש: משפטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ויחוד . . . לב כמ"ש במ"א.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל געזָאגט: פירש"י אויף חומש איז יינה של תורה, 
פותח הלב ומגלה אהבה ויראה עצמיות, פירש"י אויף גמרא איז פותח המוח ומגלה 

שכל עצמי.

ה ַאֲהָבה  ב ּוְמַגּלֶ ל ּתֹוָרה, ּפֹוֵתַח ַהּלֵ ׁש הּוא ֵייָנּה ׁשֶ "י ַעל ֻחּמָ רּוׁש ַרׁשִ ַעם: ּפֵ ֵקן ָאַמר ּפַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ֶכל ַעְצִמי. ה ׂשֵ ָמָרא, ּפֹוֵתַח ַהּמַֹח ּוְמַגּלֶ "י ַעל ּגְ רּוׁש ַרׁשִ ְוִיְרָאה ַעְצִמּיֹות. ּפֵ

ה'תש"גל שבט, ר"חיום ששי

חומש: משפטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ובזה . . . שעה כנ"ל.

"ץ ]=ָהַרב  ּבַ ֶהם. מֹוִרי ָהַרׁשְ ּלָ ֶדת ׁשֶ בּו יֹום ּבֹוָאם ִלְליּוּבַאִוויְטׁש ְליֹום ֻהּלֶ ְ ה ֲחִסיִדים ִחּשׁ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
ַנת תר"ח,  ׁשְ ִטים  ּפָ ִמׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ י  ִ ּשׁ ׁשִ ְליֹום  ִלְליּוּבַאִוויְטׁש אֹור  ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ א  ּבָ ַצְלֵאל[  ּבְ מּוֵאל  ׁשְ

ַמח  ְלַה"ּצֶ ִנְכַנס  ר  ֲאׁשֶ ָעה  ָ ּשׁ ּבַ ּה  ּבָ ין  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  ן  ּוְמַכּוֵ ְיָלה,  ַהּלַ ל אֹותֹו  ּכָ ֵער  ָהָיה  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ּוְבָכל 
ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ּפַ ֶצֶדק" ּבַ

ה'תש"גא אדר א, שר"חשבת

חומש: משפטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק כו. ברם . . . העצם כנ"ל.

ְמִסיַרת  "ּבִ  – ַאַחר"  ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ָלה",  ּכֵ ְמׁשַ ִתְהֶיה  "לֹא  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ְפִניִמית ַעְצמּותֹו". בֹות הּוא "ּבִ י ּתֵ רּוׁש ָהָראׁשֵ ֶנֶפׁש בפ"ע". ּפֵ

ָלּה  ֵיׁש  ה,  ְלַמּטָ יִריָדָתּה  ּבִ ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ ה  ִהּנֵ ָעֶרב".  ֲעֵדי  ְוַלֲעבֹוָדתֹו  ְלָפֳעלֹו,  ָאָדם  "ֵיֵצא  ִתיב:  ּכְ
רּום  ֵמי  ְ ּשׁ ּבִ ֵמֲעִמיָדָתּה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ יִציַאת  ּדִ ְלָפֳעלֹו",  ָאָדם  "ֵיֵצא  ְוֶזהּו  ּוְפָרִטּיֹות,  ָלִלּיֹות  ּכְ ְמָלאכֹות 
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היום יום . . . סב
ֲהִמית, הּוא  ְבִעית ְוַהּבַ גּוף ְוֶנֶפׁש ַהּטִ ׁש ּבְ א ַעד ּבֹוָאּה ְלִהְתַלּבֵ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ מֹות ִויִריָדָתּה ִמּדַ ׁשָ אֹוַצר ַהּנְ ּבְ
אֹור  יר ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ָלִלּיֹות, ְלַהְגּבִ ָלאכֹות ַהּכְ ּמְ ִביל "ָאָדם ְלָפֳעלֹו" - ּבַ ׁשְ ּבִ
ּמִֹחין  ָרִטית ּבַ ָמה ֵיׁש ָלּה ֲעבֹוָדה ּפְ ָכל ְנׁשָ ָרִטית, ּדְ ִהיא ְמָלאָכה ַהּפְ ּתֹוָרה ְוֵנר ִמְצָוה, "ְוַלֲעבֹוָדתֹו" - ׁשֶ
ַלֲעׂשָֹתם".  תּוב "ַהּיֹום  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַלֲעׂשֹות,  ְזַמן  ֵיׁש  עֹוד  ּבְ ָעֶרב" –  ְוִעְנָיָנּה.. "ֲעֵדי  ִטְבָעּה  ִפי  ּכְ ּדֹות  ּוַבּמִ
ה  ָמה ְלַמּטָ ׁשָ ה ַעל ְיֵדי ְיִריַדת ַהּנְ ֲעׂשֶ ּנַ ה ׁשֶ ָללּות ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ָקִאי ַעל ּכְ תּוב . . ּדְ אּור ַהּכָ ּוְבֹעֶמק ָהִעְנָין, ּבֵ
א  עֹוָלם ַהּבָ ּגּוף, "ְלָפֳעלֹו", ִהיא עֹוֶסֶקת ּבָ ת ּבַ ׁשֶ ה ְמֻלּבֶ ָמה ִמְהיֹוָתּה ְלַמּטָ ׁשָ "ֵיֵצא ָאָדם", ְדַבֲעלֹות ַהּנְ ּדְ
ָאֳהֵלי ּתֹוָרה.  ם ַמְכִניִסים אֹותֹו ּבְ ם ׁשָ ים ַלּתֹוָרה, ּגַ ה, ְוִאם ָהָיה קֹוֵבַע ִעּתִ עֹוָלם ַהּזֶ קּוָתּה ּבָ ֹאֶפן ִהְתַעּסְ ּבְ
ִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי ַעד  עֹוֶלה ּבְ תֹו "ֲעֵדי ָעֶרב", ׁשֶ ה ֲעִלּיָ ָראּוי, ָאז ִהּנֵ ֲעבֹוָדתֹו ּכָ "ְוַלֲעבֹוָדתֹו", ִאם ָעַסק ּבַ

רּוְך־הּוא. ַעְצמּות ֵאין־סֹוף ּבָ ַהּנַֹעם ְוָהֲעֵרבּות ּדְ

ה'תש"גב אדר איום ראשון

חומש: תרומה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: פרק כז. ואם . . . לד עשה ממש.

רבינו הגדול - הזקן - סידר לפני אנ"ש העבודה במוח ולחפש את האמת, לבקר 
כל תנועה, שתהי' רק כפי האמת ובאה ע"י עבודה.

ועבודה זו אינה כמו שטועים בזה טעות גמור לחשוב שצריך לפרק הרים ולשבר 
סלעים, איבערקערען די וועלט . האמת הגמור הוא, אשר כל עבודה ופועל, איזה 
שיהיו, בכוונה אמיתית די ומספיק: א ברכה בכוונה, דעם ווארט אין דאוונען כדבעי 
בהכנת הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד, א פסוק חומש בידיעה שהוא דבר ה', א 

פסוק תהלים, ומדה טובה לקרב לבו של חברו באהבה וחבה.
אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיעת רבה ועצומה, פשוט לערנען א 

רבוי און פארשטיין - כל אחד לפי ערכו - ואז ה' בעזרו שיהי' כפי האמת.

ׂש ֶאת  ּמַֹח ּוְלַחּפֵ "ד[ ָהֲעבֹוָדה ּבַ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ר ִלְפֵני ַאַנ"ׁש ]=ַאְנׁשֵ ֵקן – ִסּדֵ דֹול – ַהּזָ נּו ַהּגָ ַרּבֵ
ִפי ָהֱאֶמת ּוָבָאה ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה. ְהֶיה ַרק ּכְ ּתִ נּוָעה ׁשֶ ל ּתְ ר ּכָ ָהֱאֶמת, ְלַבּקֵ

ְסָלִעים,  ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ָהִרים  ְלָפֵרק  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַלֲחׁשֹב  מּור,  ּגָ ָטעּות  ֶזה  ּבָ ּטֹוִעים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵאיָנּה  זֹו  ַוֲעבֹוָדה 
י  ית – ּדַ ָנה ֲאִמּתִ ַכּוָ ְהיּו, ּבְ ּיִ ל ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ֵאיֶזה ׁשֶ ר ּכָ מּור הּוא, ֲאׁשֶ 'ַלֲהֹפְך ֶאת ָהעֹוָלם'. ָהֱאֶמת ַהּגָ
ׁש  סּוק ֻחּמָ ה עֹוֵמד, ּפָ ב ּוִביִדיָעה ִלְפֵני ִמי ַאּתָ ֲהָכַנת ַהּלֵ ָראּוי ּבַ ה ּכָ ִפּלָ ּתְ ה ּבַ ָנה, ִמּלָ ַכּוָ ָרָכה ּבְ יק: ּבְ ּוַמְסּפִ

ה. ַאֲהָבה ְוִחּבָ ל ֲחֵברֹו ּבְ ה טֹוָבה ְלָקֵרב ִלּבֹו ׁשֶ ים, ּוִמּדָ ִהּלִ סּוק ּתְ ַבר ה', ּפָ הּוא ּדְ יִדיָעה ׁשֶ ּבִ

ה ּוְלָהִבין –  ׁשּוט ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ה ַוֲעצּוָמה, ּפָ יַע ָלֶזה ְצִריִכים ְיִגיָעה ַרּבָ ְכֵדי ְלַהּגִ ר ּבִ ָבר, ֲאׁשֶ ֱאֶמת ַהּדָ
ִפי ָהֱאֶמת. ְהֶיה ּכְ ּיִ ֶעְזרֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו – ְוָאז ה' ּבְ ּכָ

ה'תש"גג אדר איום שני

חומש: תרומה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ואדרבה . . . לד ידים כנ"ל.

אֹותֹו,  ָרָאה  לֹא  ֵמעֹוָלם  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ִליִליד  הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִמְצַות  ָאַמר:  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ת ֲעָדתֹו. ן אֹו ּבַ הּוא ּבֶ ְמקֹום ְמגּורֹו, ׁשֶ ר ּבִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ן ְלָחֵבר ֲעַדת ִיׂשְ ּכֵ ל־ׁשֶ ּוִמּכָ

ֶאת  ה  ּנָ ְמׁשַ ֹעל  ַלת  ַקּבָ ֲחִסידּות:  ּבַ דֹול  ּגָ יל  ּכִ ּוַמׂשְ כּו'  "ס  ַ ּשׁ ּבַ ִקי  ּבָ ְלָחִסיד  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַמֲעֶנה 
ָדן ְוָגאֹון  ם ַלּמְ ר ָעָליו ֹעל ַעְבדּותֹו, ָיכֹול ּגַ ָנתֹו ִנּכָ ׁשְ ם ּבִ ּגַ ׁשּוט, ׁשֶ ל ֶעֶבד ּפָ ַלת ֹעל ׁשֶ הּות. ַעל ְיֵדי ַקּבָ ַהּמַ

ׁשּוט ְוָתִמים. ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּפָ ל ְיהּוִדי ׁשֶ יבּותֹו ׁשֶ יַע ְלַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ ְלַהּגִ

יום 
חמישי

יום 
שישי



סג היום יום . . . 

ה'תש"גד אדר איום שלישי

חומש: תרומה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובכל דחי' . . . לד צדיקים.

ר ְלָהִסיר  ׂשָ ְפָרט, הּוא: א( ְיִגיַעת ּבָ ֶכל ֱאלִֹקי ּבִ ים, ּוְבׂשֵ ָכִלים ִעּיּוִנּיִ ׂשְ קּות ּבִ ית ַהֲהָכָנה ְלִהְתַעּסְ ֵראׁשִ
ֱאלֹקּות  ּוְבִעְנְיֵני  ְכָלל,  ּבִ לֹות  ּכָ ׂשְ ּמֻ ּבְ ַטַעם  ַהּטּוב  ְלעֹוֵרר  ֶנֶפׁש  ְיִגיַעת  ב(  עֹוָלם,  ֵמִעְנְיֵני  ַטַעם  ַהּטּוב 

ְפָרט. ּבִ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב שבט, תשכ"א

ברוקלין.

לכבוד מר מנחם שי' בעגין

שלום וברכה!

אתחיל בטוב רחש לבי טוב להידיעה שענין העירוב במושב בר גיורא הולך ומסתדר.

והרי אין לך ענין גדול משמירת שבת דרבים, שנוסף על מאמר חכמינו ז"ל שקולה שבת כנגד כל 

המצות, הנה בפרט בימינו בזמן הגלות כפול ומכופל ערך מיוחד להבטחת חכמינו ז"ל ישראל שומרים 

שבת אחת כהלכתה מיד הם נגאלים. וכיון שזיכתני ההשגחה העליונה לקחת חלק בענין הנ"ל רצוני 

להשתתף גם במאודי וארשה לעצמי לצרף בזה המחאתי הפרטית בתור השתתפות סמלית בהוצאות 

סידור העירוב, וכיון שאיני יודע למי לשלוח את זה, ת"ח בעד טרחו למסור למקום המתאים. 

מתודה לתודה, ת"ח גם כן בעד שני ספריו שנתקבלו לספריתי, ונתעכב האישור עד עתה כיון 

שקויתי שניפגש עוה"פ בביקורו השני. ובכל אופן יישר כחו וחילו.

אשר  נשיאנו  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  ההילולא  יום  עם  בקשר  להתועד  ממנהגנו  יודע  בטח 

ומדברי הפתיחה שנאמרו  זי"ע.  זו נשמעים דברי התעוררות לאור פעולות בעל ההילולא  בהזדמנות 

בהתועדות דשנה זו ליום ההילולא דיו"ד שבט, הודפס קטע המצורף בזה. תקותי שימצא בהם ענין. 

על  לכ' בתור המשך שיחתנו בעת התראותנו  זה  כוונה במשלוח קטע  עוד  לי  ולא אבוש שיש  ואודה 

החשיבות הכי מיוחדה בתקופתנו שיש בפעילות בין הנוער והצעירים. והנני מדגיש תקופתנו ביחוד, 

לא רק משום גודל ההכרח בזה אלא גם משום גודל הכושר ואפשריות לפעול בשעה אחת בדורנו זה 

מה שהי' דורש מאמצים גדולים של כמה וכמה שנים בדור שלפני זה. אמנם פעילות זו דורשת מרץ 

והתמסרות, מבלי התחשב עם חשבונות אחרים וחישובי השכל הקר. והרי שתי סגולות אלו מתכונת 

גם  הרי  ישרה,  מטרה  להשגת  הישרה  בדרך  הנוער  את  כשמכוונים  זאת,  ועוד  הן.  והצעירים  הנוער 

המפעילים נישאים ונסחפים על ידי המרץ והזרם של הנוער והצעירים ועד לשיא כזה שמפני היותם 

בגיל העמידה או לאחרי זה לא היו יכולים להגיע אליו בפעולות עצמם.

ונפלא הדבר איך שחכמינו ז"ל הביעו זה בפתגם קצר, בספרם אודות יציאת מצרים, הגאולה 

מן הגלות הראשון על ידי משה רבינו וזקני ישראל, שכשהוכרחו לנס הראשון בתקופת הגאולה, היינו 

הנס דקריעת ים-סוף, הרי הילדים והנוער שגדלו במצרים הם הכירוהו תחילה טרם שפעל באבותיהם 

ובזקני ישראל, וכמו שכתוב זה א-לי ואנוהו אלקי אבי וארוממנהו.

בכבוד ובברכה.
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ה'תשע"ו  שבט כ"ח ראשון יום זנות  בעילת בעילתו עושה אדם אין

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰BzLà úà Løâîä©§¨¥¤¦§
ú÷æça Bæ éøä ...øçàì àOpzL íã÷ íéãò éðôa dìòáe øæçå§¨©§¨¨¦§¥¥¦Ÿ¤¤¦¨¥§©¥£¥§¤§©

ìe ,døéæçäLì àìå ìòa ïéLec÷ íL,àéä ä÷æçL ...úeðæ íL ¤¤¡¦¨§¥¦¦¨©§Ÿ§¥§¤£¨¨¦
Bãéa éøäå ,úeðæ úìéòa BzLàa Búìéòa äOBò íãà ïéàL¤¥¨¨¤§¦¨§¦§§¦©§©£¥§¨

.äåöî úìéòa dúBOòì©£¨§¦©¦§¨
לעיל הוזכרה זו הכ"ג)'חזקה' פ"ז אישות המקדש (הל' לגבי ,

בפחות  כגון ההלכה, פי על תופסים שאינם בקידושין אשה
ומניחים  עדים, בפני אותה בעל מכן ולאחר פרוטה, משוה
אדם  שאין היא "חזקה כי זו בבעילה לקדשה שהתכוין

זנות". בעילת בעילתו עושה הכשרים מישראל
הרמב"ם  מדגיש לעיל ההלכות: שתי בין הבדל קיים אך

ב'ישראל אמורה בעריות,mixykdשהחזקה בפרוץ ולא '
המוחזק  באדם שמדובר להתנות בלי זו חזקה כתב וכאן

לכשר.
הרד"ך כ)ובשו"ת החילוק:(בית טעם את ביאר

ביניהם, שהיה הקשר מחמת הרי אשתו, את במגרש
לו  נוח ולא אליו, אותה מייחסים עדיין אדם בני

לשם  אלא זנות לשם בועל אינו ולכן כזונה, שתיחשב
כיון  פרוטה, משוה בפחות אשה המקדש אך קידושין,
שייכות  שום ביניהם ואין אשתו היתה לא שמלכתחילה
בועל  שאינו החזקה הרי כזונה, תיחשב שלא ענין לו ואין
היא  ולכן שבדבר, מהאיסור רק נובעת זנות בעילת

בכשרים. רק אמורה
הלוי לבית מהר"י ו)ובשו"ת הסברא (סי' מצד כי כתב

פרוטה  משוה בפחות המקדש כי להיפך, לומר יותר נראה
דעתו  וגילה גירש אם אבל לקדשה, שרצונו דעתו את גילה
קידושין, לשם מתכוון שאינו יותר מסתבר בה חפץ שאינו
שנמנע  כשר באדם רק זו חזקה אומרים בוודאי וכאן
זאת  ציין לא והרמב"ם שבדבר, האיסור מחמת זנות מבעילת
זאת  שרומז ועוד, לעיל. דבריו על שסמך משום במפורש
בעילתו  עושה אדם שאין היא "שחזקה כאן: בלשונו גם

זנות, בעילת devn"באשתו zlira dzeyrl ecia ixde הרי ,
ובורחים  המצוות אחר המחזרים בכשרים שמדובר

מהעבירות.

ה'תשע"ו  שבט כ"ט שני יום קודם? מה - חליצה או יבום

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰íeaé úåöîe ...¦§©¦
.äöéìç úåöîì úîãB÷¤¤§¦§©£¦¨

בדבר תנאים ב)נחלקו לט, שאול (יבמות אבא לדעת :
אחר  דבר ולשום אישות ולשום נוי לשם יבמתו את "הכונס
איסור  הותר לא כי בערוה", פוגע כאילו אחיו] נכסי [לרשת
מצוה, לשם לא שכוונתו ויבם יבום, למצוות אלא אח אשת
קודם  יבום הדין שמעיקר אף ולכן, אח. אשת באיסור פוגע

א)לחליצה יג, ביבום (בכורות מתכוונים שאין כיון עכשיו, ,
חכמים  לדעת אך ליבום. קודמת חליצה מצווה, לשם
לשם  מתכוין אינו אם ואף מקום", מכל - עליה יבוא "יבמה
לחליצה. קודם יבום עכשיו גם ולכן איסור, בכך אין מצווה

הרי"ף נחלקו: הפוסקים שם)וגם (כאן,והרמב"ם(יבמות

שם) בכורות המשניות חכמים ובפירוש לדעת כי כחכמים, פסקו
אשת  איסור מהיבמה נסתלק בנים בלא בעלה שמת לאחר
ולכן, מצווה, לשם לא נתכוון אפילו ליבם ומותרת  אח
לדעת  אך זמן", בכל חליצה למצות קודמת יבום "מצות

ור"ת רב)רש"י אמר ד"ה שם שאול.(יבמות כאבא הלכה ,
ערוך' ס"א)ה'שולחן קס"ה סי' בין (אהע"ז במפורש הכריע לא

שיבום  הרמב"ם, כשיטת נראה דבריו ממשמעות אך הדעות,
מספק  נימוק לה ואין להתייבם, רוצה אינה ואם קודם

והרמ"א כתובתה. ומפסידה כמורדת דינה - (שם)לסירובה

דינה  אין להתיבם, רוצה אינה ואם קודמת, שחליצה פסק
כמורדת.

השולחן' ה'ערוך ט"ו)וכתב קס"ה סי' שבארצות (אהע"ז
לייבם, נוהגים אין אשכנז ובמדינות לייבם, נהגו המזרח

הייבום. את מתירים למצווה שמתכוונים נראה אם אמנם
תקנה  השי"ת, בשנת הרבנים קבעו ישראל ובארץ
מכוונים  אינם היבמים שרוב ברור בזמננו כי יבום, האוסרת
כשתי  התורה תהא שלא שלום דרכי ומשום מצווה, לשם

לייבם ולא לחלוץ יש ה')תורות סי' אהע"ז יצחק בשו"ת (היכל אך .
אומר' י"ד)'יביע סי' תוקף (ח"ו לה אין זו שתקנה כתב

שיבום  ערוך', ה'שולחן הכרעת עליהם שקיבלו לספרדים
זה  הרי אבותיו, כמנהג נוהג קהל כל ואם לחליצה. קודם
פי  על להתנהג קהל לכל שמותר אחת בעיר דין בתי כשני
כשתי  התורה תהיה כך ידי שעל לחשוש ואין ביתֿדינו

תורות.

ה'תשע"ו  שבט ל' שלישי יום שליח  ידי על חליצה

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰?ïéöìBç ãöék¥©§¦
àéäå àeä ãîBòå ...ïéîia BLáBìå ...øBò ìL ìòðî Bì ïéàéáî§¦¦¦§¨¤§§§¨¦§¥¨¦

.õøàì BúBà úëìLîe ìòðnä úöìBçå ...ïéc úéa éðôa¦§¥¥¦§¤¤©¦§¨©§¤¤¨¨¤
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 כד,ב. 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

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הכסף') נקודות 'עם שבספר בהסכמתם הרבנים דעת וכן ד. וכתבו סי'
רבינו  משה מימות רבותינו "קבלת נגד הם אלו שדברים
שליח  לעשות יכולה אינה היבמה וגם עכשיו", עד ע"ה

במקומה. לחלוץ
לכך: והטעמים ומהראיות

ואפילו  לכתחילה חולצת חתוכות, שידיה "יבמה א.
ידי  על לחלוץ יכולה היא ואם הי"ח). (להלן בשיניה"
יכולה  היא והרי כך, כל לטרוח צריכה היא מדוע שליח,

במקומה? שיחלוץ שליח לעשות
בזיון" וזה בפניו, וירקה "שנאמר חולץ אינו המלך ב.

ה"ג) פ"ב מלכים לאלמנתו,(הל' חולצים אין שמת מלך וכן, .
מנעל חולצת תהא שאלמנתו למלך הוא משנה שגנאי (כסף

ה"ב). לידי שם תבוא ולא תמנה שליח, למנות יכולה ואם
גנאי?

דין בית בפני נעשית החליצה דין')ב. בבית והיא הוא ,('עומד
אליו יבמתו 'ונגשה נעלו'ipirlשנאמר וחלצה (דברים הזקנים

ט) היבמה כה, 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
שש  כת"ר שהודיעני "אחרי כתב: האדיר שליח, מהגאון מע

הדר"ג  דעת וגם בזה, לאסור ז"ל הרי"מ חידושי בעל הצדיק
להקל". חלילה – הוא כן

ה'תשע"ו  א' אדר א' רביעי יום לא־תעשה  מצות כנגד מצות־עשה

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰íB÷î ìëå§¨¨
àì úà äçãéå äOò àBáé Z äOòú àìå äOò àöBî äzàL¤©¨¥£¥§Ÿ©£¤¨£¥§¦§¤¤Ÿ

.äOòú©£¤
יותר? חמורה מהן איזו – לאֿתעשה ומצות מצותֿעשה
שמצות  משום 'לאֿתעשה' דוחה ש'עשה' סוברים יש
הרמב"ן  ביאר הדבר ובטעם מלאֿתעשה, יותר חמורה עשה

ח) כ, האוהב (שמות כי האהבה, ממידת נובעת מצותֿעשה :
נובעת  לאֿתעשה מצות ואילו רצונו, את מקיים זולתו את
הרע  את מלעשות נמנע מזולתו שהירא היראה, ממידת
שהרי  לאֿתעשה ממצות גדולה מצותֿעשה ולכן בעיניו.

היראה. ממידת גדולה האהבה מידת
גאון נסים רבינו א)אך קלג, לא (שבת שמצות להיפך, כתב

'היאך  מקשה: זה ולפי ממצותֿעשה, יותר חמורה תעשה
ממנו'? חמורה שהיא לאו של האזהרה וידחה 'עשה' יבוא

לא  מצות עם 'מתנגשת' מצותֿעשה כאשר ומיישב:
הלאֿתעשה, נאמר לא מלכתחילה כזה במצב הרי תעשה,
כלל. איסור זה שאין אלא האיסור של דחייה כאן אין כן ואם

מבאר: הזקן ואדמו"ר
בעולמות  ושפע אור נמשך מצותֿעשה קיום ידי על
בנפשו  פגם נגרם לאֿתעשה על בעבירה ואילו העליונים,
לוותר  האם השאלה בפנינו עומדת כאשר ולכן, האדם. של
הרי  לאֿתעשה, מצות על לעבור או המצותֿעשה קיום על
את  יקיים אם ואילו האור, יחסר ה'עשה' קיום על נוותר אם
שהרי  פגם כל בכך יגרם לא הלאֿתעשה על ויעבור המצוה
 ֿ הלא את דוחה ה'עשה' ולכן התורה, לציווי בהתאם עשה
קיים  אינו לאֿתעשה על בעבירה שיש החיסרון כי תעשה,

קיימת מצותֿעשה שבעשיית המעלה ואילו אגרת כאן, (תניא

שם) התניא בספר שיעורים פ"א, .התשובה

ה'תשע"ו  א' אדר ב' חמישי יום כרחו  בעל קידושין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÂ˙· ‰¯Ú ˙ÂÎÏ‰àéä äúöø̈§¨¦
:øîàpL ;ñð÷ ïúBðå ñðBëå BúBà ïéôBk Z àeä äöø àìå äéáàå§¨¦¨§Ÿ¨¨¦§¥§¥§¨¤¤¡©
...úøbç àéä elôà .äOò úåöî Bæ éøä Z äMàì äéäú Bìå§¦§¤§¦¨£¥¦§©£¥£¦¦¦¤¤

.ñðëì BúBà ïéôBk¦¦§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 את (הל' אנסו אם
האשה  אבל מקודשת, זו הרי כרחו בעל שקידש עד האיש
כרחה  בעל אשה "והמקדש לרצונה אלא מתקדשת אינה

מקודשת". אינה
משנה' ה'מגיד בגמרא(שם)וכתב ב): מח, בתרא מבואר (בבא

אף  כי כרחה, בעל מתקדשת אישה גם הדין שמעיקר
את  לקבל מסכימה היא לבסוף עליה, כפו שבתחילה
לפי  אלה קידושין הפקיעו שחכמים אלא הקידושין,
ומדוע  כורחה. בעל כשקידשה כהוגן שלא עשה שהמקדש
בעל  קידש כשהאיש הקידושין את חכמים הפקיעו לא

להפקעת  זקוק ואינו כורחה בעל לגרש בידו האיש כי כרחו?
ממנו  עצמה להפקיע בכוחה שאין האשה משא"כ הקידושין,
עקרו  – כרחה בעל קידשה אם הרי הבעל, ברצון אלא

הקידושין. את חכמים
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 (סי'.

ס"ק  תיתכ א)מ"ב איך זו לדעה האונס : את שכופים זו הלכה ן
בכפיה? לקדש אפשר אי והרי האנוסה, את לשאת

בגמרא המבואר פי על א)ומיישב שם, שכאשר (ב"ב
עד  אותו כופין אשתו את לגרש הבעל את מחייבת ההלכה
להיות  צריכה הגט נתינת הרי ולכאורה, אני'. 'רוצה שיאמר
בדברי  לשמוע ש"מצוה אלא כשר? הגט ואיך ברצונו
הוא  הרי אשתו את לגרש חייבוהו שחכמים וכיון חכמים",
וכונס", אותו ש"כופין באנוסה גם וכך שלם. בלב מתרצה
מקדשה  הוא הרי לאשה", תהיה "ולו ציותה שהתורה כיון

ברצון.
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ה'תשע"ו  שבט כ"ח ראשון יום זנות  בעילת בעילתו עושה אדם אין

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰BzLà úà Løâîä©§¨¥¤¦§
ú÷æça Bæ éøä ...øçàì àOpzL íã÷ íéãò éðôa dìòáe øæçå§¨©§¨¨¦§¥¥¦Ÿ¤¤¦¨¥§©¥£¥§¤§©

ìe ,døéæçäLì àìå ìòa ïéLec÷ íL,àéä ä÷æçL ...úeðæ íL ¤¤¡¦¨§¥¦¦¨©§Ÿ§¥§¤£¨¨¦
Bãéa éøäå ,úeðæ úìéòa BzLàa Búìéòa äOBò íãà ïéàL¤¥¨¨¤§¦¨§¦§§¦©§©£¥§¨

.äåöî úìéòa dúBOòì©£¨§¦©¦§¨
לעיל הוזכרה זו הכ"ג)'חזקה' פ"ז אישות המקדש (הל' לגבי ,

בפחות  כגון ההלכה, פי על תופסים שאינם בקידושין אשה
ומניחים  עדים, בפני אותה בעל מכן ולאחר פרוטה, משוה
אדם  שאין היא "חזקה כי זו בבעילה לקדשה שהתכוין

זנות". בעילת בעילתו עושה הכשרים מישראל
הרמב"ם  מדגיש לעיל ההלכות: שתי בין הבדל קיים אך

ב'ישראל אמורה בעריות,mixykdשהחזקה בפרוץ ולא '
המוחזק  באדם שמדובר להתנות בלי זו חזקה כתב וכאן

לכשר.
הרד"ך כ)ובשו"ת החילוק:(בית טעם את ביאר

ביניהם, שהיה הקשר מחמת הרי אשתו, את במגרש
לו  נוח ולא אליו, אותה מייחסים עדיין אדם בני

לשם  אלא זנות לשם בועל אינו ולכן כזונה, שתיחשב
כיון  פרוטה, משוה בפחות אשה המקדש אך קידושין,
שייכות  שום ביניהם ואין אשתו היתה לא שמלכתחילה
בועל  שאינו החזקה הרי כזונה, תיחשב שלא ענין לו ואין
היא  ולכן שבדבר, מהאיסור רק נובעת זנות בעילת

בכשרים. רק אמורה
הלוי לבית מהר"י ו)ובשו"ת הסברא (סי' מצד כי כתב

פרוטה  משוה בפחות המקדש כי להיפך, לומר יותר נראה
דעתו  וגילה גירש אם אבל לקדשה, שרצונו דעתו את גילה
קידושין, לשם מתכוון שאינו יותר מסתבר בה חפץ שאינו
שנמנע  כשר באדם רק זו חזקה אומרים בוודאי וכאן
זאת  ציין לא והרמב"ם שבדבר, האיסור מחמת זנות מבעילת
זאת  שרומז ועוד, לעיל. דבריו על שסמך משום במפורש
בעילתו  עושה אדם שאין היא "שחזקה כאן: בלשונו גם

זנות, בעילת devn"באשתו zlira dzeyrl ecia ixde הרי ,
ובורחים  המצוות אחר המחזרים בכשרים שמדובר

מהעבירות.

ה'תשע"ו  שבט כ"ט שני יום קודם? מה - חליצה או יבום

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰íeaé úåöîe ...¦§©¦
.äöéìç úåöîì úîãB÷¤¤§¦§©£¦¨

בדבר תנאים ב)נחלקו לט, שאול (יבמות אבא לדעת :
אחר  דבר ולשום אישות ולשום נוי לשם יבמתו את "הכונס
איסור  הותר לא כי בערוה", פוגע כאילו אחיו] נכסי [לרשת
מצוה, לשם לא שכוונתו ויבם יבום, למצוות אלא אח אשת
קודם  יבום הדין שמעיקר אף ולכן, אח. אשת באיסור פוגע

א)לחליצה יג, ביבום (בכורות מתכוונים שאין כיון עכשיו, ,
חכמים  לדעת אך ליבום. קודמת חליצה מצווה, לשם
לשם  מתכוין אינו אם ואף מקום", מכל - עליה יבוא "יבמה
לחליצה. קודם יבום עכשיו גם ולכן איסור, בכך אין מצווה

הרי"ף נחלקו: הפוסקים שם)וגם (כאן,והרמב"ם(יבמות

שם) בכורות המשניות חכמים ובפירוש לדעת כי כחכמים, פסקו
אשת  איסור מהיבמה נסתלק בנים בלא בעלה שמת לאחר
ולכן, מצווה, לשם לא נתכוון אפילו ליבם ומותרת  אח
לדעת  אך זמן", בכל חליצה למצות קודמת יבום "מצות

ור"ת רב)רש"י אמר ד"ה שם שאול.(יבמות כאבא הלכה ,
ערוך' ס"א)ה'שולחן קס"ה סי' בין (אהע"ז במפורש הכריע לא

שיבום  הרמב"ם, כשיטת נראה דבריו ממשמעות אך הדעות,
מספק  נימוק לה ואין להתייבם, רוצה אינה ואם קודם

והרמ"א כתובתה. ומפסידה כמורדת דינה - (שם)לסירובה

דינה  אין להתיבם, רוצה אינה ואם קודמת, שחליצה פסק
כמורדת.

השולחן' ה'ערוך ט"ו)וכתב קס"ה סי' שבארצות (אהע"ז
לייבם, נוהגים אין אשכנז ובמדינות לייבם, נהגו המזרח

הייבום. את מתירים למצווה שמתכוונים נראה אם אמנם
תקנה  השי"ת, בשנת הרבנים קבעו ישראל ובארץ
מכוונים  אינם היבמים שרוב ברור בזמננו כי יבום, האוסרת
כשתי  התורה תהא שלא שלום דרכי ומשום מצווה, לשם

לייבם ולא לחלוץ יש ה')תורות סי' אהע"ז יצחק בשו"ת (היכל אך .
אומר' י"ד)'יביע סי' תוקף (ח"ו לה אין זו שתקנה כתב

שיבום  ערוך', ה'שולחן הכרעת עליהם שקיבלו לספרדים
זה  הרי אבותיו, כמנהג נוהג קהל כל ואם לחליצה. קודם
פי  על להתנהג קהל לכל שמותר אחת בעיר דין בתי כשני
כשתי  התורה תהיה כך ידי שעל לחשוש ואין ביתֿדינו

תורות.

ה'תשע"ו  שבט ל' שלישי יום שליח  ידי על חליצה

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰?ïéöìBç ãöék¥©§¦
àéäå àeä ãîBòå ...ïéîia BLáBìå ...øBò ìL ìòðî Bì ïéàéáî§¦¦¦§¨¤§§§¨¦§¥¨¦

.õøàì BúBà úëìLîe ìòðnä úöìBçå ...ïéc úéa éðôa¦§¥¥¦§¤¤©¦§¨©§¤¤¨¨¤
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 כד,ב. 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

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הכסף') נקודות 'עם שבספר בהסכמתם הרבנים דעת וכן ד. וכתבו סי'
רבינו  משה מימות רבותינו "קבלת נגד הם אלו שדברים
שליח  לעשות יכולה אינה היבמה וגם עכשיו", עד ע"ה

במקומה. לחלוץ
לכך: והטעמים ומהראיות

ואפילו  לכתחילה חולצת חתוכות, שידיה "יבמה א.
ידי  על לחלוץ יכולה היא ואם הי"ח). (להלן בשיניה"
יכולה  היא והרי כך, כל לטרוח צריכה היא מדוע שליח,

במקומה? שיחלוץ שליח לעשות
בזיון" וזה בפניו, וירקה "שנאמר חולץ אינו המלך ב.

ה"ג) פ"ב מלכים לאלמנתו,(הל' חולצים אין שמת מלך וכן, .
מנעל חולצת תהא שאלמנתו למלך הוא משנה שגנאי (כסף

ה"ב). לידי שם תבוא ולא תמנה שליח, למנות יכולה ואם
גנאי?

דין בית בפני נעשית החליצה דין')ב. בבית והיא הוא ,('עומד
אליו יבמתו 'ונגשה נעלו'ipirlשנאמר וחלצה (דברים הזקנים

ט) היבמה כה, 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
שש  כת"ר שהודיעני "אחרי כתב: האדיר שליח, מהגאון מע

הדר"ג  דעת וגם בזה, לאסור ז"ל הרי"מ חידושי בעל הצדיק
להקל". חלילה – הוא כן

ה'תשע"ו  א' אדר א' רביעי יום לא־תעשה  מצות כנגד מצות־עשה

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰íB÷î ìëå§¨¨
àì úà äçãéå äOò àBáé Z äOòú àìå äOò àöBî äzàL¤©¨¥£¥§Ÿ©£¤¨£¥§¦§¤¤Ÿ

.äOòú©£¤
יותר? חמורה מהן איזו – לאֿתעשה ומצות מצותֿעשה
שמצות  משום 'לאֿתעשה' דוחה ש'עשה' סוברים יש
הרמב"ן  ביאר הדבר ובטעם מלאֿתעשה, יותר חמורה עשה

ח) כ, האוהב (שמות כי האהבה, ממידת נובעת מצותֿעשה :
נובעת  לאֿתעשה מצות ואילו רצונו, את מקיים זולתו את
הרע  את מלעשות נמנע מזולתו שהירא היראה, ממידת
שהרי  לאֿתעשה ממצות גדולה מצותֿעשה ולכן בעיניו.

היראה. ממידת גדולה האהבה מידת
גאון נסים רבינו א)אך קלג, לא (שבת שמצות להיפך, כתב

'היאך  מקשה: זה ולפי ממצותֿעשה, יותר חמורה תעשה
ממנו'? חמורה שהיא לאו של האזהרה וידחה 'עשה' יבוא

לא  מצות עם 'מתנגשת' מצותֿעשה כאשר ומיישב:
הלאֿתעשה, נאמר לא מלכתחילה כזה במצב הרי תעשה,
כלל. איסור זה שאין אלא האיסור של דחייה כאן אין כן ואם

מבאר: הזקן ואדמו"ר
בעולמות  ושפע אור נמשך מצותֿעשה קיום ידי על
בנפשו  פגם נגרם לאֿתעשה על בעבירה ואילו העליונים,
לוותר  האם השאלה בפנינו עומדת כאשר ולכן, האדם. של
הרי  לאֿתעשה, מצות על לעבור או המצותֿעשה קיום על
את  יקיים אם ואילו האור, יחסר ה'עשה' קיום על נוותר אם
שהרי  פגם כל בכך יגרם לא הלאֿתעשה על ויעבור המצוה
 ֿ הלא את דוחה ה'עשה' ולכן התורה, לציווי בהתאם עשה
קיים  אינו לאֿתעשה על בעבירה שיש החיסרון כי תעשה,

קיימת מצותֿעשה שבעשיית המעלה ואילו אגרת כאן, (תניא

שם) התניא בספר שיעורים פ"א, .התשובה

ה'תשע"ו  א' אדר ב' חמישי יום כרחו  בעל קידושין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÂ˙· ‰¯Ú ˙ÂÎÏ‰àéä äúöø̈§¨¦
:øîàpL ;ñð÷ ïúBðå ñðBëå BúBà ïéôBk Z àeä äöø àìå äéáàå§¨¦¨§Ÿ¨¨¦§¥§¥§¨¤¤¡©
...úøbç àéä elôà .äOò úåöî Bæ éøä Z äMàì äéäú Bìå§¦§¤§¦¨£¥¦§©£¥£¦¦¦¤¤

.ñðëì BúBà ïéôBk¦¦§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 את (הל' אנסו אם
האשה  אבל מקודשת, זו הרי כרחו בעל שקידש עד האיש
כרחה  בעל אשה "והמקדש לרצונה אלא מתקדשת אינה

מקודשת". אינה
משנה' ה'מגיד בגמרא(שם)וכתב ב): מח, בתרא מבואר (בבא

אף  כי כרחה, בעל מתקדשת אישה גם הדין שמעיקר
את  לקבל מסכימה היא לבסוף עליה, כפו שבתחילה
לפי  אלה קידושין הפקיעו שחכמים אלא הקידושין,
ומדוע  כורחה. בעל כשקידשה כהוגן שלא עשה שהמקדש
בעל  קידש כשהאיש הקידושין את חכמים הפקיעו לא

להפקעת  זקוק ואינו כורחה בעל לגרש בידו האיש כי כרחו?
ממנו  עצמה להפקיע בכוחה שאין האשה משא"כ הקידושין,
עקרו  – כרחה בעל קידשה אם הרי הבעל, ברצון אלא

הקידושין. את חכמים
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 (סי'.

ס"ק  תיתכ א)מ"ב איך זו לדעה האונס : את שכופים זו הלכה ן
בכפיה? לקדש אפשר אי והרי האנוסה, את לשאת

בגמרא המבואר פי על א)ומיישב שם, שכאשר (ב"ב
עד  אותו כופין אשתו את לגרש הבעל את מחייבת ההלכה
להיות  צריכה הגט נתינת הרי ולכאורה, אני'. 'רוצה שיאמר
בדברי  לשמוע ש"מצוה אלא כשר? הגט ואיך ברצונו
הוא  הרי אשתו את לגרש חייבוהו שחכמים וכיון חכמים",
וכונס", אותו ש"כופין באנוסה גם וכך שלם. בלב מתרצה
מקדשה  הוא הרי לאשה", תהיה "ולו ציותה שהתורה כיון

ברצון.
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¦§¥¦
עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦

אשה 1) פסול, גט לבין בטל גט בין מה רבינו בו ביאר
ונמצא  נתייבמה בעלה, בא או בטל גיטה ונמצא שנשאת
אשה  לישא האסורים ערוה, ונמצאת אשה נשא חי, בעלה
אשתו  המגרש אתה, בקשר עליהם שיתעורר חשד מחמת
יגרש  שלא לגרשה, ודעתו אשה ישא שלא ובעלה, וחזר

בדעותיה. רעה אשה לגרש שמצוה הראשונה, אשתו

.àBÈ‡ B‡ ,ÏËa Ëb‰L ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»≈≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ˙L¯‚Ó dÈ‡ B‡ ,Ë‚≈≈»¿…∆∆¬≈∆≈»≈ƒ«»
‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â .‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿ƒƒ≈≈≈
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈¿ƒ»»«¿»…≈…∆∆¿»»»
:dÏ ¯Ó‡Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ ÔÓ ıeÁ .‰Le¯b ÌeMÓƒ¿»ƒ«¿»≈∆ƒ¿¿»«»
ÏÚ Û‡L ,ÏkÏ ˙¯zÓ z‡ ÔÈ‡Â ÈpnÓ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿…∆∆ƒ∆ƒ¿≈«¿À∆∆«…∆««
;Ô‰È¯·cÓ ‰p‰kÏ ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ëb ‰Ê ÔÈ‡L Ètƒ∆≈∆≈¬≈¿»«¿À»ƒƒ¿≈∆
elÙ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .dLÈ‡Ó ‰Le¯b ‰M‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿»≈ƒ»»¿¬»ƒ¬ƒ
‰¯Ò‡ - ÏkÏ ‰¯z‰ ‡ÏÂ dLÈ‡Ó ‡l‡ ‰L¯b˙ ‡Ï…ƒ¿»¿»∆»≈ƒ»¿…À¿»«…∆∆¿»

‰p‰ka ÏÒBtL Ëb‰ ÁÈ¯ e‰ÊÂ .‰p‰kÏ2Ì‰È¯·cÓ3. «¿À»¿∆≈««≈∆≈«¿À»ƒƒ¿≈∆

בו.2) יש ריח ממש, בו שאין פי על ולדעת 3)שאף
שסוברים  התורה מן בכהונה פוסל הגט ריח אחרים מפרשים

גמור. דרש שזהו

.áÈ¯‰ - ÏeÒt Ëb‰L ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»¬≈
ÔÓ Ba ‰ÏÒÙÂ .„·Ïa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê∆»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ

‰¯Bz È¯·cÓ ‰p‰k‰4Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ‡Opz ‡ÏÂ . «¿À»ƒƒ¿≈»¿…ƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒ
‡ˆz ‡Ï - ˙‡O5¯Á‡ Ëb dÏ ÔÈ·˙BÎÂ .¯Lk „Ïe‰Â ƒ»…≈≈¿«»»»≈¿¿ƒ»≈«≈

dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â dÏ ÔÈ˙BÂ ¯Lk6¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . »≈¿¿ƒ»¿ƒ«««¿»¿ƒƒ∆¿»
˜È˙Â ÏÚa‰ ‰È‰Â ,¯Á‡ ·zÎÏ7È¯‰ - BÓˆÚÓ L¯‚Â ƒ¿…«≈¿»»«««»ƒ¿≈≈≈«¿¬≈

ÌÈa dÏ LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈa dÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÁaLÓ ‰Ê∆¿À»ƒ≈»»ƒ¬»ƒ≈»»ƒ
ÊÚÏ ‡ÈˆBÈ ‡nL ,Ëb‰ ÏeÒt ÈtÓ ‡ÈˆBÈ ‡Ï -8ÏÚ …ƒƒ¿≈¿«≈∆»ƒ«««

.ÂÈa»»

מגורשת.4) היא התורה מן ובין 5)שהרי בנים לה יש בין
בנים. לה הימנה 6)אין יטלנו יעשה כיצד שאמרו כמו

וכו'. לה ויתננו טובות.7)ויחזור מידות ובעל ישר
רע.8) שם

.â˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆¬≈∆¿≈
‡Opz ‡Ï - ˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‡È‰L B‡ ,ÔÈLe¯b9Ì‡Â ; ≈ƒ∆ƒ»≈¿…∆∆…ƒ»≈¿ƒ

˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,¯ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ;‡ˆz - ˙‡Oƒ≈≈≈¿«»»»≈«¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰˙È‰L B‡ ,ÏeÒt Ë‚a BzL‡ ˙‡ L¯b Ì‡ ÔÎÂ .‰Â¯Ú∆¿»¿≈ƒ≈≈∆ƒ¿¿≈»∆»¿»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - d¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯Â ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ»≈¿…∆∆¿»»¿«¬ƒ»¬≈À∆∆

dÏÚ·Ï10ÔÈ‡eOp‰ LcÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â .11Ú·L C¯·Ïe ¿«¿»¿≈»ƒ¿«≈«ƒƒ¿»≈∆«

˙BÎ¯a12‰a˙k ·zÎÏÂ13ÔÈLe¯b L¯b˙zL „Ú , ¿»¿ƒ¿…¿À»«∆ƒ¿»≈≈ƒ
.ÔÈ¯eÓb¿ƒ

התורה.9) אסורה 10)מן - כהן בעלה אם אבל ישראל.
מן 11)לו. שהרי שניים, קידושין לקדשה צריך אבל

לקדשה  צריך מגורשת" "ספק ואפילו היא. פנוייה התורה
תעמוד  ואיך התורה, מן פנוייה ספק היא שהרי מחדש,

גמורים. קידושין בלי מברכים 12)תחתיו שאין והטעם,
שמן  פי על אף פסול", ב"גט המגורשת ואפילו הספק, על
אין  - פנוייה אינה ומדבריהם הואיל היא, פנוייה התורה

כתובתה 13)לברך. לגבות יכולה הייתה שלא כיוון
מגורשת. ספק כשהיא הראשונה

.ãË‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÏËa Ë‚a ˙‡OpL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ»¿≈»≈¬≈¿ƒ»≈
LÈ‡ ˙L‡ :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,Ô‰È¯·cÓ ÈL ÏÚaÓƒ««≈ƒƒƒ¿≈∆¿≈∆……¿≈∆ƒ
d¯Èz‰Ï ÔBL‡¯‰ ÔÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe .Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ¿»¿…≈¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿«ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÏBÚÏ Ì‰ÈL ÏÚ ‰¯Ò‡Â .ÌÚ‰ ¯‡LÏƒ¿»»»¿∆∆¿»«¿≈∆¿»««ƒ

‰‚‚La ‰ÏÚ·pL14‰Ê ¯ÈÊÁ‰ :e¯Ó‡È ‡lL È„k , ∆ƒ¿¬»ƒ¿»»¿≈∆……¿∆¡ƒ∆
˙‡OpL ¯Á‡ B˙Le¯‚15Ô‰ÈMÓ „Á‡ ¯·Ú Ì‡Â . ¿»««∆ƒ»¿ƒ»«∆»ƒ¿≈∆

‡ÈˆBÈ - d¯ÈÊÁ‰Â16. ¿∆¡ƒ»ƒ

בעלה 14) תחת שזינתה ואשה בטל, שגיטה ידעה שלא
לבעלה. מותרת יוכל 15)בשגגה "לא אמרה: והתורה

לקחתה". לשוב שלחה אשר הראשון הראשון 16)בעלה
- והשני להוציא. אותו שכופים גרושתו מחזיר משום -
זנותם  ביאת משום עולמית עליו להיאסר חכמים קנסוה

בעבירה. שהייתה

.ä,dÏÚa ˙nL ÌÈ„Ú e‡aL ‰M‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿ƒ»∆»≈ƒ∆≈«¿»
˙‡OÂ17dÏÚa ‰È‰L ÔÈa - dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ»¿««»»«¿»≈∆»»«¿»

ÔÈa ÁwÙÏ ˙‡OpL ÔÈa ,L¯Á ‰È‰L ÔÈa Áwtƒ≈«≈∆»»≈≈≈∆ƒ»¿ƒ≈«≈
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡L ,L¯ÁÏ ˙‡OpL18- ∆ƒ»¿≈≈∆≈ƒ»ƒƒ¿ƒ

ÏÚ ‰¯Ò‡Â ,‰fÓe ‰fÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,Ì‰ÈMÓ ‡ˆz≈≈ƒ¿≈∆¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆¿∆∆¿»«
.˙ÈÓÏBÚ Ì‰ÈL¿≈∆»ƒ

דין 17) לה אין מותו, על העידו עדים ששני פי על שאף
הראשון. לבעלה המותרת אנוסה מדברי 18)של אלא

סופרים.

.å‰Lc˜˙pL È¯‰19‡ˆÓ B‡ ,dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ¬≈∆ƒ¿«¿»¿««»»«¿»ƒ¿»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÏËa Ëb‰«≈»≈¬≈À∆∆¿«¿»¿≈»¿ƒ»≈

˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,ÈMÓ20ÔÈ‡Â . ƒ≈ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»¿≈
,Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ LÈ‡ ˙L‡ :e¯Ó‡È ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»…¿≈∆ƒ¿»¿…≈
‡ÏÂ ÔÈLecwa ‰È‰ È‡z :e¯Ó‡È ˙‡O ‡lL ÔÂÈk≈»∆…ƒ»…¿¿«»»«ƒƒ¿…

Ìi˜˙21. ƒ¿«≈

מקום 19) ואין איסור עשתה שלא נמצא נבעלה, לא ועדיין
המקדש.20)לקנסה. על ערוה והיא איש אשת היא והרי

גט.21) צריכה ואינה הקידושין ונעקרו

.ædÏÚa ‡a B‡ ,ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ˙‡OpL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ»¿ƒ¿»«≈»≈»«¿»
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  א' אדר ג' שישי יום לנשים  תורה תלמוד

:Î ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ËÂÒ ˙ÂÎÏ‰úeëæ dì LiL äèBñ¨¤¥¨§
Z äøBz ãeîìz ìò äeöî dðéàL ét ìò óà ,äøBz ãeîìz©§¨©©¦¤¥¨§ª¨©©§¨

ì äúî dðéàå ,dì äìBz Bæ éøä.dúòL £¥¤¨§¥¨¥¨¦§¨¨
במשנה א)נאמר כ, נענשת (סוטה הסוטה אין שלעיתים

ובגמרא  עונשה. את ודוחה לה העומדת זכות מחמת מיד,
א) כא, הרי (שם תורה, לימוד בזכות אם זכות? באיזו הקשו:

המצווה  אין הרי מצוות בזכות ואם כך, על מצווה איננה
ללימוד  הסיוע לזכות שהכוונה ותירצו קיומה? לאחר מגינה
שאינה  אף אשר הרמב"ם כוונת וזו וילדיה. בעלה של תורה

לבעלה הסיוע מצד זכות יש תורה, לימוד על (מעשה מצווה

.רוקח)
ה'אגור' כתב מז)והנה, סי' או"ח יוסף מברכות (בית שנשים

חייבות  תורה, בתלמוד חייבות שאין אף כי התורה ברכת
אין  מדוע כן, ואם בהן. הנוהגות המצוות דיני את ללמוד

לה? עומדת זה לימוד שזכות לומר
הלוי' ה'בית ו)ומתרץ סי' מצווה (ח"א הוא הלימוד באיש :

לקיום  אמצעי רק הוא הלימוד באשה אך עצמה, בפני
המצילה  תורה תלמוד מעלת את בו ואין המצוות,

שהזמן  מצותֿעשה על לברך שרשאית וכשם מפורענות.
אף  התורה ברכת מברכת כך ממנה, שפטורה אף גרמא,

ת"ת. במצות חייבת שאינה
שמחויבת  משום הוא שהטעם ה'אגור' שכתב ומה
לאשה  שאסור שאף כוונתו שלה, המצוות דיני ללמוד
תפלות', מלמדה כאילו תורה בתו ו'המלמד תורה, ללמוד
איסור, זה בלימוד אין מצוותיה בלימוד וחייבת מאחר

שפטורה. למרות לברך ויכולה
שעליה  החיוב מצד שמברכת נראה ה'אגור' מלשון אמנם
לא  מדוע הקושיא: חוזרת כן ואם מצוותיה, דיני את ללמוד

זה? לימוד זכות עליה תגן
לומר: ויש

לקיום  כאמצעי רק (ולא עצמו בפני כענין נחשב הלימוד
זכות  מקום, ומכל התורה. ברכת כך על ומברכת המצוות)
זה  חיוב כי אצלה, קיימת אינה הלומד על המגינה התורה
של  המיוחדת המעלה לגבי ואילו במצוותיה. מחיובה נובע
ועושה  מצווה כאינה נחשבת היא תורה תלמוד מצות

עליה מגינה איננה 37)והזכות עמ' י"ד, שיחות .(לקוטי

ה'תשע"ו  א' אדר ד' קודש שבת המנהג' ו'חזקת דמעיקרא' 'חזקה

:Î ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰÷æçäL éî¦¤ª§©
íL ïéàL ét ìò óà ,ä÷æçä ét ìò Ba ïéðc Z øOa øàLa¦§¥¨¨¨¦©¦©£¨¨©©¦¤¥¨
?ãöék .Bæ ä÷æç ìò ...ïéôøBOå ïé÷ìîe .áBø÷ äfL äøeøa äéàø§¨¨§¨¤¤¨©§¦§§¦©£¨¨¥©
Z íéãòa äéìò àáe ,Bnà Bà Bza Bà BúBçà BfL ÷æçäL éøä£¥¤ª§©¤£¦¦¨¨¤¨§¥¦
äéàø íL ïéàL ét ìò óàå ,ì÷ñð Bà óøOð Bà ä÷Bì äæ éøä£¥¤¤¦§¨¦§¨§©©¦¤¥¨§¨¨
:äæ ïéãì äéàø ...ãáìa ä÷æça àlà ...BúBçà àéä BæL äøeøa§¨¤¦£¤¨©£¨¨¦§©§¨¨§¦¤
eðì ïépîe .úîeiL åéáà äkîe åéáà ìl÷îa äøBz äðcM äî©¤¨¨¨¦§©¥¨¦©¥¨¦¤©¦©¦¨
.ä÷æça íéáBø÷ øàL Ck .ä÷æça àlà ?åéáà äfL äøeøa äéàø§¨¨§¨¤¤¨¦¤¨©£¨¨¨§¨§¦©£¨¨

הגבורים' ה'שלטי בשם וביאר הרי"ף, בדפי ב, לב, (קידושין

וההרגל,ז)הריא" המנהג פי על נקבעת זו שחזקה
כדרך  אותו ומגדלים בו נוהגים והאם שהאב שרואים

בן.
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 זמן (ע"י וכל ,
חזקתו' על דבר 'העמד אומרים אנו שנשתנה, ראינו שלא

הראשון. במצבו שהיה כפי
שמלכתחילה  דבר היינו, המנהג', ב'חזקת מדובר כאן אך
נקבע  וההרגל מהמנהג שכתוצאה אלא ראיה עליו היתה לא
אחר  ממקום שבאו ואישה 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

efו  dwfg תורה "דנה שהרי אביו...", מ"מכה נלמדת
בוודאות  נודע לא אם גם שיומת" אביו ומכה אביו במקלל
אצל  הוחזקו שכך בזה די אלא בנו, שהוא מוחלטת

האנשים.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc oihib(iying meil)

.mkizecy z` sivi `le ,xzei zvwdéì eøîàm` ,zecyd ilra ¨§¥
xdpd in ekxazi `lyk ,ok dyrpïéøéô éLáé à÷eyaiizi - ¨¨§¥¥¦

.epizecyl min zeliaend zexitgdeäì øîà,jnxg ipal iia`eìéæ ¨©§¦
íúäî eëééLôð e÷éìñxdpd z` exifgde ,myn mknvr z` ewlq - §¦©§©§¥¨¨

.dpey`xd eznixfl

,dpyna epipy'eëå ïäa Lé íéâãå úBôBòå äiç úBãeöîlfb meyn §©¨§§¨¦¥¨¤§
ei iax ,mely ikxc iptnxenb lfb xne` iq:

mze` ecvy ote`a .zwelgnd z` `xnbd zxxanéìæeàa- §§¥
,miheg ly zezyxéøäBàåmiqpkp miigd ilrae ,inbn zeieyrd - §£¥
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סז oiyexib zekld - miyp xtq - hay g"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriye"ryz '`Îxc` 'cÎhay g"k -

ה'תשע"ו  שבט כ"ח ראשון יום

oiWExB zFkld
oiyexibzekld-miypxtq

¦§¥¦
עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦

אשה 1) פסול, גט לבין בטל גט בין מה רבינו בו ביאר
ונמצא  נתייבמה בעלה, בא או בטל גיטה ונמצא שנשאת
אשה  לישא האסורים ערוה, ונמצאת אשה נשא חי, בעלה
אשתו  המגרש אתה, בקשר עליהם שיתעורר חשד מחמת
יגרש  שלא לגרשה, ודעתו אשה ישא שלא ובעלה, וחזר

בדעותיה. רעה אשה לגרש שמצוה הראשונה, אשתו

.àBÈ‡ B‡ ,ÏËa Ëb‰L ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»≈≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ˙L¯‚Ó dÈ‡ B‡ ,Ë‚≈≈»¿…∆∆¬≈∆≈»≈ƒ«»
‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â .‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿ƒƒ≈≈≈
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈¿ƒ»»«¿»…≈…∆∆¿»»»
:dÏ ¯Ó‡Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ ÔÓ ıeÁ .‰Le¯b ÌeMÓƒ¿»ƒ«¿»≈∆ƒ¿¿»«»
ÏÚ Û‡L ,ÏkÏ ˙¯zÓ z‡ ÔÈ‡Â ÈpnÓ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿…∆∆ƒ∆ƒ¿≈«¿À∆∆«…∆««
;Ô‰È¯·cÓ ‰p‰kÏ ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ëb ‰Ê ÔÈ‡L Ètƒ∆≈∆≈¬≈¿»«¿À»ƒƒ¿≈∆
elÙ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .dLÈ‡Ó ‰Le¯b ‰M‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿»≈ƒ»»¿¬»ƒ¬ƒ
‰¯Ò‡ - ÏkÏ ‰¯z‰ ‡ÏÂ dLÈ‡Ó ‡l‡ ‰L¯b˙ ‡Ï…ƒ¿»¿»∆»≈ƒ»¿…À¿»«…∆∆¿»

‰p‰ka ÏÒBtL Ëb‰ ÁÈ¯ e‰ÊÂ .‰p‰kÏ2Ì‰È¯·cÓ3. «¿À»¿∆≈««≈∆≈«¿À»ƒƒ¿≈∆

בו.2) יש ריח ממש, בו שאין פי על ולדעת 3)שאף
שסוברים  התורה מן בכהונה פוסל הגט ריח אחרים מפרשים

גמור. דרש שזהו

.áÈ¯‰ - ÏeÒt Ëb‰L ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»¬≈
ÔÓ Ba ‰ÏÒÙÂ .„·Ïa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê∆»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ

‰¯Bz È¯·cÓ ‰p‰k‰4Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ‡Opz ‡ÏÂ . «¿À»ƒƒ¿≈»¿…ƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒ
‡ˆz ‡Ï - ˙‡O5¯Á‡ Ëb dÏ ÔÈ·˙BÎÂ .¯Lk „Ïe‰Â ƒ»…≈≈¿«»»»≈¿¿ƒ»≈«≈

dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â dÏ ÔÈ˙BÂ ¯Lk6¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . »≈¿¿ƒ»¿ƒ«««¿»¿ƒƒ∆¿»
˜È˙Â ÏÚa‰ ‰È‰Â ,¯Á‡ ·zÎÏ7È¯‰ - BÓˆÚÓ L¯‚Â ƒ¿…«≈¿»»«««»ƒ¿≈≈≈«¿¬≈

ÌÈa dÏ LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈa dÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÁaLÓ ‰Ê∆¿À»ƒ≈»»ƒ¬»ƒ≈»»ƒ
ÊÚÏ ‡ÈˆBÈ ‡nL ,Ëb‰ ÏeÒt ÈtÓ ‡ÈˆBÈ ‡Ï -8ÏÚ …ƒƒ¿≈¿«≈∆»ƒ«««

.ÂÈa»»

מגורשת.4) היא התורה מן ובין 5)שהרי בנים לה יש בין
בנים. לה הימנה 6)אין יטלנו יעשה כיצד שאמרו כמו

וכו'. לה ויתננו טובות.7)ויחזור מידות ובעל ישר
רע.8) שם

.â˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆¬≈∆¿≈
‡Opz ‡Ï - ˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‡È‰L B‡ ,ÔÈLe¯b9Ì‡Â ; ≈ƒ∆ƒ»≈¿…∆∆…ƒ»≈¿ƒ

˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,¯ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ;‡ˆz - ˙‡Oƒ≈≈≈¿«»»»≈«¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰˙È‰L B‡ ,ÏeÒt Ë‚a BzL‡ ˙‡ L¯b Ì‡ ÔÎÂ .‰Â¯Ú∆¿»¿≈ƒ≈≈∆ƒ¿¿≈»∆»¿»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - d¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯Â ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ»≈¿…∆∆¿»»¿«¬ƒ»¬≈À∆∆

dÏÚ·Ï10ÔÈ‡eOp‰ LcÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â .11Ú·L C¯·Ïe ¿«¿»¿≈»ƒ¿«≈«ƒƒ¿»≈∆«

˙BÎ¯a12‰a˙k ·zÎÏÂ13ÔÈLe¯b L¯b˙zL „Ú , ¿»¿ƒ¿…¿À»«∆ƒ¿»≈≈ƒ
.ÔÈ¯eÓb¿ƒ

התורה.9) אסורה 10)מן - כהן בעלה אם אבל ישראל.
מן 11)לו. שהרי שניים, קידושין לקדשה צריך אבל

לקדשה  צריך מגורשת" "ספק ואפילו היא. פנוייה התורה
תעמוד  ואיך התורה, מן פנוייה ספק היא שהרי מחדש,

גמורים. קידושין בלי מברכים 12)תחתיו שאין והטעם,
שמן  פי על אף פסול", ב"גט המגורשת ואפילו הספק, על
אין  - פנוייה אינה ומדבריהם הואיל היא, פנוייה התורה

כתובתה 13)לברך. לגבות יכולה הייתה שלא כיוון
מגורשת. ספק כשהיא הראשונה

.ãË‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÏËa Ë‚a ˙‡OpL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ»¿≈»≈¬≈¿ƒ»≈
LÈ‡ ˙L‡ :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,Ô‰È¯·cÓ ÈL ÏÚaÓƒ««≈ƒƒƒ¿≈∆¿≈∆……¿≈∆ƒ
d¯Èz‰Ï ÔBL‡¯‰ ÔÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe .Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ¿»¿…≈¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿«ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÏBÚÏ Ì‰ÈL ÏÚ ‰¯Ò‡Â .ÌÚ‰ ¯‡LÏƒ¿»»»¿∆∆¿»«¿≈∆¿»««ƒ

‰‚‚La ‰ÏÚ·pL14‰Ê ¯ÈÊÁ‰ :e¯Ó‡È ‡lL È„k , ∆ƒ¿¬»ƒ¿»»¿≈∆……¿∆¡ƒ∆
˙‡OpL ¯Á‡ B˙Le¯‚15Ô‰ÈMÓ „Á‡ ¯·Ú Ì‡Â . ¿»««∆ƒ»¿ƒ»«∆»ƒ¿≈∆

‡ÈˆBÈ - d¯ÈÊÁ‰Â16. ¿∆¡ƒ»ƒ

בעלה 14) תחת שזינתה ואשה בטל, שגיטה ידעה שלא
לבעלה. מותרת יוכל 15)בשגגה "לא אמרה: והתורה

לקחתה". לשוב שלחה אשר הראשון הראשון 16)בעלה
- והשני להוציא. אותו שכופים גרושתו מחזיר משום -
זנותם  ביאת משום עולמית עליו להיאסר חכמים קנסוה

בעבירה. שהייתה

.ä,dÏÚa ˙nL ÌÈ„Ú e‡aL ‰M‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿ƒ»∆»≈ƒ∆≈«¿»
˙‡OÂ17dÏÚa ‰È‰L ÔÈa - dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ»¿««»»«¿»≈∆»»«¿»

ÔÈa ÁwÙÏ ˙‡OpL ÔÈa ,L¯Á ‰È‰L ÔÈa Áwtƒ≈«≈∆»»≈≈≈∆ƒ»¿ƒ≈«≈
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡L ,L¯ÁÏ ˙‡OpL18- ∆ƒ»¿≈≈∆≈ƒ»ƒƒ¿ƒ

ÏÚ ‰¯Ò‡Â ,‰fÓe ‰fÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,Ì‰ÈMÓ ‡ˆz≈≈ƒ¿≈∆¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆¿∆∆¿»«
.˙ÈÓÏBÚ Ì‰ÈL¿≈∆»ƒ

דין 17) לה אין מותו, על העידו עדים ששני פי על שאף
הראשון. לבעלה המותרת אנוסה מדברי 18)של אלא

סופרים.

.å‰Lc˜˙pL È¯‰19‡ˆÓ B‡ ,dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ¬≈∆ƒ¿«¿»¿««»»«¿»ƒ¿»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÏËa Ëb‰«≈»≈¬≈À∆∆¿«¿»¿≈»¿ƒ»≈

˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,ÈMÓ20ÔÈ‡Â . ƒ≈ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»¿≈
,Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ LÈ‡ ˙L‡ :e¯Ó‡È ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»…¿≈∆ƒ¿»¿…≈
‡ÏÂ ÔÈLecwa ‰È‰ È‡z :e¯Ó‡È ˙‡O ‡lL ÔÂÈk≈»∆…ƒ»…¿¿«»»«ƒƒ¿…

Ìi˜˙21. ƒ¿«≈

מקום 19) ואין איסור עשתה שלא נמצא נבעלה, לא ועדיין
המקדש.20)לקנסה. על ערוה והיא איש אשת היא והרי

גט.21) צריכה ואינה הקידושין ונעקרו

.ædÏÚa ‡a B‡ ,ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ˙‡OpL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ»¿ƒ¿»«≈»≈»«¿»
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  א' אדר ג' שישי יום לנשים  תורה תלמוד

:Î ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ËÂÒ ˙ÂÎÏ‰úeëæ dì LiL äèBñ¨¤¥¨§
Z äøBz ãeîìz ìò äeöî dðéàL ét ìò óà ,äøBz ãeîìz©§¨©©¦¤¥¨§ª¨©©§¨

ì äúî dðéàå ,dì äìBz Bæ éøä.dúòL £¥¤¨§¥¨¥¨¦§¨¨
במשנה א)נאמר כ, נענשת (סוטה הסוטה אין שלעיתים

ובגמרא  עונשה. את ודוחה לה העומדת זכות מחמת מיד,
א) כא, הרי (שם תורה, לימוד בזכות אם זכות? באיזו הקשו:

המצווה  אין הרי מצוות בזכות ואם כך, על מצווה איננה
ללימוד  הסיוע לזכות שהכוונה ותירצו קיומה? לאחר מגינה
שאינה  אף אשר הרמב"ם כוונת וזו וילדיה. בעלה של תורה

לבעלה הסיוע מצד זכות יש תורה, לימוד על (מעשה מצווה

.רוקח)
ה'אגור' כתב מז)והנה, סי' או"ח יוסף מברכות (בית שנשים

חייבות  תורה, בתלמוד חייבות שאין אף כי התורה ברכת
אין  מדוע כן, ואם בהן. הנוהגות המצוות דיני את ללמוד

לה? עומדת זה לימוד שזכות לומר
הלוי' ה'בית ו)ומתרץ סי' מצווה (ח"א הוא הלימוד באיש :

לקיום  אמצעי רק הוא הלימוד באשה אך עצמה, בפני
המצילה  תורה תלמוד מעלת את בו ואין המצוות,

שהזמן  מצותֿעשה על לברך שרשאית וכשם מפורענות.
אף  התורה ברכת מברכת כך ממנה, שפטורה אף גרמא,

ת"ת. במצות חייבת שאינה
שמחויבת  משום הוא שהטעם ה'אגור' שכתב ומה
לאשה  שאסור שאף כוונתו שלה, המצוות דיני ללמוד
תפלות', מלמדה כאילו תורה בתו ו'המלמד תורה, ללמוד
איסור, זה בלימוד אין מצוותיה בלימוד וחייבת מאחר

שפטורה. למרות לברך ויכולה
שעליה  החיוב מצד שמברכת נראה ה'אגור' מלשון אמנם
לא  מדוע הקושיא: חוזרת כן ואם מצוותיה, דיני את ללמוד

זה? לימוד זכות עליה תגן
לומר: ויש

לקיום  כאמצעי רק (ולא עצמו בפני כענין נחשב הלימוד
זכות  מקום, ומכל התורה. ברכת כך על ומברכת המצוות)
זה  חיוב כי אצלה, קיימת אינה הלומד על המגינה התורה
של  המיוחדת המעלה לגבי ואילו במצוותיה. מחיובה נובע
ועושה  מצווה כאינה נחשבת היא תורה תלמוד מצות

עליה מגינה איננה 37)והזכות עמ' י"ד, שיחות .(לקוטי

ה'תשע"ו  א' אדר ד' קודש שבת המנהג' ו'חזקת דמעיקרא' 'חזקה

:Î ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰÷æçäL éî¦¤ª§©
íL ïéàL ét ìò óà ,ä÷æçä ét ìò Ba ïéðc Z øOa øàLa¦§¥¨¨¨¦©¦©£¨¨©©¦¤¥¨
?ãöék .Bæ ä÷æç ìò ...ïéôøBOå ïé÷ìîe .áBø÷ äfL äøeøa äéàø§¨¨§¨¤¤¨©§¦§§¦©£¨¨¥©
Z íéãòa äéìò àáe ,Bnà Bà Bza Bà BúBçà BfL ÷æçäL éøä£¥¤ª§©¤£¦¦¨¨¤¨§¥¦
äéàø íL ïéàL ét ìò óàå ,ì÷ñð Bà óøOð Bà ä÷Bì äæ éøä£¥¤¤¦§¨¦§¨§©©¦¤¥¨§¨¨
:äæ ïéãì äéàø ...ãáìa ä÷æça àlà ...BúBçà àéä BæL äøeøa§¨¤¦£¤¨©£¨¨¦§©§¨¨§¦¤
eðì ïépîe .úîeiL åéáà äkîe åéáà ìl÷îa äøBz äðcM äî©¤¨¨¨¦§©¥¨¦©¥¨¦¤©¦©¦¨
.ä÷æça íéáBø÷ øàL Ck .ä÷æça àlà ?åéáà äfL äøeøa äéàø§¨¨§¨¤¤¨¦¤¨©£¨¨¨§¨§¦©£¨¨

הגבורים' ה'שלטי בשם וביאר הרי"ף, בדפי ב, לב, (קידושין

וההרגל,ז)הריא" המנהג פי על נקבעת זו שחזקה
כדרך  אותו ומגדלים בו נוהגים והאם שהאב שרואים

בן.
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 זמן (ע"י וכל ,
חזקתו' על דבר 'העמד אומרים אנו שנשתנה, ראינו שלא

הראשון. במצבו שהיה כפי
שמלכתחילה  דבר היינו, המנהג', ב'חזקת מדובר כאן אך
נקבע  וההרגל מהמנהג שכתוצאה אלא ראיה עליו היתה לא
אחר  ממקום שבאו ואישה 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

efו  dwfg תורה "דנה שהרי אביו...", מ"מכה נלמדת
בוודאות  נודע לא אם גם שיומת" אביו ומכה אביו במקלל
אצל  הוחזקו שכך בזה די אלא בנו, שהוא מוחלטת

האנשים.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc oihib(iying meil)

.mkizecy z` sivi `le ,xzei zvwdéì eøîàm` ,zecyd ilra ¨§¥
xdpd in ekxazi `lyk ,ok dyrpïéøéô éLáé à÷eyaiizi - ¨¨§¥¥¦

.epizecyl min zeliaend zexitgdeäì øîà,jnxg ipal iia`eìéæ ¨©§¦
íúäî eëééLôð e÷éìñxdpd z` exifgde ,myn mknvr z` ewlq - §¦©§©§¥¨¨

.dpey`xd eznixfl

,dpyna epipy'eëå ïäa Lé íéâãå úBôBòå äiç úBãeöîlfb meyn §©¨§§¨¦¥¨¤§
ei iax ,mely ikxc iptnxenb lfb xne` iq:

mze` ecvy ote`a .zwelgnd z` `xnbd zxxanéìæeàa- §§¥
,miheg ly zezyxéøäBàåmiqpkp miigd ilrae ,inbn zeieyrd - §£¥

,milkd jezl
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oiyexibסח zekld - miyp xtq - hay g"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ÈBÏÈ‡‰ „Ï˙Â ,¯Á‡Ï ‡Opz ‡nL .ÌÏBÚÏ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»∆»ƒ»≈¿«≈¿≈≈»«¿ƒ
‡e‰ ÔkL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ÈÂ ,‰cp‰ ‡t¯˙˙Â¿ƒ¿«≈«ƒ»¿…«ƒ»ƒƒ≈«∆≈
ÌÈa‰Â ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ,dL¯‚Ó È˙ÈÈ‰ ‡Ï…»ƒƒ¿»¿»¿ƒ¿»«≈»≈¿«»ƒ

.‡ÈˆBÈ ‡Ï - ¯ÈÊÁ‰Â ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ¯ÊÓÓ«¿≈ƒ¿ƒ»«¿∆¡ƒ…ƒ

שאינה 49) איל, לשון איילונית איילונית, שהיא שחושב
לבעלה.50)יולדת. אסורה היא והרי

.ãéı¯‡Ï ıeÁ Ëb ‡È·‰L ÁÈÏL51·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡Â »ƒ«∆≈ƒ≈»»∆¿»«¿»«ƒ¿«
ÔÈLLBÁ e‡L ,‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - 'ÌzÁ ÈÙ·e¿»«∆¿«¬≈∆…ƒ»∆»∆»¿ƒ
„Ú‰ ÔÎÂ .dÏ „ÈÚ‰ CÎÈÙÏe da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL∆»≈»»«»¿ƒ»≈ƒ»¿≈»≈
- ÂÈt ÏÚ ˙‡OÂ ‰ÏÚa ˙nL ‰M‡Ï „ÈÚ‰L „Á‡‰»∆»∆≈ƒ»ƒ»∆≈«¿»¿ƒ≈«ƒ
ÏÚ ‰M‡‰ ˙‡ ¯Ò‡L ÌÎÁ‰ ÔÎÂ .‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ»∆»¿≈∆»»∆»«∆»ƒ»«

¯„a dÏÚa52ÔÚËp‰ ÔÎÂ .‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -53ÏÚ «¿»¿∆∆¬≈∆…ƒ»∆»¿≈«ƒ¿»«
‰Ê È¯‰ - ‰¯ib˙Â ˙È¯Îp‰ ÏÚ ,‰¯¯ÁzLÂ ‰ÁÙM‰«ƒ¿»¿ƒ¿«¿¿»««»¿ƒ¿ƒ¿«¿»¬≈∆

‰p‡OÈ ‡Ï54,Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ „·ÚÂ Ì"ekÚ ÔÎÂ . …ƒ»∆»¿≈«¿∆∆«»««ƒ¿»≈
- ¯¯ÁzLÂ „·Ú‰ ,¯ib˙Â Ì"ekÚ‰ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»«¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ¿«¿≈

‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰55ÔÈ‡ - e‡OÂ e¯·Ú Ì‡ ÔlÎÂ . ¬≈∆…ƒ»∆»¿À»ƒ»¿¿»¿≈
.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»»

ישראל 51) מארץ או למקום ממקום בחוץֿלארץ כלומר
ישראל. לארץ מחוץֿלארץ או לארץ שנדרה 52)לחוץ

נדרה  לה להתיר לחכם ובאת לה היפר ולא מבעלה הנאה
לחרטה. פתח לה מצא לעז 53)ולא דברי עליו טוענים

לשפחה. בינו יחסים הקול 54)על היה אמת יאמרו שלא
או 55)הראשון. נתגייר זו אשה משום יאמרו שלא
נשתחרר.

.åèÌÈL Ì‰Ï eÈ‰L ÔlÎÂ56B‡ Ô‰È˙BL e˙Óe , ¿À»∆»»∆»ƒ≈¿≈∆
eL¯b˙pL57eÏÈb¯‰L Ô‰ ÌÈLp‰ eÈ‰Â ,58Ô‰ÈÏÚa ˙‡ ∆ƒ¿»¿¿»«»ƒ≈∆ƒ¿ƒ∆«¿≈∆

‰lÁzÎÏ Ô‰Ï ‡Op‰Ï ˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ÌL¯‚Ï59. ¿»¿»¬≈≈À»¿ƒ»≈»∆¿«¿ƒ»
ÌÈ¯Á‡Ï e‡OÂ el‡ ÌÈL eÎÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ60, ¿≈ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿«¬≈ƒ

eL¯b˙ B‡ eÓÏ‡˙Â61‡Op‰Ï ˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿¬≈≈À»¿ƒ»≈
‰lÁzÎÏ Ô‰Ï62. »∆¿«¿ƒ»

מעשה.56) זמן.57)בשעת שהתחילו 58)לאחר
בעליהן. את להקניט עליהם 59)בקטטה אין שעכשיו

חשד. העד.60)שום כשהעיד או החכם, כשאסרה
השניים.61) באמצע 62)מהנישואין לאחרים שכשנישאו

חשד. כל מהם נסתלק

.æè„ÈÚ‰L „Ú‰ Ô·Ï ‡Op‰Ï ˙¯zÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ¿»««≈∆À∆∆¿ƒ»≈¿∆»≈∆≈ƒ
ÔÚËp‰ Ô·Ï B‡ ,dÏÚa ÏÚ d¯Ò‡L ÌÎÁ‰ Ô·Ï B‡ ,dÏ»¿∆∆»»∆¬»»««¿»¿∆«ƒ¿»
È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈ·B¯˜ ¯‡LÏ B‡ ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»¿ƒ∆≈»»≈¿≈
È„ÚÓ „Á‡Ï ‡Op‰Ï ‰M‡‰ ˙¯zÓe .¯Á‡ ‰‰iL∆≈»∆«≈À∆∆»ƒ»¿ƒ»≈¿∆»≈≈≈

‰Èe‡Ó È„ÚÓ B‡ ‰ÈLe¯‚63ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ , ≈∆»≈≈≈≈∆»¿∆»ƒ««»ƒ
Ì‰ÈÙa ‰ˆÏÁL64.„Á‡ ˙e„ÚÏ ‡l‡ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ; ∆»¿»ƒ¿≈∆∆≈¿ƒ∆»¿≈∆»

Ôe‡Ó ˙e„ÚÓ Ì„‡ ˜Á¯˙È ÌÏBÚÏe65·¯˜˙ÈÂ , ¿»ƒ¿«≈»»≈≈≈¿ƒ¿»≈
‰ˆÈÏÁÏ66. «¬ƒ»

רוצה 63) ואינה אמה או אחיה שהשיאוה יתומה קטנה
לה. והולכת שניים בפני ממאנת כשהיא 64)בבעלה,

מיאונה.65)יבמה. על תתחרט כשתגדיל ואף 66)שמא
זאת  בכל חליצה, למצוות קודמת יבום מצוות הדין שמעיקר

בחליצה. להתדבק טוב

.æéÌ„˜ ÌÈ„Ú ÈÙa dÏÚ·e ¯ÊÁÂ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿»«¿»»ƒ¿≈≈ƒ…∆
ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ dL¯bL ÔÈa ,¯Á‡Ï ‡OpzL∆ƒ»≈¿«≈≈∆≈¿»ƒ«ƒƒ≈ƒ
˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ,‰˙È‰ BzL‡Â ÏÈ‡B‰ - ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒƒ¿ƒ¿»¿»¬≈¿∆¿«
.˙eÊ ÌLÏ ‡ÏÂ ÏÚa ÔÈLec˜ ÌLÏe ,d¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»¿≈ƒƒ»«¿…¿≈¿

˙BÚÓ dÏ Ô˙pL B˙B‡ e‡¯ elÙ‡Â67,‡È‰ ‰˜ÊÁL . «¬ƒ»∆»«»»∆¬»»ƒ
È¯‰Â ,˙eÊ ˙ÏÈÚa BzL‡a B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»∆¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«¿«¬≈
˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ CÎÈÙÏ .‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa d˙BOÚÏ B„Èa¿»«¬»¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»¬≈¿∆¿«

È‡cÂ ÈLec˜ ˙Lc˜Ó68.ÈL Ëb epnÓ ‰ÎÈ¯ˆe , ¿À∆∆ƒ≈««¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ

זנות 67) ולשם באתננה אלו מעות לה שנתן אומרים אין
לשם 68)ּבעל. בועליך הריני לה אמר שלא פי על אף ַָ

קידושין.

.çéÌÈ„Ú ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙69ÈL eÈ‰iL ,‡e‰Â - ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿∆ƒ¿¿≈
„Á‡k ÌÈ„Ú‰70- ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó ‰˙È‰ Ì‡ : »≈ƒ¿∆»ƒ»¿»¿…∆∆ƒ«ƒƒ

Ô‰ Ô‰ „eÁÈ È„Ú Ô‰ Ô‰Â ,‰ÏÚ· ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆»ƒ¿¬»¿≈≈≈≈ƒ≈≈
‰‡Èa È„Ú71CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰ ÏkL ; ≈≈ƒ»∆»«¿«≈¿ƒ»≈»ƒ

BÓk ,ÏÚ·ÈÂ Ô‰ÈÙa „ÁÈ˙È ‡l‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ÏÚ·Ïƒ¿…ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿…¿
˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰Â ,˜ÙqÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ»¿ƒ»≈ƒ»≈«¬≈ƒ»≈

˙Lc˜Ó72ÔÈ‡ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿À∆∆¿ƒ»¿»¿…∆∆ƒ»≈ƒ≈
.da Òb BaÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆¬≈≈ƒ«»

בפניהם.69) נבעלת ראוה אותם 70)ולא ראה שאחד ולא
אין  אחד בעד המקדש כי הערביים, בין והשני בשחרית

מודים. שניהם ואפילו לקידושיו אף 71)חוששים כלומר,
נבעל  ראוה שלא פי ראוה על כאילו זה הרי בפניהם ת

גס  ולבם הואיל הביאה, כעדות היא היחוד עדות כי נבעלת,
מזה. זה פרשו לא ודאי בזה, אחר 72)זה יקדשנה ואם

מספק. לשני גם מקודשת תהיה

.èéÈÙa ÏÚazL ‰M‡ ÏkL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ»∆ƒ»≈ƒ¿≈
B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ;Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒ»≈¬»»∆≈»»∆¿ƒ»

˙eÊ ˙ÏÈÚa73ÏÚ ‰ÏÚL ‰Ê ¯·„a eÙÈÒB‰Â eÏÈc‚‰Â . ¿ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»∆∆»»«
B˙ÁÙMÓ Ôa BÏ LiL ÈnL ,e¯B‰L „Ú ,ÌzÚc74- «¿»«∆∆ƒ∆≈≈ƒƒ¿»

BzL‡ ÌaÈ˙z ‡ÏÂ BÏ ÔÈLLBÁ75¯¯ÁL ‡nL , ¿ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿∆»ƒ¿≈
‰ÈÏÚ ‡a Ck ¯Á‡Â B˙ÁÙL76,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ƒ¿»¿««»»»∆»¿≈ƒ∆»

˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ,d¯¯ÁL È‡ceL∆««ƒ¿¿»∆≈»»∆¿ƒ»¿ƒ«
˙eÊ77Á¯ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .„Ú ÈÈÚa Ì‰ ÌÈ˜B ¿¿»«¿»ƒ»≈∆¿ƒ≈¿≈««

‡lL .Ô‰ÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‰‡¯B‰‰ ÈÎ¯cÓ „‡Ó¿…ƒ«¿≈«»»¿≈»ƒ¿…¬≈∆∆…
,„·Ïa dL¯bL BzL‡a ‡l‡ BÊ ‰˜ÊÁ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ¬»»∆»¿ƒ¿∆≈¿»ƒ¿«
,‡È‰ BzL‡ È¯‰L ,Ì˙Ò ÏÚ·e È‡z ÏÚ Lc˜Óa B‡ƒ¿«≈«¿«»«¿»∆¬≈ƒ¿ƒ
„Ú ˙eÊ ˙ÏÈÚa ‰OBÚ BÈ‡L B˙˜ÊÁL ‡È‰ BzL‡·e¿ƒ¿ƒ∆∆¿»∆≈∆¿ƒ«¿«
‡e‰ È‡z ÏÚL L¯ÙÈ B‡ ˙eÊ ˙ÏÈÚa ‡È‰L L¯ÙiL∆¿»≈∆ƒ¿ƒ«¿¿»≈∆«¿«
˙˜ÊÁa ‰BÊ Ïk È¯‰ - ÌÈLp‰ ¯‡La Ï·‡ ;ÏÚBa≈¬»ƒ¿»«»ƒ¬≈»»¿∆¿«
.ÔÈLec˜ ÌLÏ ‡e‰ Èk L¯ÙiL „Ú ˙eÊ ÌLÏ ÏÚaL∆»«¿≈¿«∆¿»≈ƒ¿≈ƒƒ
˙a dÈ‡L ,˙È˙ek B‡ ‰ÁÙLa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»«
Ô‰Ó Ôa‰ È¯‰Â ;ÏÏk Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ,ÔÈLecƒ̃ƒ∆≈¿ƒ»∆¿»«¬≈«≈≈∆
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ÈM‰Â ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ˙nL ‰ÚÓML ¯Á‡««∆»¿»∆≈≈«««»ƒ¿«≈ƒ
d˙‡ÈˆÓa ‡Ï ÔÈ‡kÊ22‰È„È ÈOÚÓa ‡ÏÂ23‡ÏÂ «»ƒ…ƒ¿ƒ»»¿…¿«¬≈»∆»¿…

‰È¯„ ˙¯Ù‰a24˙B¯t ÏÎÂ .25¯Á‡ Ô‰ÈL eÏÎ‡L «¬»«¿»∆»¿»≈∆»¿¿≈∆««
‡ÏÂ ‰a˙k dÏ ÔÈ‡Â .Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙‡OpL∆ƒ»≈ƒƒ≈∆¿≈»¿À»¿…
ÏÚ ‡ÏÂ ‰Ê ÏÚ ‡Ï ˙BBÊÓ ‡ÏÂ ‰a˙k È‡zÓ È‡z¿«ƒ¿»≈¿À»¿…¿…«∆¿…«

¯ÈÊÁz - ‰fÓ B‡ ‰fÓ ‰ÏË Ì‡Â .‰Ê26‰Ó ÏÎÂ . ∆¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ∆«¬ƒ¿»«
- ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ elÙ‡Â ,‰ÈÒÎpÓ „·‡ B‡ ‰ÏaM∆»»»«ƒ¿»∆»«¬ƒƒƒ¿≈…«¿∆

‰fÓ ‡ÏÂ ‰fÓ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡27ÔÓ „Ïe‰Â . ≈ƒƒ»…ƒ∆¿…ƒ∆¿«»»ƒ
¯ÊÓÓ ÈM‰28L¯bL Ì„˜ ÔBL‡¯‰ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . «≈ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»»ƒ…∆∆≈≈

Ì‰È¯·cÓ ¯ÊÓÓ „Ïe‰ È¯‰ - ÈM‰29ÈM‰ dL¯b . «≈ƒ¬≈«»»«¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿»«≈ƒ
‡ˆÓ B‡ dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ‰a˙k epnÓ ‰ÏËÂ¿»¿»ƒ∆¿À»¿««»»«¿»ƒ¿»
ÔÓ ‡Ï ,‰ÏËpM ‰Ó d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏËa Ëb‰«≈»≈≈ƒƒƒ»»«∆»¿»…ƒ

‰a˙k‰ ÔÓ ‡ÏÂ ˙BBÊn‰30. «¿¿…ƒ«¿À»

כאן,22) המנויים הדברים מן דבר בשום זכאי אינו השני
הטעם  שכל משום זוכה, אינו והראשון אשתו, שאינה לפי
וכאן  ביניהם, איבה למנוע כדי הוא - לבעלה אשה שמציאת

בהקדם. ויוציאנה איבה, תהיה אם לנו איכפת כי 23)לא
וזו  בעלה, שחייב מזונותיה כנגד הם לבעלה ידיה מעשי

ידיה. מעשי לו אין מזונות לה ואין הבעל 24)הואיל
נפש, עינוי נדרי (כגון עליו תתגנה שלא כדי נדריה מיפר
ותתגנה. תתגנה - וזו, אתקשט") "שלא ארחץ", "שלא

שלה.25) מלוג לה.26)מנכסי מועילה תפיסתה ואין
לה.27) פחתו פחתו ואם שהם כמו נכסיה לה מחזירים אלא
התורה.28) מן 29)מן שהרי גמורה, בממזרת ואסור

מחמת  כשרה, ישראל בבת אסור וכן הוא. כשר בן - התורה
או  בה. מותר שממזר גיורת אלא נושא אינו כורחו ועל קנס.

כמותו. מדבריהם מוציאה 30)ממזרת שאינה כשם
שנטלה, מה ממנה מוציא אינו כך ממנו, כתובתה
איסורה  דבר עדיין נודע ולא הואיל נטלה בהיתר שכשנטלה,

זה. לבעלה

.çÂÈÁ‡ CÏ‰Â ‰M‡ „Á‡ LcwL ,ÔÈÁ‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿«ƒ∆ƒ≈∆»ƒ»¿»«»ƒ
‡a Ck ¯Á‡Â BzL‡ ˙‡ ÌaÈÂ ˙nL Ba ÚÓLÂ31- ¿»«∆≈¿ƒ≈∆ƒ¿¿««»»

‰fÓe ‰fÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰fÓe ‰fÓ ‡ˆz32ÏÎÂ , ≈≈ƒ∆ƒ∆¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆¿»
‰ÎÏ‰Â ‰M‡ Lc˜ Ì‡ ÔÎÂ .da el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈»¿≈ƒƒ≈ƒ»¿»¿»

ÚÓLÂ ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ33¯Á‡Â d˙BÁ‡ ‡OÂ ‰˙nL ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«∆≈»¿»»¬»¿««
ÏÎÂ ,Ë‚ epnÓ Ô‰ÈzL ˙BÎÈ¯ˆ - ‰˙Ó ‡lL Ú„B Ck»«∆…≈»¿ƒ¿≈∆ƒ∆≈¿»

.Ô‰a el‡‰ ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ»≈»∆

משום 31) וגם איש אשת משום גם עליו אסורה היא והרי
אח. שהרי 32)אשת התורה, מן גט צריכה מהראשון,

מדבריהם. גט צריכה השני ומן היא, עדים 33)אשתו שני
כן. אמרו

.è˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰‡eOp‰ BzL‡ ‰ÎÏ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»«∆∆
˙Ói˜ BzL‡ ˙‡ˆÓÂ d˙BÁ‡ ‡OÂ ‰˙nL da ÚÓLÂ¿»«»∆≈»¿»»¬»¿ƒ¿≈ƒ¿«∆∆
ÔÎÂ .˙¯zÓ BzL‡Â ,Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ d˙BÁ‡ ÔÈ‡ -≈¬»¿ƒ»ƒ∆≈¿ƒ¿À∆∆¿≈

¯z‰ ˙˜ÊÁa Ô‡OpL ˙BÈ¯Ú‰ ¯‡L34- ‰Â¯Ú e‡ˆÓÂ ¿»»¬»∆¿»»¿∆¿«∆≈¿ƒ¿¿∆¿»
.˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,Ëb ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»¿ƒ≈∆≈ƒƒ¿ƒ»¬»

קרובתו.34) שהיא ידע שלא

.éËb B˙Òe¯‡ ˙BÁ‡ eÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓe35‡nL ? ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¬¬»≈∆»
:e¯Ó‡ÈÔÈÒe¯‡a ‰È‰ È‡z36d˙BÁ‡ ‡O ˙cÎÂ37. …¿¿«»»»≈ƒ¿«»»»¬»

B˙Òe¯‡ ‡È‰L d˙BÁ‡ ,Ëba d˙BÁ‡ ‰‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿»¿»¬»«≈¬»∆ƒ¬»
˙BÁ‡ ‡O :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,‰¯eÒ‡ ‰BL‡¯‰»ƒ»¬»¿≈∆……¿»»¬

B˙Le¯b38. ¿»

תופסין 35) קידושין ואין היא וערוה היא אשתו אחות והרי
קידושיה.36)בה. ובטלו נתקיים השנייה.37)ולא
ארוסתו.38) שתמות עד עליו ערוה והיא

.àé¯·BLÂ LÈ‡Ï Ëb Ô˙Â ‰ÚËÂ ¯ÙBq‰ ·˙k39 »««≈¿»»¿»«≈»ƒ¿≈
Ô‰ eÚhL B‡ ,‰M‡Ï40‡È‰ ‰ÏËÂ Ëb‰ ÏÚa‰ ÏËÂ »ƒ»∆»≈¿»«««««≈¿»¿»ƒ

È¯‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰L¯b˙pL Ô‰Ï ‰n„ÓÎÂ ,¯·BM‰«≈¿ƒ¿À∆»∆∆ƒ¿»¿»¿««¿«¬≈
È¯‰ - ˙‡O ‡Ï Ì‡ :LÈ‡‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰«≈≈ƒ««¿≈»ƒƒ…ƒ»¬≈
,‰L¯b˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯·c‰ ‰lb˙Â ,˙L¯‚Ó dÈ‡ BÊ≈»¿…∆∆¿ƒ¿«»«»»∆¬«ƒ…ƒ¿»¿»
;B˙È˙ ˙ÚMÓ ˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â ,eÈÙa Ëb‰ dÏ ÔzÈÂ¿ƒ≈»«≈¿»≈¿ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ»
:¯Ó‡Â Ëb‰ ˙‡ ÏÚa‰ ‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡Â ˙‡O Ì‡Â¿ƒƒ»¿««»ƒ«««∆«≈¿»«
d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ È„Èa Ëb‰ È¯‰L ,‰L¯b˙ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿»¿»∆¬≈«≈¿»ƒ¿…ƒƒ«¿»»
BÊ È¯‰ ‡l‡ ,dÏÚa ÏÚ d¯Ò‡Ï BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -≈¿ƒ¿»¿»««¿»∆»¬≈

‰Ê B‡ˆÓe d„iÓ Ëb‰ ÏÙÂ ‰Le¯b ˙˜ÊÁa41‡a È¯‰Â ¿∆¿«¿»¿»««≈ƒ»»¿»∆«¬≈»
ÈM‰ ÏÚa‰ ÏÚ d¯Ò‡Ï42. ¿»¿»«««««≈ƒ

פרעון 39) קבלת עם לבעל נותנת שהאשה קבלה כתב
והאשה.40)כתובתה. גירושיה.41)האיש אחרי

חוששים 42) שאנו שני, של זכותו לאבד נאמן הוא ואין
לאחר  שטרותיהם והחליפו ביניהם קנוניה עשו שמא

שנישאת.

.áéÚ¯ ÌL ÌeMÓ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBn‰43ÌeMÓ B‡ «ƒ∆ƒ¿ƒ≈«ƒ
ÈtnL dÚÈ„B‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ,ÌÈ¯„a ‰ˆe¯t ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿≈

d¯qÈÏ È„k d‡ÈˆBÓ ‰z‡ ‰Ê44‰z‡ ÔÈ‡L Ú„Â , ∆«»ƒ»¿≈¿«¿»¿«∆≈«»
‡Ï BÊ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ ‰Ó ÈtÓe .ÌÏBÚÏ d¯ÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»ƒ¿≈»«ƒ∆…

ÌÏBÚÏ d¯ÈÊÁÈ45‰OÚ˙Â ¯Á‡Ï ‡Opz ‡nL ‰¯Êb ? «¬ƒ»¿»¿≈»∆»ƒ»≈¿«≈¿«¬∆
el‡ :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡ÈÂ ,ÂÈzÁz ‰Úeˆ ‰È‰˙Â ‰·eLz¿»¿ƒ¿∆¿»«¿»¿…«»ƒƒ
‡ˆÓÂ ,dL¯‚Ó È˙ÈÈ‰ ‡Ï ‡e‰ ÔkL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈«∆≈…»ƒƒ¿»¿»¿ƒ¿»
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓpL Ìi˜˙ ‡ÏÂ È‡z ÏÚ L¯‚Ókƒ¿»≈«¿«¿…ƒ¿«≈∆ƒ¿»«≈»≈

Ú¯ÙÓÏ46,dL¯‚Ï EaÏa ¯Ób :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ . ¿«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿…¿ƒ¿¿»¿»
ÌÏBÚÏ EÏ ˙¯ÊBÁ BÊ ÔÈ‡L47Ì„˜ ¯ÈÊÁ‰Â ¯·Ú Ì‡Â . ∆≈∆∆¿¿»¿ƒ»«¿∆¡ƒ…∆

‡ÈˆBÈ ‡Ï - ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙pL48. ∆ƒ¿«¿»¿«≈…ƒ

זנות.43) לעז עליה ישראל 44)שיצא בנות יהיו "שלא
ובנדרים". בעריות הדברים 45)פרוצות נמצאו אם אפילו

אין 46)שקר. הדין שמצד פי על ואף ממזרים. ובניה
- הגט, נתינת בשעת כן התנה לא שהרי  בדבריו, ממש

ובניה. האשה כבוד משום ללעז, חכמים אפילו 47)חששו
שהרי  לעז, עליה להוציא יוכל לא ושוב צנועה, תמצא אם
דעתו, גילה ובזה הדברים, אחר ולבדוק להמתין חש לא

עליו. חביבה הייתה שנתקדשה 48)שלא לאחר אבל
להוציאה. אותו וכופים הראשון. על נאסרה

.âé˙ÈBÏÈ‡ ÌeMÓ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ49B‡ ¿≈«ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ
LÈÓLz ˙Ú ÏÎa Ì„ ‰‡B¯L ÌeMÓ50‡Ï ‰Ê È¯‰ - ƒ∆»»¿»≈«¿ƒ¬≈∆…
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˙ÈBÏÈ‡‰ „Ï˙Â ,¯Á‡Ï ‡Opz ‡nL .ÌÏBÚÏ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»∆»ƒ»≈¿«≈¿≈≈»«¿ƒ
‡e‰ ÔkL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ÈÂ ,‰cp‰ ‡t¯˙˙Â¿ƒ¿«≈«ƒ»¿…«ƒ»ƒƒ≈«∆≈
ÌÈa‰Â ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ,dL¯‚Ó È˙ÈÈ‰ ‡Ï…»ƒƒ¿»¿»¿ƒ¿»«≈»≈¿«»ƒ

.‡ÈˆBÈ ‡Ï - ¯ÈÊÁ‰Â ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ¯ÊÓÓ«¿≈ƒ¿ƒ»«¿∆¡ƒ…ƒ

שאינה 49) איל, לשון איילונית איילונית, שהיא שחושב
לבעלה.50)יולדת. אסורה היא והרי

.ãéı¯‡Ï ıeÁ Ëb ‡È·‰L ÁÈÏL51·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡Â »ƒ«∆≈ƒ≈»»∆¿»«¿»«ƒ¿«
ÔÈLLBÁ e‡L ,‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - 'ÌzÁ ÈÙ·e¿»«∆¿«¬≈∆…ƒ»∆»∆»¿ƒ
„Ú‰ ÔÎÂ .dÏ „ÈÚ‰ CÎÈÙÏe da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL∆»≈»»«»¿ƒ»≈ƒ»¿≈»≈
- ÂÈt ÏÚ ˙‡OÂ ‰ÏÚa ˙nL ‰M‡Ï „ÈÚ‰L „Á‡‰»∆»∆≈ƒ»ƒ»∆≈«¿»¿ƒ≈«ƒ
ÏÚ ‰M‡‰ ˙‡ ¯Ò‡L ÌÎÁ‰ ÔÎÂ .‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ»∆»¿≈∆»»∆»«∆»ƒ»«

¯„a dÏÚa52ÔÚËp‰ ÔÎÂ .‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -53ÏÚ «¿»¿∆∆¬≈∆…ƒ»∆»¿≈«ƒ¿»«
‰Ê È¯‰ - ‰¯ib˙Â ˙È¯Îp‰ ÏÚ ,‰¯¯ÁzLÂ ‰ÁÙM‰«ƒ¿»¿ƒ¿«¿¿»««»¿ƒ¿ƒ¿«¿»¬≈∆

‰p‡OÈ ‡Ï54,Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ „·ÚÂ Ì"ekÚ ÔÎÂ . …ƒ»∆»¿≈«¿∆∆«»««ƒ¿»≈
- ¯¯ÁzLÂ „·Ú‰ ,¯ib˙Â Ì"ekÚ‰ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»«¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ¿«¿≈

‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰55ÔÈ‡ - e‡OÂ e¯·Ú Ì‡ ÔlÎÂ . ¬≈∆…ƒ»∆»¿À»ƒ»¿¿»¿≈
.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»»

ישראל 51) מארץ או למקום ממקום בחוץֿלארץ כלומר
ישראל. לארץ מחוץֿלארץ או לארץ שנדרה 52)לחוץ

נדרה  לה להתיר לחכם ובאת לה היפר ולא מבעלה הנאה
לחרטה. פתח לה מצא לעז 53)ולא דברי עליו טוענים

לשפחה. בינו יחסים הקול 54)על היה אמת יאמרו שלא
או 55)הראשון. נתגייר זו אשה משום יאמרו שלא
נשתחרר.

.åèÌÈL Ì‰Ï eÈ‰L ÔlÎÂ56B‡ Ô‰È˙BL e˙Óe , ¿À»∆»»∆»ƒ≈¿≈∆
eL¯b˙pL57eÏÈb¯‰L Ô‰ ÌÈLp‰ eÈ‰Â ,58Ô‰ÈÏÚa ˙‡ ∆ƒ¿»¿¿»«»ƒ≈∆ƒ¿ƒ∆«¿≈∆

‰lÁzÎÏ Ô‰Ï ‡Op‰Ï ˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ÌL¯‚Ï59. ¿»¿»¬≈≈À»¿ƒ»≈»∆¿«¿ƒ»
ÌÈ¯Á‡Ï e‡OÂ el‡ ÌÈL eÎÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ60, ¿≈ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿«¬≈ƒ

eL¯b˙ B‡ eÓÏ‡˙Â61‡Op‰Ï ˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿¬≈≈À»¿ƒ»≈
‰lÁzÎÏ Ô‰Ï62. »∆¿«¿ƒ»

מעשה.56) זמן.57)בשעת שהתחילו 58)לאחר
בעליהן. את להקניט עליהם 59)בקטטה אין שעכשיו

חשד. העד.60)שום כשהעיד או החכם, כשאסרה
השניים.61) באמצע 62)מהנישואין לאחרים שכשנישאו

חשד. כל מהם נסתלק

.æè„ÈÚ‰L „Ú‰ Ô·Ï ‡Op‰Ï ˙¯zÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ¿»««≈∆À∆∆¿ƒ»≈¿∆»≈∆≈ƒ
ÔÚËp‰ Ô·Ï B‡ ,dÏÚa ÏÚ d¯Ò‡L ÌÎÁ‰ Ô·Ï B‡ ,dÏ»¿∆∆»»∆¬»»««¿»¿∆«ƒ¿»
È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈ·B¯˜ ¯‡LÏ B‡ ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»¿ƒ∆≈»»≈¿≈
È„ÚÓ „Á‡Ï ‡Op‰Ï ‰M‡‰ ˙¯zÓe .¯Á‡ ‰‰iL∆≈»∆«≈À∆∆»ƒ»¿ƒ»≈¿∆»≈≈≈

‰Èe‡Ó È„ÚÓ B‡ ‰ÈLe¯‚63ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ , ≈∆»≈≈≈≈∆»¿∆»ƒ««»ƒ
Ì‰ÈÙa ‰ˆÏÁL64.„Á‡ ˙e„ÚÏ ‡l‡ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ; ∆»¿»ƒ¿≈∆∆≈¿ƒ∆»¿≈∆»

Ôe‡Ó ˙e„ÚÓ Ì„‡ ˜Á¯˙È ÌÏBÚÏe65·¯˜˙ÈÂ , ¿»ƒ¿«≈»»≈≈≈¿ƒ¿»≈
‰ˆÈÏÁÏ66. «¬ƒ»

רוצה 63) ואינה אמה או אחיה שהשיאוה יתומה קטנה
לה. והולכת שניים בפני ממאנת כשהיא 64)בבעלה,

מיאונה.65)יבמה. על תתחרט כשתגדיל ואף 66)שמא
זאת  בכל חליצה, למצוות קודמת יבום מצוות הדין שמעיקר

בחליצה. להתדבק טוב

.æéÌ„˜ ÌÈ„Ú ÈÙa dÏÚ·e ¯ÊÁÂ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿»«¿»»ƒ¿≈≈ƒ…∆
ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ dL¯bL ÔÈa ,¯Á‡Ï ‡OpzL∆ƒ»≈¿«≈≈∆≈¿»ƒ«ƒƒ≈ƒ
˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ,‰˙È‰ BzL‡Â ÏÈ‡B‰ - ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒƒ¿ƒ¿»¿»¬≈¿∆¿«
.˙eÊ ÌLÏ ‡ÏÂ ÏÚa ÔÈLec˜ ÌLÏe ,d¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»¿≈ƒƒ»«¿…¿≈¿

˙BÚÓ dÏ Ô˙pL B˙B‡ e‡¯ elÙ‡Â67,‡È‰ ‰˜ÊÁL . «¬ƒ»∆»«»»∆¬»»ƒ
È¯‰Â ,˙eÊ ˙ÏÈÚa BzL‡a B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»∆¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«¿«¬≈
˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ CÎÈÙÏ .‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa d˙BOÚÏ B„Èa¿»«¬»¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»¬≈¿∆¿«

È‡cÂ ÈLec˜ ˙Lc˜Ó68.ÈL Ëb epnÓ ‰ÎÈ¯ˆe , ¿À∆∆ƒ≈««¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ

זנות 67) ולשם באתננה אלו מעות לה שנתן אומרים אין
לשם 68)ּבעל. בועליך הריני לה אמר שלא פי על אף ַָ

קידושין.

.çéÌÈ„Ú ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙69ÈL eÈ‰iL ,‡e‰Â - ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿∆ƒ¿¿≈
„Á‡k ÌÈ„Ú‰70- ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó ‰˙È‰ Ì‡ : »≈ƒ¿∆»ƒ»¿»¿…∆∆ƒ«ƒƒ

Ô‰ Ô‰ „eÁÈ È„Ú Ô‰ Ô‰Â ,‰ÏÚ· ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆»ƒ¿¬»¿≈≈≈≈ƒ≈≈
‰‡Èa È„Ú71CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰ ÏkL ; ≈≈ƒ»∆»«¿«≈¿ƒ»≈»ƒ

BÓk ,ÏÚ·ÈÂ Ô‰ÈÙa „ÁÈ˙È ‡l‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ÏÚ·Ïƒ¿…ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿…¿
˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰Â ,˜ÙqÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ»¿ƒ»≈ƒ»≈«¬≈ƒ»≈

˙Lc˜Ó72ÔÈ‡ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿À∆∆¿ƒ»¿»¿…∆∆ƒ»≈ƒ≈
.da Òb BaÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆¬≈≈ƒ«»

בפניהם.69) נבעלת ראוה אותם 70)ולא ראה שאחד ולא
אין  אחד בעד המקדש כי הערביים, בין והשני בשחרית

מודים. שניהם ואפילו לקידושיו אף 71)חוששים כלומר,
נבעל  ראוה שלא פי ראוה על כאילו זה הרי בפניהם ת

גס  ולבם הואיל הביאה, כעדות היא היחוד עדות כי נבעלת,
מזה. זה פרשו לא ודאי בזה, אחר 72)זה יקדשנה ואם

מספק. לשני גם מקודשת תהיה

.èéÈÙa ÏÚazL ‰M‡ ÏkL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ»∆ƒ»≈ƒ¿≈
B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ;Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒ»≈¬»»∆≈»»∆¿ƒ»

˙eÊ ˙ÏÈÚa73ÏÚ ‰ÏÚL ‰Ê ¯·„a eÙÈÒB‰Â eÏÈc‚‰Â . ¿ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»∆∆»»«
B˙ÁÙMÓ Ôa BÏ LiL ÈnL ,e¯B‰L „Ú ,ÌzÚc74- «¿»«∆∆ƒ∆≈≈ƒƒ¿»

BzL‡ ÌaÈ˙z ‡ÏÂ BÏ ÔÈLLBÁ75¯¯ÁL ‡nL , ¿ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿∆»ƒ¿≈
‰ÈÏÚ ‡a Ck ¯Á‡Â B˙ÁÙL76,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ƒ¿»¿««»»»∆»¿≈ƒ∆»

˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ,d¯¯ÁL È‡ceL∆««ƒ¿¿»∆≈»»∆¿ƒ»¿ƒ«
˙eÊ77Á¯ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .„Ú ÈÈÚa Ì‰ ÌÈ˜B ¿¿»«¿»ƒ»≈∆¿ƒ≈¿≈««

‡lL .Ô‰ÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‰‡¯B‰‰ ÈÎ¯cÓ „‡Ó¿…ƒ«¿≈«»»¿≈»ƒ¿…¬≈∆∆…
,„·Ïa dL¯bL BzL‡a ‡l‡ BÊ ‰˜ÊÁ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ¬»»∆»¿ƒ¿∆≈¿»ƒ¿«
,‡È‰ BzL‡ È¯‰L ,Ì˙Ò ÏÚ·e È‡z ÏÚ Lc˜Óa B‡ƒ¿«≈«¿«»«¿»∆¬≈ƒ¿ƒ
„Ú ˙eÊ ˙ÏÈÚa ‰OBÚ BÈ‡L B˙˜ÊÁL ‡È‰ BzL‡·e¿ƒ¿ƒ∆∆¿»∆≈∆¿ƒ«¿«
‡e‰ È‡z ÏÚL L¯ÙÈ B‡ ˙eÊ ˙ÏÈÚa ‡È‰L L¯ÙiL∆¿»≈∆ƒ¿ƒ«¿¿»≈∆«¿«
˙˜ÊÁa ‰BÊ Ïk È¯‰ - ÌÈLp‰ ¯‡La Ï·‡ ;ÏÚBa≈¬»ƒ¿»«»ƒ¬≈»»¿∆¿«
.ÔÈLec˜ ÌLÏ ‡e‰ Èk L¯ÙiL „Ú ˙eÊ ÌLÏ ÏÚaL∆»«¿≈¿«∆¿»≈ƒ¿≈ƒƒ
˙a dÈ‡L ,˙È˙ek B‡ ‰ÁÙLa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»«
Ô‰Ó Ôa‰ È¯‰Â ;ÏÏk Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ,ÔÈLecƒ̃ƒ∆≈¿ƒ»∆¿»«¬≈«≈≈∆
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ÈM‰Â ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ˙nL ‰ÚÓML ¯Á‡««∆»¿»∆≈≈«««»ƒ¿«≈ƒ
d˙‡ÈˆÓa ‡Ï ÔÈ‡kÊ22‰È„È ÈOÚÓa ‡ÏÂ23‡ÏÂ «»ƒ…ƒ¿ƒ»»¿…¿«¬≈»∆»¿…

‰È¯„ ˙¯Ù‰a24˙B¯t ÏÎÂ .25¯Á‡ Ô‰ÈL eÏÎ‡L «¬»«¿»∆»¿»≈∆»¿¿≈∆««
‡ÏÂ ‰a˙k dÏ ÔÈ‡Â .Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙‡OpL∆ƒ»≈ƒƒ≈∆¿≈»¿À»¿…
ÏÚ ‡ÏÂ ‰Ê ÏÚ ‡Ï ˙BBÊÓ ‡ÏÂ ‰a˙k È‡zÓ È‡z¿«ƒ¿»≈¿À»¿…¿…«∆¿…«

¯ÈÊÁz - ‰fÓ B‡ ‰fÓ ‰ÏË Ì‡Â .‰Ê26‰Ó ÏÎÂ . ∆¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ∆«¬ƒ¿»«
- ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ elÙ‡Â ,‰ÈÒÎpÓ „·‡ B‡ ‰ÏaM∆»»»«ƒ¿»∆»«¬ƒƒƒ¿≈…«¿∆

‰fÓ ‡ÏÂ ‰fÓ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡27ÔÓ „Ïe‰Â . ≈ƒƒ»…ƒ∆¿…ƒ∆¿«»»ƒ
¯ÊÓÓ ÈM‰28L¯bL Ì„˜ ÔBL‡¯‰ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . «≈ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»»ƒ…∆∆≈≈

Ì‰È¯·cÓ ¯ÊÓÓ „Ïe‰ È¯‰ - ÈM‰29ÈM‰ dL¯b . «≈ƒ¬≈«»»«¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿»«≈ƒ
‡ˆÓ B‡ dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ‰a˙k epnÓ ‰ÏËÂ¿»¿»ƒ∆¿À»¿««»»«¿»ƒ¿»
ÔÓ ‡Ï ,‰ÏËpM ‰Ó d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏËa Ëb‰«≈»≈≈ƒƒƒ»»«∆»¿»…ƒ

‰a˙k‰ ÔÓ ‡ÏÂ ˙BBÊn‰30. «¿¿…ƒ«¿À»

כאן,22) המנויים הדברים מן דבר בשום זכאי אינו השני
הטעם  שכל משום זוכה, אינו והראשון אשתו, שאינה לפי
וכאן  ביניהם, איבה למנוע כדי הוא - לבעלה אשה שמציאת

בהקדם. ויוציאנה איבה, תהיה אם לנו איכפת כי 23)לא
וזו  בעלה, שחייב מזונותיה כנגד הם לבעלה ידיה מעשי

ידיה. מעשי לו אין מזונות לה ואין הבעל 24)הואיל
נפש, עינוי נדרי (כגון עליו תתגנה שלא כדי נדריה מיפר
ותתגנה. תתגנה - וזו, אתקשט") "שלא ארחץ", "שלא

שלה.25) מלוג לה.26)מנכסי מועילה תפיסתה ואין
לה.27) פחתו פחתו ואם שהם כמו נכסיה לה מחזירים אלא
התורה.28) מן 29)מן שהרי גמורה, בממזרת ואסור

מחמת  כשרה, ישראל בבת אסור וכן הוא. כשר בן - התורה
או  בה. מותר שממזר גיורת אלא נושא אינו כורחו ועל קנס.

כמותו. מדבריהם מוציאה 30)ממזרת שאינה כשם
שנטלה, מה ממנה מוציא אינו כך ממנו, כתובתה
איסורה  דבר עדיין נודע ולא הואיל נטלה בהיתר שכשנטלה,

זה. לבעלה

.çÂÈÁ‡ CÏ‰Â ‰M‡ „Á‡ LcwL ,ÔÈÁ‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿«ƒ∆ƒ≈∆»ƒ»¿»«»ƒ
‡a Ck ¯Á‡Â BzL‡ ˙‡ ÌaÈÂ ˙nL Ba ÚÓLÂ31- ¿»«∆≈¿ƒ≈∆ƒ¿¿««»»

‰fÓe ‰fÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰fÓe ‰fÓ ‡ˆz32ÏÎÂ , ≈≈ƒ∆ƒ∆¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆¿»
‰ÎÏ‰Â ‰M‡ Lc˜ Ì‡ ÔÎÂ .da el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈»¿≈ƒƒ≈ƒ»¿»¿»

ÚÓLÂ ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ33¯Á‡Â d˙BÁ‡ ‡OÂ ‰˙nL ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«∆≈»¿»»¬»¿««
ÏÎÂ ,Ë‚ epnÓ Ô‰ÈzL ˙BÎÈ¯ˆ - ‰˙Ó ‡lL Ú„B Ck»«∆…≈»¿ƒ¿≈∆ƒ∆≈¿»

.Ô‰a el‡‰ ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ»≈»∆

משום 31) וגם איש אשת משום גם עליו אסורה היא והרי
אח. שהרי 32)אשת התורה, מן גט צריכה מהראשון,

מדבריהם. גט צריכה השני ומן היא, עדים 33)אשתו שני
כן. אמרו

.è˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰‡eOp‰ BzL‡ ‰ÎÏ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»«∆∆
˙Ói˜ BzL‡ ˙‡ˆÓÂ d˙BÁ‡ ‡OÂ ‰˙nL da ÚÓLÂ¿»«»∆≈»¿»»¬»¿ƒ¿≈ƒ¿«∆∆
ÔÎÂ .˙¯zÓ BzL‡Â ,Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ d˙BÁ‡ ÔÈ‡ -≈¬»¿ƒ»ƒ∆≈¿ƒ¿À∆∆¿≈

¯z‰ ˙˜ÊÁa Ô‡OpL ˙BÈ¯Ú‰ ¯‡L34- ‰Â¯Ú e‡ˆÓÂ ¿»»¬»∆¿»»¿∆¿«∆≈¿ƒ¿¿∆¿»
.˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,Ëb ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»¿ƒ≈∆≈ƒƒ¿ƒ»¬»

קרובתו.34) שהיא ידע שלא

.éËb B˙Òe¯‡ ˙BÁ‡ eÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓe35‡nL ? ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¬¬»≈∆»
:e¯Ó‡ÈÔÈÒe¯‡a ‰È‰ È‡z36d˙BÁ‡ ‡O ˙cÎÂ37. …¿¿«»»»≈ƒ¿«»»»¬»

B˙Òe¯‡ ‡È‰L d˙BÁ‡ ,Ëba d˙BÁ‡ ‰‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿»¿»¬»«≈¬»∆ƒ¬»
˙BÁ‡ ‡O :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,‰¯eÒ‡ ‰BL‡¯‰»ƒ»¬»¿≈∆……¿»»¬

B˙Le¯b38. ¿»

תופסין 35) קידושין ואין היא וערוה היא אשתו אחות והרי
קידושיה.36)בה. ובטלו נתקיים השנייה.37)ולא
ארוסתו.38) שתמות עד עליו ערוה והיא

.àé¯·BLÂ LÈ‡Ï Ëb Ô˙Â ‰ÚËÂ ¯ÙBq‰ ·˙k39 »««≈¿»»¿»«≈»ƒ¿≈
Ô‰ eÚhL B‡ ,‰M‡Ï40‡È‰ ‰ÏËÂ Ëb‰ ÏÚa‰ ÏËÂ »ƒ»∆»≈¿»«««««≈¿»¿»ƒ

È¯‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰L¯b˙pL Ô‰Ï ‰n„ÓÎÂ ,¯·BM‰«≈¿ƒ¿À∆»∆∆ƒ¿»¿»¿««¿«¬≈
È¯‰ - ˙‡O ‡Ï Ì‡ :LÈ‡‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰«≈≈ƒ««¿≈»ƒƒ…ƒ»¬≈
,‰L¯b˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯·c‰ ‰lb˙Â ,˙L¯‚Ó dÈ‡ BÊ≈»¿…∆∆¿ƒ¿«»«»»∆¬«ƒ…ƒ¿»¿»
;B˙È˙ ˙ÚMÓ ˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â ,eÈÙa Ëb‰ dÏ ÔzÈÂ¿ƒ≈»«≈¿»≈¿ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ»
:¯Ó‡Â Ëb‰ ˙‡ ÏÚa‰ ‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡Â ˙‡O Ì‡Â¿ƒƒ»¿««»ƒ«««∆«≈¿»«
d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ È„Èa Ëb‰ È¯‰L ,‰L¯b˙ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿»¿»∆¬≈«≈¿»ƒ¿…ƒƒ«¿»»
BÊ È¯‰ ‡l‡ ,dÏÚa ÏÚ d¯Ò‡Ï BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -≈¿ƒ¿»¿»««¿»∆»¬≈

‰Ê B‡ˆÓe d„iÓ Ëb‰ ÏÙÂ ‰Le¯b ˙˜ÊÁa41‡a È¯‰Â ¿∆¿«¿»¿»««≈ƒ»»¿»∆«¬≈»
ÈM‰ ÏÚa‰ ÏÚ d¯Ò‡Ï42. ¿»¿»«««««≈ƒ

פרעון 39) קבלת עם לבעל נותנת שהאשה קבלה כתב
והאשה.40)כתובתה. גירושיה.41)האיש אחרי

חוששים 42) שאנו שני, של זכותו לאבד נאמן הוא ואין
לאחר  שטרותיהם והחליפו ביניהם קנוניה עשו שמא

שנישאת.

.áéÚ¯ ÌL ÌeMÓ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBn‰43ÌeMÓ B‡ «ƒ∆ƒ¿ƒ≈«ƒ
ÈtnL dÚÈ„B‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ,ÌÈ¯„a ‰ˆe¯t ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿≈

d¯qÈÏ È„k d‡ÈˆBÓ ‰z‡ ‰Ê44‰z‡ ÔÈ‡L Ú„Â , ∆«»ƒ»¿≈¿«¿»¿«∆≈«»
‡Ï BÊ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ ‰Ó ÈtÓe .ÌÏBÚÏ d¯ÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»ƒ¿≈»«ƒ∆…

ÌÏBÚÏ d¯ÈÊÁÈ45‰OÚ˙Â ¯Á‡Ï ‡Opz ‡nL ‰¯Êb ? «¬ƒ»¿»¿≈»∆»ƒ»≈¿«≈¿«¬∆
el‡ :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡ÈÂ ,ÂÈzÁz ‰Úeˆ ‰È‰˙Â ‰·eLz¿»¿ƒ¿∆¿»«¿»¿…«»ƒƒ
‡ˆÓÂ ,dL¯‚Ó È˙ÈÈ‰ ‡Ï ‡e‰ ÔkL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈«∆≈…»ƒƒ¿»¿»¿ƒ¿»
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓpL Ìi˜˙ ‡ÏÂ È‡z ÏÚ L¯‚Ókƒ¿»≈«¿«¿…ƒ¿«≈∆ƒ¿»«≈»≈

Ú¯ÙÓÏ46,dL¯‚Ï EaÏa ¯Ób :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ . ¿«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿…¿ƒ¿¿»¿»
ÌÏBÚÏ EÏ ˙¯ÊBÁ BÊ ÔÈ‡L47Ì„˜ ¯ÈÊÁ‰Â ¯·Ú Ì‡Â . ∆≈∆∆¿¿»¿ƒ»«¿∆¡ƒ…∆

‡ÈˆBÈ ‡Ï - ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙pL48. ∆ƒ¿«¿»¿«≈…ƒ

זנות.43) לעז עליה ישראל 44)שיצא בנות יהיו "שלא
ובנדרים". בעריות הדברים 45)פרוצות נמצאו אם אפילו

אין 46)שקר. הדין שמצד פי על ואף ממזרים. ובניה
- הגט, נתינת בשעת כן התנה לא שהרי  בדבריו, ממש

ובניה. האשה כבוד משום ללעז, חכמים אפילו 47)חששו
שהרי  לעז, עליה להוציא יוכל לא ושוב צנועה, תמצא אם
דעתו, גילה ובזה הדברים, אחר ולבדוק להמתין חש לא

עליו. חביבה הייתה שנתקדשה 48)שלא לאחר אבל
להוציאה. אותו וכופים הראשון. על נאסרה

.âé˙ÈBÏÈ‡ ÌeMÓ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ49B‡ ¿≈«ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ
LÈÓLz ˙Ú ÏÎa Ì„ ‰‡B¯L ÌeMÓ50‡Ï ‰Ê È¯‰ - ƒ∆»»¿»≈«¿ƒ¬≈∆…
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.âÔÓ ÔÈa ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ‰pËw‰ ‡È‰ ˙‡ÓÓ¿»∆∆ƒ«¿«»≈ƒ»≈ƒ≈ƒ
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa dÏÚa ÈÙa ÔÈa ,ÔÈ‡eOp‰11ÌLÎe . «ƒƒ≈ƒ¿≈«¿»≈∆…¿»»¿≈

Ì·ia ˙‡ÓÓ Ck ,ÏÚaa ˙‡ÓnL12ÏÚ·a ˙‡ÓÓe . ∆¿»∆∆«««»¿»∆∆«»»¿»∆∆¿««
,ÈLÈÏMa ÔÎÂ ,¯Á‡Ï ˙‡O Ì‡ ,ÈMa ˙‡ÓÓe ‰Ê∆¿»∆∆«≈ƒƒƒ»¿«≈¿≈«¿ƒƒ
dÏ LÈ ‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡¬ƒ«»¿»ƒ»¿«∆ƒ¿«»≈»

Ô‡ÓÏ13‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡Ó ‡lL ‰pË˜e . ¿»≈¿«»∆…≈¬»««ƒ∆ƒ
- ‰pË˜ ‡È‰Lk ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙Â ‰ÎÏ‰Â ,‰‡eO¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»¿«≈¿∆ƒ¿«»

‰Èe‡Ó Ì‰ Ì‰ ‰ÈLec˜14. ƒ∆»≈≈≈∆»

בית-הלל.11) כדברי במשנה א. קז, מת 12)שם אם
ואינה  בו ממאנת - יבם לפני ונפלה בו, מיאנה ולא בעלה

בית-הלל). כדברי (שם, חליצה שלא 13)צריכה שם.
אלא  הפקר ישראל בנות "אין האומרים: בית-שמאי כדברי

שתגדיל". עד לאחר) (מליארס וממתנת שם 14)ממאנת
בבעלה  רצונה שאין דעתה, מגלה היא שבקידושיה א. קח,
להשיא  שלא להזהר לבית-דין יש "ולכתחילה הראשון.
ואין  מיאון, לידי שתבוא להם שנראה במקום קטנה יתומה
קנה  סי' אהע"ז (שו"ע רואות" שעיניו מה אלא בזה לדיין

ס"א).

.ã„Ú ,‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ?˙‡ÓÓ ˙a‰ È˙Ó „Ú«»«««¿»∆∆»¿«∆ƒ¿«»«
‰¯Ú ‰È‰zL15˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰L Ú„eiL „Ú B‡16‰na . ∆ƒ¿∆«¬»«∆ƒ»«∆ƒ«¿ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c17¯Á‡ ÏÚa‰ ‰ÈÏÚ ‡a ‡lLa ¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»∆»«««««
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ˙ÈOÚpL18Ï·‡ ; ∆«¬≈«¿≈∆¿≈»»¿∆»¬»

‰ÏÈÚa‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰ÏÚ·Â ‰f‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡ƒƒƒ»«¿««∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«¿ƒ»
e¯‡aL BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰B˜19dÈ‡ BÊ È¯‰ , »ƒ«»¿∆≈«¿¬≈≈»

d˙˜ÊÁL ,Ôe‡ÓÏ ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .˙‡ÓÓ¿»∆∆¿≈»¿ƒ»¿ƒ»¿≈∆∆¿»»
ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰L20. ∆≈ƒ»ƒ»ƒ

הגיעה 15) ואם שערות, שתי והביאה שנה שתים-עשרה בת
עד  היא קטנה עדיין - שערות שתי הביאה ולא זה לגיל
ה"ג. אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר שנה, עשרים

ונראו 16) שערות שתי הביאה ולא העשרים לגיל שהגיעה
עדיין  איילונית, סימני בה נראו לא ואם איילונית. סימני בה
ה"ד). (שם שנה וחמש שלשים בת שתהיה עד היא קטנה

שמלאו 17) אע"פ למאן יכולה נערה, סימני הביאה לא שאם
שנה. שתים-עשרה אלא 18)לה התורה מן קידושיה שאין

כשנתקדשה, היתה קטנה שהרי בלבד, סופרים מדברי
היא  קטנה עדיין שערות, שתי הביאה ולא כשנבדקה ולפיכך
אינה  - ונשרו שערות שתי הביאה כבר שאפילו וממאנת,
בה  מחמירים אנו אין ומספק בלבד, מדבריהם מקודשת אלא

גדולה. "שאם 19)להחזיקה ה"ח: אישות מהל' פ"ד לעיל
אשת  ונעשית קידושיה גמרו שגדלה, עד בעלה עם ישבה
שגדלה". אחר לקדשה לחזור צריך ואינו גמורה, איש

עלינו 20) תורה ובאיסור תורה, קידושי מקודשת היא שהרי
ממאנת, ואינה סימנים הביאה כבר חזקה ולומר: להחמיר

מו.). (נדה היא גדולה שהרי

.ä‰˜c·pL È¯‰21ÏÈ‡B‰ - ÌÈÓÈÒ dÏ e‡ˆÓ ‡ÏÂ ¬≈∆ƒ¿¿»¿…ƒ¿¿»ƒ»ƒƒ
BÊ È¯‰ ,ÔÈÓÈÒÏ Èe‡¯‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰L ¯Á‡ ‰ÏÚ·Â¿ƒ¿¬»««∆ƒƒ»«¿«»»¿ƒ»ƒ¬≈

e¯LÂ ‰‡È·‰ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ22‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏe , ¿ƒ»∆»≈ƒ»¿»¿¿ƒ»¿ƒ»
‰˜c·pL ¯Á‡ ‰‡Ó Ì‡Â .˜ÙqÓ Ë‚23‰Lc˜˙Â , ≈ƒ»≈¿ƒ≈¬»««∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»

˜ÙqÓ Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ - ¯Á‡Ï24‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â . ¿«≈¿ƒ»ƒ∆≈ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈
Ì‰ÈMÓ ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ,‰fÓe ‰fÓ25. ƒ∆ƒ∆¿«»»¿≈«¿≈ƒ¿≈∆

ה"כ.21) אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר נשים, ע"י
מקודשת 22) היא הרי סימנים הביאה ואילו הואיל ונפלו.

להחמיר. תורה ספק ההבאה, אחר כשנבעלה תורה קידושי
היא  הרי סימנים, לה נמצאו ולא ובדקוה בעלה, לא אם אבל
שאפילו  נשרו, שמא חוששים ואין וממאנת קטנה עדיין
להקל  - מדבריהם וספק מדבריהם, מקודשת אלא אינה נשרו
למיאונים" "בודקין א: קנו, בבבא-בתרא וכן שם, (נדה

פי"ג). סוף יבמות סימנים.23)וברי"ף לה נמצאו ולא
כלל,24) סימנים הביאה לא עדיין לראשון כשנבעלה שמא

מקוד  וממילא התורה, מן לו מקודשת שאינה היא ונמצא שת
הביאה  שמא ולומר, להחמיר יש לשני בנוגע גם כי לשני,
ראה  מספק. תורה קידושי לו היא ומקודשת ונשרו עכשיו

ל'. אות קנה, סי' שמואל' לראשון 25)'בית תחזור אם
מן  וילדה ממנו נתגרשה ולא לשני שנתקדשה אחרי
פט"ו  ביאה איסורי בהל' מבואר ממזר ספק ודין הראשון.

הכ"א.

.å‰ÏÈc‚‰Â ‰‡Ó ‡lL ‰pË˜26‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«»∆…≈¬»¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆…
ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ˙ÈOÚMÓ dÏÚa dÏÚa¿»»«¿»ƒ∆«¬≈«¿≈∆¿≈»»¿

‰ÏÈc‚‰ È¯‰L ,˙‡ÓÓ dÈ‡ BÊ È¯‰ - „Á‡27. ∆»¬≈≈»¿»∆∆∆¬≈ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe28‰ÈÏÚ ‡a ‡Ï È¯‰L . ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈…»»∆»

‡nL dÏ LeÁpL „Ú ˙e¯Ú ÈLÏ ‰ÚÈb‰L ¯Á‡««∆ƒƒ»ƒ¿≈«¬«∆»»∆»
˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‰È‰˙Â ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰29‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ , ≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»≈¿À∆∆¿…»»∆»

‰ÏÈc‚‰L ¯Á‡30‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‰È‰zL È„k31, ««∆ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆≈∆ƒ¿»
Ô‰L ˙eË˜ È‡eOpÓ ‡l‡ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»≈∆»ƒƒ≈«¿∆≈
¯Á‡ ‰Lc˜˙Â ‰„ÓÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»««

ÈL ÏL ÔÈLec˜ da ÔÈÒÙBz - ‰Ï„bL32L¯b Ì‡Â . ∆»¿»¿ƒ»ƒƒ∆≈ƒ¿ƒ≈≈
ÈM‰ ÒÎÈ - ÔBL‡¯‰33‡Ï - ÈL L¯b Ì‡ Ï·‡ . »ƒƒ¿…«≈ƒ¬»ƒ≈≈≈ƒ…

¯Á‡Ó B˙Le¯b ¯ÈÊÁ‰ :e¯Ó‡È ‡nL ,ÔBL‡¯ Ìi˜È¿«≈ƒ∆»…¿∆¡ƒ¿»≈««
‰Ò¯‡˙pL34ÔBL‡¯ L¯‚iL Ì„˜ ÈL ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ∆ƒ¿»¿»¿ƒ»»∆»≈ƒ…∆∆¿»≈ƒ

‰ÚÓML ‰M‡Ï ‰ÓBcL ÈtÓ ,‰fÓe ‰fÓ ‡ˆz -≈≈ƒ∆ƒ∆ƒ¿≈∆»¿ƒ»∆»¿»
dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ˙‡OÂ dÏÚa ˙nL35„Ïe‰ ÔÈ‡Â . ∆≈«¿»¿ƒ»¿««»»«¿»¿≈«»»

¯ÊÓÓ ÈM‰ ÔÓ36L¯bL Ì„˜ ÔBL‡¯ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ƒ«≈ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»ƒ…∆∆≈≈
¯ÊÓÓ „Ïe‰ - ÈL37. ≈ƒ«»»«¿≈

שתי 26) הביאה וגם אחד, ויום שנה לשתים-עשרה הגיעה
א.27)שערות. נב, קידושי 28)נדה בה תופסים ולפיכך

והולך. שמבאר כפי הראשון, מן נתגרשה לא אם אפילו שני,
התורה.29) סימנים.)30מן מקודשת 31)והביאה

התורה.32)ודאי. בגיטין 33)מן וכמבואר ירצה, אם
ב. קידשה 34)פט, תחילה ראשון שגירשה לאחר שיאמרו

בסמוך  כמבואר משנתארסה, גרושתו להחזיר ואסור שני,
הכ"ו. אישות מהל' פ"ט לעיל והשווה שם). (גיטין הי"ב

שהיה 35) בין פקח, בעלה שהיה "בין ה"ה: פ"י, לעיל ראה
בעלה  אם והרי ה"א. פי"ד, יבמות מ'ירושלמי' והוא חרש".
מהשני  תצא זאת ובכל מדבריהם, אלא מקודשת אינה חרש
איסור  בגלל הם, גמורים קידושין וקידושיו פיקח היה אפילו
קנה, סי' אהע"ז הגר"א (ביאור החרש מבעלה אשת-איש
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‰¯¯ÁzLpL È‡cÂa Ú„eiL „Ú „·ÚÂ È˙ek ˙˜ÊÁa¿∆¿«ƒ¿∆∆«∆ƒ»«¿««∆ƒ¿«¿¿»
.‰¯ib˙ B‡ Bn‡ƒƒ¿«¿»

ישראל 73) ובנות ישראל בני "העמד הראב"ד: וכהטעמת
עדים  בפני יתפרצו שלא הן, כשרות ובחזקת חזקתן על

אלא 75)הכנענית.74)לזנות". בנים הניח ולא מת אם
בלבד. זה מן 76)בן בנו אבל דבר, לכל בנו הוא ואז

מן  הבא "שזרע הייבום, מן אשתו את פוטר אינו השפחה
אינם. וכאילו ... עבדים - בידו 77)השפחה שהרי

איסור. ועושה היתר מניח ואינו לשחררה

.ëÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿¿»≈∆ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ
¯ÈÚ‰ ·¯ elÙ‡ ,˙L¯‚Ó ¯ÈÚa dÓL ‡ˆÈÂ ,ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒ¿»»¿»»ƒ¿…∆∆¬ƒ…»ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰L¯b˙pL ÏBw‰ ÔÈ¯È·ÚÓ dlk B‡À»«¬ƒƒ«∆ƒ¿»¿»≈¿ƒ

dÏ78¯ÈÚa dÓL ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .d˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â , »«¬≈ƒ¿∆¿»»¬»ƒ»»¿»»ƒ
˙Lc˜Ó ‡È‰ È¯‰L ,ÔÈc ˙È·a ÏBw‰ ˜ÊÁ‰Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿À¿««¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿À∆∆
ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk ˜ÙÒa¿»≈¿∆≈«¿¿««»»»»∆»
ÏBw‰Â d¯Ò‡ ÏBw‰ - ÔÈLecw‰ Ô˙B‡Ó ‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»≈»«ƒƒ«¬»»¿«

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰Â ,d¯Èz‰79. ƒƒ»«¬≈¿…∆∆

כהן.78) בעלה על להינשא 79)לאוסרה ומותרת
לאחרים.

.àëdL¯‚Ï BzÚ„Â ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï80‰È‰z ‡ÏÂ . …ƒ»»»ƒ»¿«¿¿»¿»¿…ƒ¿∆
L¯‚È ‡ÏÂ .dL¯‚Ï BzÚ„Â BzLnLÓe ÂÈzÁz ˙·LBÈ∆∆«¿»¿««¿¿«¿¿»¿»¿…¿»≈
˙Â¯Ú da ‡ˆÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰BL‡¯ BzL‡ Ì„‡»»ƒ¿ƒ»∆»ƒ≈»»»∆¿«
ÔÈ‡Â .'B‚Â ¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓ Èk :¯Ó‡pL ,¯·c»»∆∆¡«ƒ»»»∆¿«»»¿¿≈

‰BL‡¯ BzL‡ ÁlLÏ ¯‰ÓÏ BÏ Èe‡¯81,‰iL Ï·‡ . »¿«≈¿«≈«ƒ¿ƒ»¬»¿ƒ»
ÁlLÈ - d‡O Ì‡‰p82. ƒ¿≈»¿«¿∆»

לבטח 80) יושב והוא רעה רעך על תחרוש "אל שנאמר:
ראשונה 81)אתך". אשתו המגרש כל ... המשלח שנאוי

בה  מצא אם ואפילו דמעות... עליו מוריד מזבח אפילו
יאמר  לא לגרשה, שמצוה אחד, לה שהעיד כגון דבר ערוות
ויעשה  ... בדבר מתון יהיה אלא מייד ויגרשה לו מאמין אני

לגרשה". יצטרך לא אולי יפה, זה 82)חקירה ומטעם
שיש  מפני גירושין, מצות על מברכים שאין הרשב"א כתב
דבר  ערוות בה מצא שלא כגון בעבירה, שהם גירושין

שנאה. מחמת ומגרשה

.áë‰È˙BÚ„a ‰Ú¯ ‰M‡38˙B·k ‰Úeˆ dÈ‡LÂ , ƒ»»»¿≈∆»¿∆≈»¿»ƒ¿
ıÏ L¯b :¯Ó‡pL ,dL¯‚Ï ‰ÂˆÓ - ˙B¯Lk‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«¿≈ƒ¿»¿»¿»∆∆¡«»≈≈
ÔÈ‡ - ˙eˆÈ¯t ÌeMÓ ‰L¯b˙pL ‰M‡Â .ÔB„Ó ‡ˆÈÂ¿≈≈»¿ƒ»∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ≈
‡ÈˆB‰ ‰Ê :e¯Ó‡È ‡lL ,‰p‡OiL ¯Lk Ì„‡Ï Èe‡»̄¿»»»≈∆ƒ»∆»∆……¿∆ƒ

.dÒÈÎÓ ‰ÊÂ B˙ÈaÓ ‰ÚL¿̄»»ƒ≈¿∆«¿ƒ»

במידותיה.83)

.âë‰L¯Á˙pL ÈÓ84Ë‚a dL¯‚Ó ‰Ê È¯‰ - BzL‡ ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿¬≈∆¿»¿»¿≈
˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â85„Ú ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ˙hzL Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿∆¿…∆∆¬»ƒƒ¿«»≈ƒ«

‡lL È„k ,‡e‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ¯·„Â .‡È¯·zL∆«¿ƒ¿»»∆«»«¬»ƒ¿≈∆…
¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ È¯‰L ,ÔÈˆe¯ÙÏ ¯˜Ù‰ ‡‰z¿≈∆¿≈ƒ¿ƒ∆¬≈≈»¿»ƒ¿…

dÏÈÎ‡Óe ,˙¯Á‡ ‡OBÂ dÁÈpÓ CÎÈÙÏ .dÓˆÚ«¿»¿ƒ»«ƒ»¿≈«∆∆«¬ƒ»
dlMÓ d˜LÓe86˙eÒk ¯‡La B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . «¿»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒƒ¿≈¿

˙È·a ÌÈËBM‰ ÌÚ ¯e„Ï ˙Úc Ô·a Ák ÔÈ‡L ,‰BÚÂ¿»∆≈…«¿∆««»ƒ«ƒ¿«ƒ
dL¯b Ì‡Â .d˙BcÙÏ ‡ÏÂ d˙‡t¯Ï ·iÁ BÈ‡Â .„Á‡∆»¿≈«»¿«…»¿…ƒ¿»¿ƒ≈¿»

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -87·iÁ BÈ‡Â ,B˙ÈaÓ d‡ÈˆBÓe . ¬≈¿…∆∆ƒ»ƒ≈¿≈«»
da Ïth‰Ïe ¯ÊÁÏ88. «¬…¿ƒ«≈»

מדברת.84) ואינה שומעת אינה פי 85)שנאלמה, על אף
אנו  ואין כורחה בעל מתגרשת שהאשה דעת, לה שאין

דעתה. ומוכן 86)צריכים כתובתה לה נותן הוא שהרי
מנהג  בה ינהגו שלא כדי מנעוהו, שהחכמים אלא  לגרשה,

לפרנסה. חייבוהו לא - מגורשת 87)הפקר התורה שמן
גיטה. לשמור יודעת כתובתה,88)אם לה לתת חייב אבל

שדהו. ונסתחפה שנתארסה לאחר זה מום בה נולד שהרי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
של 1) מיאון האב, בחיי יתומה קטנה, נישואי בו נתבאר

חודשי  שלושת גרושתו, להחזיר שלא מיאון, גט קטנה,
הבחנה.

.à‰pËw‰ ˙‡ ÔÈ‡OB ÔÈ‡2‰ÓB˙È ‰pË˜ ‡OBp‰Â .3 ≈¿ƒ∆«¿«»¿«≈¿«»¿»
dÈ‡Â ,˙ÎÏB‰Â ˙‡ÓÓ BÊ È¯‰ - ÏÚaa ‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ¿…»¿»«««¬≈¿»∆∆¿∆∆¿≈»
ÔÈLec˜ ‰pË˜ ÏL ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ;Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ∆≈∆≈ƒƒ∆¿«»ƒƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯eÓb4‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜ ÔÎÂ . ¿ƒ¿∆≈«¿¿≈¿«»∆ƒƒ»»ƒ»
k ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â‡È‰ È¯‰ - ‰pË˜ ‡È‰L ¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»¿∆ƒ¿«»¬≈ƒ

‰È·‡ ÈiÁa ‰ÓB˙Èk5‰pË˜ ‡È‰Lk ˙‡O Ì‡Â ,6- ƒ»¿«≈»ƒ»¿ƒƒ»¿∆ƒ¿«»
˙‡ÓÓ BÊ È¯‰7. ¬≈¿»∆∆

מא.2) (קידושין מתרצית היתה לא גדולה היתה אם שמא
מהל' פ"ג לעיל וראה נז: בכתובות וכן שם. וב'תוספות'

הי"ט). אישות 4)מאביה.3)אישות מהל' פ"ד לעיל
אלא  התורה מן גמורים קידושין קידושיה "שאין ה"ח
עד  בעלה עם ישבה שאם תלויין, והן סופרים. מדברי
צריך  ואינו גמורה איש אשת ונעשית קידושיה גמרו שגדלה,

וכו'". שגדלה אחר לקדשה רבינו 5)לחזור שכתב כמו
לאביה  אין שנשאת, "כיון הי"ב): אישות מהל' (פ"ג לעיל
אביה  שע"י הראשונים הנישואין אבל לעולם". רשות בה
אלא  במיאון נפקעים ואינם התורה, מן גמורים נישואין הם
מהלכות  פ"ב ולעיל הי"א, שם כמבואר ממש, גט ע"י

הי"ח-יט. מרשותו,6)גירושין, שיצאה אחרי אביה, בחיי
ה"ח,7)כנ"ל. לקמן מבואר מיאונה וסדר א. קט, יבמות

טז. ה"ט, לקמן מבואר לגט, מיאון בין למעשה ההבדל וכן

.á˙L¯Á‰8ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰È‡eOpL Èt ÏÚ Û‡ ,9 «≈∆∆««ƒ∆ƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
‡lL È„k ,Ô‡ÓzL dÏ ewz ‡Ï ,‰pË˜ È‡eOk¿ƒ≈¿«»…ƒ¿»∆¿»≈¿≈∆…

d‡OlÓ eÚnÈ10. ƒ»¿ƒ¿»¿»

מדברת.8) ואינה שומעת פ"ד 9)שאינה לעיל כמבואר
ה"ד. ופי"א ה"ט, אישות תוכל 10)מהל' ולעולם הואיל

אפייסנה  וסובר גבול, יש בקטנה אבל חרשותה, מפני למאן
אבל  וברש"י). קיג. (יבמות מיאונה זמן שיעבור עד שעה כל

הכ"ג. פ"י לעיל כמבואר החרשת, מתגרשת בגט
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.âÔÓ ÔÈa ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ‰pËw‰ ‡È‰ ˙‡ÓÓ¿»∆∆ƒ«¿«»≈ƒ»≈ƒ≈ƒ
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa dÏÚa ÈÙa ÔÈa ,ÔÈ‡eOp‰11ÌLÎe . «ƒƒ≈ƒ¿≈«¿»≈∆…¿»»¿≈

Ì·ia ˙‡ÓÓ Ck ,ÏÚaa ˙‡ÓnL12ÏÚ·a ˙‡ÓÓe . ∆¿»∆∆«««»¿»∆∆«»»¿»∆∆¿««
,ÈLÈÏMa ÔÎÂ ,¯Á‡Ï ˙‡O Ì‡ ,ÈMa ˙‡ÓÓe ‰Ê∆¿»∆∆«≈ƒƒƒ»¿«≈¿≈«¿ƒƒ
dÏ LÈ ‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡¬ƒ«»¿»ƒ»¿«∆ƒ¿«»≈»

Ô‡ÓÏ13‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡Ó ‡lL ‰pË˜e . ¿»≈¿«»∆…≈¬»««ƒ∆ƒ
- ‰pË˜ ‡È‰Lk ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙Â ‰ÎÏ‰Â ,‰‡eO¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»¿«≈¿∆ƒ¿«»

‰Èe‡Ó Ì‰ Ì‰ ‰ÈLec˜14. ƒ∆»≈≈≈∆»

בית-הלל.11) כדברי במשנה א. קז, מת 12)שם אם
ואינה  בו ממאנת - יבם לפני ונפלה בו, מיאנה ולא בעלה

בית-הלל). כדברי (שם, חליצה שלא 13)צריכה שם.
אלא  הפקר ישראל בנות "אין האומרים: בית-שמאי כדברי

שתגדיל". עד לאחר) (מליארס וממתנת שם 14)ממאנת
בבעלה  רצונה שאין דעתה, מגלה היא שבקידושיה א. קח,
להשיא  שלא להזהר לבית-דין יש "ולכתחילה הראשון.
ואין  מיאון, לידי שתבוא להם שנראה במקום קטנה יתומה
קנה  סי' אהע"ז (שו"ע רואות" שעיניו מה אלא בזה לדיין

ס"א).

.ã„Ú ,‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ?˙‡ÓÓ ˙a‰ È˙Ó „Ú«»«««¿»∆∆»¿«∆ƒ¿«»«
‰¯Ú ‰È‰zL15˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰L Ú„eiL „Ú B‡16‰na . ∆ƒ¿∆«¬»«∆ƒ»«∆ƒ«¿ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c17¯Á‡ ÏÚa‰ ‰ÈÏÚ ‡a ‡lLa ¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»∆»«««««
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ˙ÈOÚpL18Ï·‡ ; ∆«¬≈«¿≈∆¿≈»»¿∆»¬»

‰ÏÈÚa‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰ÏÚ·Â ‰f‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡ƒƒƒ»«¿««∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«¿ƒ»
e¯‡aL BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰B˜19dÈ‡ BÊ È¯‰ , »ƒ«»¿∆≈«¿¬≈≈»

d˙˜ÊÁL ,Ôe‡ÓÏ ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .˙‡ÓÓ¿»∆∆¿≈»¿ƒ»¿ƒ»¿≈∆∆¿»»
ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰L20. ∆≈ƒ»ƒ»ƒ

הגיעה 15) ואם שערות, שתי והביאה שנה שתים-עשרה בת
עד  היא קטנה עדיין - שערות שתי הביאה ולא זה לגיל
ה"ג. אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר שנה, עשרים

ונראו 16) שערות שתי הביאה ולא העשרים לגיל שהגיעה
עדיין  איילונית, סימני בה נראו לא ואם איילונית. סימני בה
ה"ד). (שם שנה וחמש שלשים בת שתהיה עד היא קטנה

שמלאו 17) אע"פ למאן יכולה נערה, סימני הביאה לא שאם
שנה. שתים-עשרה אלא 18)לה התורה מן קידושיה שאין

כשנתקדשה, היתה קטנה שהרי בלבד, סופרים מדברי
היא  קטנה עדיין שערות, שתי הביאה ולא כשנבדקה ולפיכך
אינה  - ונשרו שערות שתי הביאה כבר שאפילו וממאנת,
בה  מחמירים אנו אין ומספק בלבד, מדבריהם מקודשת אלא

גדולה. "שאם 19)להחזיקה ה"ח: אישות מהל' פ"ד לעיל
אשת  ונעשית קידושיה גמרו שגדלה, עד בעלה עם ישבה
שגדלה". אחר לקדשה לחזור צריך ואינו גמורה, איש

עלינו 20) תורה ובאיסור תורה, קידושי מקודשת היא שהרי
ממאנת, ואינה סימנים הביאה כבר חזקה ולומר: להחמיר

מו.). (נדה היא גדולה שהרי

.ä‰˜c·pL È¯‰21ÏÈ‡B‰ - ÌÈÓÈÒ dÏ e‡ˆÓ ‡ÏÂ ¬≈∆ƒ¿¿»¿…ƒ¿¿»ƒ»ƒƒ
BÊ È¯‰ ,ÔÈÓÈÒÏ Èe‡¯‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰L ¯Á‡ ‰ÏÚ·Â¿ƒ¿¬»««∆ƒƒ»«¿«»»¿ƒ»ƒ¬≈

e¯LÂ ‰‡È·‰ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ22‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏe , ¿ƒ»∆»≈ƒ»¿»¿¿ƒ»¿ƒ»
‰˜c·pL ¯Á‡ ‰‡Ó Ì‡Â .˜ÙqÓ Ë‚23‰Lc˜˙Â , ≈ƒ»≈¿ƒ≈¬»««∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»

˜ÙqÓ Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ - ¯Á‡Ï24‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â . ¿«≈¿ƒ»ƒ∆≈ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈
Ì‰ÈMÓ ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ,‰fÓe ‰fÓ25. ƒ∆ƒ∆¿«»»¿≈«¿≈ƒ¿≈∆

ה"כ.21) אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר נשים, ע"י
מקודשת 22) היא הרי סימנים הביאה ואילו הואיל ונפלו.

להחמיר. תורה ספק ההבאה, אחר כשנבעלה תורה קידושי
היא  הרי סימנים, לה נמצאו ולא ובדקוה בעלה, לא אם אבל
שאפילו  נשרו, שמא חוששים ואין וממאנת קטנה עדיין
להקל  - מדבריהם וספק מדבריהם, מקודשת אלא אינה נשרו
למיאונים" "בודקין א: קנו, בבבא-בתרא וכן שם, (נדה

פי"ג). סוף יבמות סימנים.23)וברי"ף לה נמצאו ולא
כלל,24) סימנים הביאה לא עדיין לראשון כשנבעלה שמא

מקוד  וממילא התורה, מן לו מקודשת שאינה היא ונמצא שת
הביאה  שמא ולומר, להחמיר יש לשני בנוגע גם כי לשני,
ראה  מספק. תורה קידושי לו היא ומקודשת ונשרו עכשיו

ל'. אות קנה, סי' שמואל' לראשון 25)'בית תחזור אם
מן  וילדה ממנו נתגרשה ולא לשני שנתקדשה אחרי
פט"ו  ביאה איסורי בהל' מבואר ממזר ספק ודין הראשון.

הכ"א.

.å‰ÏÈc‚‰Â ‰‡Ó ‡lL ‰pË˜26‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«»∆…≈¬»¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆…
ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ˙ÈOÚMÓ dÏÚa dÏÚa¿»»«¿»ƒ∆«¬≈«¿≈∆¿≈»»¿

‰ÏÈc‚‰ È¯‰L ,˙‡ÓÓ dÈ‡ BÊ È¯‰ - „Á‡27. ∆»¬≈≈»¿»∆∆∆¬≈ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe28‰ÈÏÚ ‡a ‡Ï È¯‰L . ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈…»»∆»

‡nL dÏ LeÁpL „Ú ˙e¯Ú ÈLÏ ‰ÚÈb‰L ¯Á‡««∆ƒƒ»ƒ¿≈«¬«∆»»∆»
˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‰È‰˙Â ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰29‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ , ≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»≈¿À∆∆¿…»»∆»

‰ÏÈc‚‰L ¯Á‡30‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‰È‰zL È„k31, ««∆ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆≈∆ƒ¿»
Ô‰L ˙eË˜ È‡eOpÓ ‡l‡ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»≈∆»ƒƒ≈«¿∆≈
¯Á‡ ‰Lc˜˙Â ‰„ÓÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»««

ÈL ÏL ÔÈLec˜ da ÔÈÒÙBz - ‰Ï„bL32L¯b Ì‡Â . ∆»¿»¿ƒ»ƒƒ∆≈ƒ¿ƒ≈≈
ÈM‰ ÒÎÈ - ÔBL‡¯‰33‡Ï - ÈL L¯b Ì‡ Ï·‡ . »ƒƒ¿…«≈ƒ¬»ƒ≈≈≈ƒ…

¯Á‡Ó B˙Le¯b ¯ÈÊÁ‰ :e¯Ó‡È ‡nL ,ÔBL‡¯ Ìi˜È¿«≈ƒ∆»…¿∆¡ƒ¿»≈««
‰Ò¯‡˙pL34ÔBL‡¯ L¯‚iL Ì„˜ ÈL ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ∆ƒ¿»¿»¿ƒ»»∆»≈ƒ…∆∆¿»≈ƒ

‰ÚÓML ‰M‡Ï ‰ÓBcL ÈtÓ ,‰fÓe ‰fÓ ‡ˆz -≈≈ƒ∆ƒ∆ƒ¿≈∆»¿ƒ»∆»¿»
dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ˙‡OÂ dÏÚa ˙nL35„Ïe‰ ÔÈ‡Â . ∆≈«¿»¿ƒ»¿««»»«¿»¿≈«»»

¯ÊÓÓ ÈM‰ ÔÓ36L¯bL Ì„˜ ÔBL‡¯ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ƒ«≈ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»ƒ…∆∆≈≈
¯ÊÓÓ „Ïe‰ - ÈL37. ≈ƒ«»»«¿≈

שתי 26) הביאה וגם אחד, ויום שנה לשתים-עשרה הגיעה
א.27)שערות. נב, קידושי 28)נדה בה תופסים ולפיכך

והולך. שמבאר כפי הראשון, מן נתגרשה לא אם אפילו שני,
התורה.29) סימנים.)30מן מקודשת 31)והביאה

התורה.32)ודאי. בגיטין 33)מן וכמבואר ירצה, אם
ב. קידשה 34)פט, תחילה ראשון שגירשה לאחר שיאמרו

בסמוך  כמבואר משנתארסה, גרושתו להחזיר ואסור שני,
הכ"ו. אישות מהל' פ"ט לעיל והשווה שם). (גיטין הי"ב

שהיה 35) בין פקח, בעלה שהיה "בין ה"ה: פ"י, לעיל ראה
בעלה  אם והרי ה"א. פי"ד, יבמות מ'ירושלמי' והוא חרש".
מהשני  תצא זאת ובכל מדבריהם, אלא מקודשת אינה חרש
איסור  בגלל הם, גמורים קידושין וקידושיו פיקח היה אפילו
קנה, סי' אהע"ז הגר"א (ביאור החרש מבעלה אשת-איש
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‰¯¯ÁzLpL È‡cÂa Ú„eiL „Ú „·ÚÂ È˙ek ˙˜ÊÁa¿∆¿«ƒ¿∆∆«∆ƒ»«¿««∆ƒ¿«¿¿»
.‰¯ib˙ B‡ Bn‡ƒƒ¿«¿»

ישראל 73) ובנות ישראל בני "העמד הראב"ד: וכהטעמת
עדים  בפני יתפרצו שלא הן, כשרות ובחזקת חזקתן על

אלא 75)הכנענית.74)לזנות". בנים הניח ולא מת אם
בלבד. זה מן 76)בן בנו אבל דבר, לכל בנו הוא ואז

מן  הבא "שזרע הייבום, מן אשתו את פוטר אינו השפחה
אינם. וכאילו ... עבדים - בידו 77)השפחה שהרי

איסור. ועושה היתר מניח ואינו לשחררה

.ëÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿¿»≈∆ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ
¯ÈÚ‰ ·¯ elÙ‡ ,˙L¯‚Ó ¯ÈÚa dÓL ‡ˆÈÂ ,ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒ¿»»¿»»ƒ¿…∆∆¬ƒ…»ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰L¯b˙pL ÏBw‰ ÔÈ¯È·ÚÓ dlk B‡À»«¬ƒƒ«∆ƒ¿»¿»≈¿ƒ

dÏ78¯ÈÚa dÓL ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .d˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â , »«¬≈ƒ¿∆¿»»¬»ƒ»»¿»»ƒ
˙Lc˜Ó ‡È‰ È¯‰L ,ÔÈc ˙È·a ÏBw‰ ˜ÊÁ‰Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿À¿««¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿À∆∆
ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk ˜ÙÒa¿»≈¿∆≈«¿¿««»»»»∆»
ÏBw‰Â d¯Ò‡ ÏBw‰ - ÔÈLecw‰ Ô˙B‡Ó ‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»≈»«ƒƒ«¬»»¿«

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰Â ,d¯Èz‰79. ƒƒ»«¬≈¿…∆∆

כהן.78) בעלה על להינשא 79)לאוסרה ומותרת
לאחרים.

.àëdL¯‚Ï BzÚ„Â ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï80‰È‰z ‡ÏÂ . …ƒ»»»ƒ»¿«¿¿»¿»¿…ƒ¿∆
L¯‚È ‡ÏÂ .dL¯‚Ï BzÚ„Â BzLnLÓe ÂÈzÁz ˙·LBÈ∆∆«¿»¿««¿¿«¿¿»¿»¿…¿»≈
˙Â¯Ú da ‡ˆÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰BL‡¯ BzL‡ Ì„‡»»ƒ¿ƒ»∆»ƒ≈»»»∆¿«
ÔÈ‡Â .'B‚Â ¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓ Èk :¯Ó‡pL ,¯·c»»∆∆¡«ƒ»»»∆¿«»»¿¿≈

‰BL‡¯ BzL‡ ÁlLÏ ¯‰ÓÏ BÏ Èe‡¯81,‰iL Ï·‡ . »¿«≈¿«≈«ƒ¿ƒ»¬»¿ƒ»
ÁlLÈ - d‡O Ì‡‰p82. ƒ¿≈»¿«¿∆»

לבטח 80) יושב והוא רעה רעך על תחרוש "אל שנאמר:
ראשונה 81)אתך". אשתו המגרש כל ... המשלח שנאוי

בה  מצא אם ואפילו דמעות... עליו מוריד מזבח אפילו
יאמר  לא לגרשה, שמצוה אחד, לה שהעיד כגון דבר ערוות
ויעשה  ... בדבר מתון יהיה אלא מייד ויגרשה לו מאמין אני

לגרשה". יצטרך לא אולי יפה, זה 82)חקירה ומטעם
שיש  מפני גירושין, מצות על מברכים שאין הרשב"א כתב
דבר  ערוות בה מצא שלא כגון בעבירה, שהם גירושין

שנאה. מחמת ומגרשה

.áë‰È˙BÚ„a ‰Ú¯ ‰M‡38˙B·k ‰Úeˆ dÈ‡LÂ , ƒ»»»¿≈∆»¿∆≈»¿»ƒ¿
ıÏ L¯b :¯Ó‡pL ,dL¯‚Ï ‰ÂˆÓ - ˙B¯Lk‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«¿≈ƒ¿»¿»¿»∆∆¡«»≈≈
ÔÈ‡ - ˙eˆÈ¯t ÌeMÓ ‰L¯b˙pL ‰M‡Â .ÔB„Ó ‡ˆÈÂ¿≈≈»¿ƒ»∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ≈
‡ÈˆB‰ ‰Ê :e¯Ó‡È ‡lL ,‰p‡OiL ¯Lk Ì„‡Ï Èe‡»̄¿»»»≈∆ƒ»∆»∆……¿∆ƒ

.dÒÈÎÓ ‰ÊÂ B˙ÈaÓ ‰ÚL¿̄»»ƒ≈¿∆«¿ƒ»

במידותיה.83)

.âë‰L¯Á˙pL ÈÓ84Ë‚a dL¯‚Ó ‰Ê È¯‰ - BzL‡ ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿¬≈∆¿»¿»¿≈
˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â85„Ú ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ˙hzL Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿∆¿…∆∆¬»ƒƒ¿«»≈ƒ«

‡lL È„k ,‡e‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ¯·„Â .‡È¯·zL∆«¿ƒ¿»»∆«»«¬»ƒ¿≈∆…
¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ È¯‰L ,ÔÈˆe¯ÙÏ ¯˜Ù‰ ‡‰z¿≈∆¿≈ƒ¿ƒ∆¬≈≈»¿»ƒ¿…

dÏÈÎ‡Óe ,˙¯Á‡ ‡OBÂ dÁÈpÓ CÎÈÙÏ .dÓˆÚ«¿»¿ƒ»«ƒ»¿≈«∆∆«¬ƒ»
dlMÓ d˜LÓe86˙eÒk ¯‡La B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . «¿»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒƒ¿≈¿

˙È·a ÌÈËBM‰ ÌÚ ¯e„Ï ˙Úc Ô·a Ák ÔÈ‡L ,‰BÚÂ¿»∆≈…«¿∆««»ƒ«ƒ¿«ƒ
dL¯b Ì‡Â .d˙BcÙÏ ‡ÏÂ d˙‡t¯Ï ·iÁ BÈ‡Â .„Á‡∆»¿≈«»¿«…»¿…ƒ¿»¿ƒ≈¿»

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -87·iÁ BÈ‡Â ,B˙ÈaÓ d‡ÈˆBÓe . ¬≈¿…∆∆ƒ»ƒ≈¿≈«»
da Ïth‰Ïe ¯ÊÁÏ88. «¬…¿ƒ«≈»

מדברת.84) ואינה שומעת אינה פי 85)שנאלמה, על אף
אנו  ואין כורחה בעל מתגרשת שהאשה דעת, לה שאין

דעתה. ומוכן 86)צריכים כתובתה לה נותן הוא שהרי
מנהג  בה ינהגו שלא כדי מנעוהו, שהחכמים אלא  לגרשה,

לפרנסה. חייבוהו לא - מגורשת 87)הפקר התורה שמן
גיטה. לשמור יודעת כתובתה,88)אם לה לתת חייב אבל

שדהו. ונסתחפה שנתארסה לאחר זה מום בה נולד שהרי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
של 1) מיאון האב, בחיי יתומה קטנה, נישואי בו נתבאר

חודשי  שלושת גרושתו, להחזיר שלא מיאון, גט קטנה,
הבחנה.

.à‰pËw‰ ˙‡ ÔÈ‡OB ÔÈ‡2‰ÓB˙È ‰pË˜ ‡OBp‰Â .3 ≈¿ƒ∆«¿«»¿«≈¿«»¿»
dÈ‡Â ,˙ÎÏB‰Â ˙‡ÓÓ BÊ È¯‰ - ÏÚaa ‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ¿…»¿»«««¬≈¿»∆∆¿∆∆¿≈»
ÔÈLec˜ ‰pË˜ ÏL ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ;Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ∆≈∆≈ƒƒ∆¿«»ƒƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯eÓb4‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜ ÔÎÂ . ¿ƒ¿∆≈«¿¿≈¿«»∆ƒƒ»»ƒ»
k ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â‡È‰ È¯‰ - ‰pË˜ ‡È‰L ¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»¿∆ƒ¿«»¬≈ƒ

‰È·‡ ÈiÁa ‰ÓB˙Èk5‰pË˜ ‡È‰Lk ˙‡O Ì‡Â ,6- ƒ»¿«≈»ƒ»¿ƒƒ»¿∆ƒ¿«»
˙‡ÓÓ BÊ È¯‰7. ¬≈¿»∆∆

מא.2) (קידושין מתרצית היתה לא גדולה היתה אם שמא
מהל' פ"ג לעיל וראה נז: בכתובות וכן שם. וב'תוספות'

הי"ט). אישות 4)מאביה.3)אישות מהל' פ"ד לעיל
אלא  התורה מן גמורים קידושין קידושיה "שאין ה"ח
עד  בעלה עם ישבה שאם תלויין, והן סופרים. מדברי
צריך  ואינו גמורה איש אשת ונעשית קידושיה גמרו שגדלה,

וכו'". שגדלה אחר לקדשה רבינו 5)לחזור שכתב כמו
לאביה  אין שנשאת, "כיון הי"ב): אישות מהל' (פ"ג לעיל
אביה  שע"י הראשונים הנישואין אבל לעולם". רשות בה
אלא  במיאון נפקעים ואינם התורה, מן גמורים נישואין הם
מהלכות  פ"ב ולעיל הי"א, שם כמבואר ממש, גט ע"י

הי"ח-יט. מרשותו,6)גירושין, שיצאה אחרי אביה, בחיי
ה"ח,7)כנ"ל. לקמן מבואר מיאונה וסדר א. קט, יבמות

טז. ה"ט, לקמן מבואר לגט, מיאון בין למעשה ההבדל וכן

.á˙L¯Á‰8ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰È‡eOpL Èt ÏÚ Û‡ ,9 «≈∆∆««ƒ∆ƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
‡lL È„k ,Ô‡ÓzL dÏ ewz ‡Ï ,‰pË˜ È‡eOk¿ƒ≈¿«»…ƒ¿»∆¿»≈¿≈∆…

d‡OlÓ eÚnÈ10. ƒ»¿ƒ¿»¿»

מדברת.8) ואינה שומעת פ"ד 9)שאינה לעיל כמבואר
ה"ד. ופי"א ה"ט, אישות תוכל 10)מהל' ולעולם הואיל

אפייסנה  וסובר גבול, יש בקטנה אבל חרשותה, מפני למאן
אבל  וברש"י). קיג. (יבמות מיאונה זמן שיעבור עד שעה כל

הכ"ג. פ"י לעיל כמבואר החרשת, מתגרשת בגט
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B‡ Èe‡ÈO‰Â ÈeÚË‰ ÈÁ‡ B‡ Èn‡L :‰¯Ó‡Â¿»¿»∆ƒƒ««ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
È˙Èl‚ ‡zL‰Â ,ÈBÏt ¯a ÈBÏÙÏ ‰pË˜ È‡Â ÈeLcƒ̃¿ƒ«¬ƒ¿«»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒƒƒ

ÔBÎÈÓ„˜ ÈzÚ„59‡ÓÈ‡˜ ‡ÏÂ dÈa ‡È·ˆ ‡Ïc «¿ƒ√»≈¿»»≈»≈¿»»≈¿»
dÈnÚ60‡˜„·e .61ÔÈÈ„Ú„ ‡Ï ¯¯a˙‡Â ‡c ˙ÈBÏt ƒ≈¿«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«»»«¬«ƒ

‡È‰ ‰pË˜62·È‰ÈÂ ‡Ó˙ÁÂ ‡·˙Îe .dÏ ‡63˙eÎÊÏ ¿«»ƒ¿«¿»«¬«¿»ƒƒ¿»«ƒ¿
ÈBÏt ¯a ÈBÏt .„Ú ÈBÏt ¯a ÈBÏt .‰¯e¯a ‰È‡¯ÏÂ¿ƒ¿»»¿»¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«¿ƒ

„Ú64. ≈

הי"ב.58) פ"ד לעיל כמבואר לשטרות, או ליצירה
עמו.60)לפניכם.59) אעמוד ולא בו רוצה שאיני
אישות 61) מהל' פ"ב לעיל כמבואר נשים, (ע"י ובדקנו

למאן.62)ה"כ). לה.63)ויכולה ונתנו וחתמנו וכתבנו
ה"ב,64) פ"א סנהדרין ב'ירושלמי' המיאון נוסח ראה

חלק  יבמות הגאונים' וב'אוצר ב. קז, יבמות בבלי ובתלמוד
סכ"ב: קנה סי' אהע"ז ובשו"ע תקלב-תקלד. סי' התשובות
ז"ל  פולק יעקב מהר"ר עשה וכן הזה, בזמן אפילו "וממאנת
ממאנת  בת שאין שאמרו מחמירים כיש ודלא בימיו מעשה

כלל". הזה בזמן

.áéÈt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡Ï ‰Lc˜˙Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«≈««ƒ
ÔBL‡¯‰ ÏÚ ‰¯Ò‡ - dÏÚa ‡lL65¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ∆…¿»»∆∆¿»«»ƒ¿ƒ∆¡ƒ

;‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,‰˜BÏ - dÏÚ·e ÔBL‡¯‰»ƒ¿»»∆¿ƒ¿ƒ
ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL66.'B‚Â ∆∆¡«…««¿»»ƒ¿

ב.65) יא, מביתו 66)יבמות "ויצאה כתוב: מזה ולמעלה
שהיא  הויה, לשון - והיתה אחר", לאיש והיתה והלכה
לראשון  אסורה - לאחר נתקדשה רק שאפילו קידושין,
'ספר  ה"ד, סנהדרין מהל' פי"ט השווה שם). (רש"י,
וקידשה  הראשון חזר אם אבל קנד. לא-תעשה המצוות'

א. עח, בקידושין כמבואר לוקה, אינו - בעלה לא ועדיין

.âé¯ÊÁÏ ˙¯zÓ - ‰Le¯‚ ‡È‰Lk ¯Á‡ ÌÚ ‰˙pÊƒ¿»ƒ«≈¿∆ƒ¿»À∆∆«¬…
dÏÚ·Ï67‰˙È‰Â ‰ÎÏ‰Â B˙ÈaÓ ‰‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL ; ¿«¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ≈¿»¿»¿»¿»

,ÔÈLecw‰ ‡È‰L ,¯Á‡ LÈ‡Ï d˙ÈÂ‰ - ¯Á‡ LÈ‡Ï¿ƒ«≈¬»»»¿ƒ«≈∆ƒ«ƒƒ
.BÏ ¯ÊÁÏ dÏÚa ÏÚ d˙B‡ ˙¯ÒB‡L ‡È‰ƒ∆∆∆»««¿»«¬…

שם.67) במשנה ב יח, סוטה

.ãédÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡ ÏkL ,‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·eƒ¿««∆∆»ƒ»∆ƒ¿»«««¿»
‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ -68¯L‡ È¯Á‡ :¯Ó‡pL ; ∆∆¿»»»¿∆»∆»∆∆¡««¬≈¬∆

‰‡nh‰69‰‡ÓË È¯‰Â -70˙L‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ . À«»»«¬≈ƒ¿¿»∆»ƒ≈»¿»≈∆
‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ71CÎÈÙÏ .72ÏÚ ‰¯Ò‡pL ‰M‡ Ïk , ƒ¿»≈∆∆∆¿»¿ƒ»»ƒ»∆∆∆¿»«

‰¯È˙Òe Èep˜ È„È ÏÚ dÏÚa73d˙B‡ ÏÚa Ì‡ ,74- «¿»«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»«»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ75¯Á‡ d¯ÈÊÁ‰Â ¯·Ú Ì‡Â . «ƒ«««¿¿ƒ»«¿∆¡ƒ»««

.Ë‚a ‡ÈˆBÈ - dL¯bL∆≈¿»ƒ¿≈

ארבעים.68) מלקות התורה, לאחרים,69)מן נבעלה
נטמאה". והיא "ונסתרה יג) ה, (במדבר הכתוב כלשון

תחת 70) שזינתה באשה גם עוסק זה פסוק כרחנו ועל
לשני  נתקדשה אפילו - גרושתו במחזיר שאילו בעלה,
מעתה  לעיל. כמבואר עליה, לוקה - נטמאה לא ועדיין
שהוא  בעלה, תחת שנטמאת אשה גם כולל זה שלאו אמור,
כלל. גירשה לא אפילו - עליה יבוא אם עליה לוקה

אישות 71) מהל' פכ"ד לעיל כמבואר לו, מותרת שהיא
משום  עליה לוקה בעלה שנאנסה, כהן "אשת אבל הי"ט,
הוטמאה. אשר אחרי . . . בעלה יוכל לא שנאמר טומאה,
הכתוב  לך פרט בעליהן, על אסורין נבעלו שאם בכלל, הכל
כהן  אשת אבל . . . מותרת שהיא שנאנסה, ישראל באשת
מהל' בפי"ח רבינו (לשון זונה" היא שהרי עומדת באיסורה

ה"ז). ביאה הוא 72)איסורי ודאי, נטמאה ואילו הואיל
התורה. מן עליה אל 73)לוקה שנים בפני בה שהתרה

ונסתרה  פלוני, איש עם תתייחדי) (=אל תסתרי
עמו  ושהתה מבחוץ) (שראום שנים בפני עמו (=ונתייחדה)
המרים  מי שתשתה עד בעלה על שאסורה טומאה, כדי
ה"ב. סוטה, מהל' בפ"א לקמן כמבואר הדבר, ויבדק

שלה.74) ודאי 75)הבעל זה אין שהרי מדבריהם,
התורה, מן עליו שאסורה ואע"פ ספק. אלא שנטמאה,
שם  כמבואר בלאו, עליה עובר וגם א. כח, בסוטה כמבואר
- מרדות מרדות. מכת אלא הספק, על לוקים אין - (ז.)
כי-אם  קבוע במספר לא אותו ומכים תורה, דברי על שמרד
וראה  שם). וברע"ב מ"ג, פ"ד (נזיר הדיין עיני ראות לפי

הכ"ב. ביאה איסורי מהל' בפ"א

.åèe¯‡aL BÓk ,‰ÊÈÓ¯a L¯bL L¯Á76‰ÎÏ‰Â , ≈≈∆≈≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿»¿»
ÁwÙÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯Á‡ L¯ÁÏ ‰Lc˜˙Â77- ¿ƒ¿«¿»¿≈≈«≈¿≈»ƒ«¿ƒ≈«

L¯Á‰ dÏÚ·Ï ¯ÊÁÏ ‰¯eÒ‡78Áwt ÏL BzL‡ Ï·‡ . ¬»«¬…¿«¿»«≈≈¬»ƒ¿∆ƒ≈«
˙¯zÓ - ‰L¯b˙Â ,L¯ÁÏ ˙‡OÂ ‰ÎÏ‰Â ,‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»¿»¿»¿ƒ»¿≈≈¿ƒ¿»¿»À∆∆

Áwt‰ dÏÚ·Ï ¯ÊÁÏ79. «¬…¿«¿»«ƒ≈«

מגרש 76) - חרש כשהוא נשא שאם הי"ז, פ"ב לעיל
התורה.77)ברמיזה. מן גמורים קידושין שקידושיו

גמורים 78) קידושין שנתקדשה אחרי להחזירה יוכל איך כי
ואפילו  משנתקדשה, גרושתו להחזיר ואסור לפיקח,
חכמים  כשתיקנו כי לראשון, אסורה אחר לחרש כשנתקדשה
שהחרש  מהפיקח; יותר כוחו את ייפו לא לחרש, קידושין
בו. כיוצא לחרש משנתקדשה גרושתו להחזיר מותר יהא

לקידושי 79) להרע יכולים נישואיו או החרש קידושי שאין
אין  התורה מן שהרי התורה, מן שקידושיו הפיקח הראשון
לחרש  נישואין חכמים תיקנו ולא כלום, החרש נישואי
יבמות  ('ירושלמי' הפיקח שהוא הראשון, קידושי את לקפח
שגירשה  פיקח של "אשתו רבינו: גירסת ע"פ ה"א פי"ד
הראשון  בעלה יוכל לא עליה: קורא אני אין לחרש, ונישאת

מגיד-משנה). – לקחתה" לשוב

.æèepnÓ ˙L¯‚Ó dÈ‡ - (LÈ‡a) ˙‡ÓÓ‰80dÈ„Â , «¿»∆∆»ƒ≈»¿…∆∆ƒ∆¿ƒ»
nL dÏÚa ÌÚdLc˜ ‡lL ÈÓ ÌÚ dÈ„k Ba ‰‡ ƒ«¿»∆≈¬»¿ƒ»ƒƒ∆…ƒ¿»

ÌÏBÚÓ81¯zÓ ‡e‰Â ,ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ‡È‰ : ≈»ƒÀ∆∆ƒ¿»¿À»
‰p‰k‰ ÔÓ dÏÒt ‡ÏÂ ,‰È˙B·B¯˜a82˙‡O Ì‡Â . ƒ¿∆»¿…¿»»ƒ«¿À»¿ƒƒ≈

˙¯zÓ - Ba ‰‡Ó B‡ ˙Ó B‡ ¯Á‡‰ dL¯‚Â ,¯Á‡Ï¿«≈¿≈¿»»«≈≈≈¬»À∆∆
ÔBL‡¯Ï ¯ÊÁÏ83dL¯‚ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . «¬…»ƒ¿…∆»¬ƒ≈¿»

¯Á‡ ¯Á‡Ï ˙‡OÂ ,Ba ‰‡Óe ,d¯ÈÊÁ‰Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿∆¡ƒ»≈¬»¿ƒ≈¿«≈««
;ÔBL‡¯Ï ¯ÊÁÏ ˙¯zÓ - ¯Á‡‰ dL¯‚Â ,Ba ‰‡nL∆≈¬»¿≈¿»»«≈À∆∆«¬…»ƒ
È¯‰ - Ë‚ BÓ„wL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôe‡Óa ˙‡ˆBi‰ ÏkL∆»«≈¿≈««ƒ∆¿»≈¬≈
˙¯zÓe ,ÌÏBÚÓ Ë‚a epnÓ ‰L¯b˙ ‡lL ÈÓk BÊ¿ƒ∆…ƒ¿»¿»ƒ∆¿≈≈»À∆∆
˙‡OÂ ,Ë‚a ‰pËw‰ ˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .BÏ ¯ÊÁÏ«¬…¬»«¿»≈∆«¿«»¿≈¿ƒ≈
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לו,36)עד). ומותרת לשני היא מקודשת התורה שמן
פסול  גט ע"י לשני שנשאת כל פ:) (גיטין שאמרו וכמו
כשר. השני מן הולד מדבריהם), ופסול התורה מן (כשר

בקידושי 37) השני מן היא איש אשת שהרי התורה. מן
ב. קט, יבמות וראה תורה.

.æ„Ú LL ˙aÓ ?Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯vL ‰pË˜ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¿«»∆¿ƒ»¿»≈ƒ«≈«
Ì‡ :dzÚ„ ÈÙÈ ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ˜„Ba - ÌÈL ¯OÚ ˙a«∆∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ

‰ÈLec˜ ¯ÓLÏ ˙Ú„BÈ38¯ÓLzL ‡Ï ,ÔÈLec˜ Ô‰LÂ , ««ƒ¿…ƒ∆»¿∆≈ƒƒ…∆ƒ¿…
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ó˙e ÊB‚‡‰ ˙¯nLnL C¯„k Ô˙B‡»¿∆∆∆¿«∆∆»¡¿»»¿«≈»∆

Ôe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰39¯ÓLÏ ˙Ú„BÈ dÈ‡ Ì‡Â ; ¬≈¿ƒ»≈¿ƒ≈»««ƒ¿…
˙È·Ï ˙ÎÏB‰ ‡l‡ ,Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ‰ÈLecƒ̃∆»≈»¿ƒ»¿»≈∆»∆∆¿≈

ÌÏBÚÓ ‰Lc˜˙ ‡Ï el‡k dn‡40˙aÓ ‰˙eÁÙe . ƒ»¿ƒ…ƒ¿«¿»≈»¿»ƒ«
.Ôe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¯ÓLÏ ˙Ú„BÈ elÙ‡ ,LL≈¬ƒ««ƒ¿…≈»¿ƒ»≈

¯˙BÈa ‰ÏÎÒ elÙ‡ ,¯OÚ ˙a ÏÚ ‰¯˙ÈÂ41‰ÎÈ¯ˆ - ƒ≈»««∆∆¬ƒ¿»»¿≈¿ƒ»
‰È·B¯˜ B‡ dn‡ B‡ ‰ÈÁ‡ ‰e‡ÈO‰L ÈÓ ÏÎÂ .Ôe‡Ó≈¿»ƒ∆ƒƒ»«∆»ƒ»¿∆»

Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - dzÚ„Ï ‡lL42. ∆…¿«¿»≈»¿ƒ»¿»≈

קידושיה.38) מקחן 39)כסף "הפעוטות א: סה, גיטין
הרי"ף  וכגירסת למיאון", מתקדשת בקטנה וכנגדן מקח,
לפי  פעוט כל עשר, עד שש מגיל פעוטות וסתם שם.

א. נט, בגיטין כמבואר שכלו, ב.40)חריפות קז, יבמות
(41- כלל חריפה שאינה אלא שטות, מעשה שעושה לא

יודעת  שהיא עליה, חזקה עשר, על יתירה והיא הואיל
ה"ז, פ"ד אישות בהל' (כסף-משנה קידושיה לשמור

הי"ט). פ"ב ולעיל שם רבינו דברי יבמות,42)והשווה
לדעתה? איזו אמרו: ה"ב) פי"ג, (שם וב'ירושלמי' שם.
ומזכירים  נאים מלבושים אותה ומלבישים חופה לה עושים
חופה  לה עושים לדעתה? שלא - לבעל). (שתינשא גבר לה
(לפי  גבר לה מזכירים ולא נאים בגדים אותה ומלבישים

שם). הרשב"א גירסת

.çÔÈ‡ :ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ˙¯ÓB‡ ?˙‡ÓÓ „ˆÈk≈«¿»∆∆∆∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ≈
ÔÈLecwa ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :B‡ ,ÈÏÚa ÈBÏÙa ÈBˆ¿̄ƒƒ¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«ƒƒ

el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÈÁ‡ B‡ Èn‡ ÈeLcwL43elÙ‡ . ∆ƒ¿ƒƒƒ««¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬ƒ
dÏÚa ˙È·a ÔÈaÒÓ ÔÈÁ¯B‡ eÈ‰44˙„ÓBÚ ‡È‰Â , »¿ƒ¿Àƒ¿≈«¿»¿ƒ∆∆

- ÈÏÚa ÈBÏÙa ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰˜LÓe«¿»¬≈∆¿»¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒ
Ôe‡Ó ‰Ê È¯‰45. ¬≈∆≈

שם.43) על 44)יבמות, כלל יודיעו ולא ישתקו ואלה
לא  וגם אצלו, הסועדים הבעל כבוד משום מיאונה דבר
בהזדמנות  אלא מיאונה דבר על במיוחד אליהם הלכה
ורוגז  טורח מתוך ואולי שאמרה, מה אמרה הכיבוד הגשת

המטריחה. לבעלה מיאונה את א.45)הביעה קח, שם
לטובתה, תיקנוהו המיאון טעם רוקח': 'מעשה בספר וכתב
תחת  לישב להכריחה חכמים ביד כח אין היא וקטנה הואיל
"חיוב  קטז.) (פסחים שאמרו כמו רצונה, נגד בעלה
ותלך  בעלה בית תניח שמא לחוש שיש ומפני לדרדקים"?
לבית  תחזור ושוב לבעלה, ותשוב תתפייס ושוב אמה, לבית
תפקיר  שמא לחוש, יש וגם וגיחוך, כצחוק זה והרי אמה
כשהיא  ולפיכך מבעלה, בורחת שהיא העתים באותן עצמה
היא  אז זה, בבעלי רצוני אין ואומרת: שנים בפני ממאנת

שאמרו: וזהו אליו, עוד תשוב ולא עצמה בכבוד מרגשת
כיון  מיאוניה", הם הם "קידושיה - לאחר נתקדשה
מנהג  בה שינהגו עוד לחוש אין אחר, לאיש שנתקדשה

הפקר.

.è:dÏ ÔÈ·˙Bk Ô‰ÈÙa ‰pËw‰ ˙‡ÓnL ÌÈM‰«¿«ƒ∆¿»∆∆«¿«»ƒ¿≈∆¿ƒ»
ÈBÏÙa eÈÙa ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt ‰‡Ó ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
Ëb ÏL BÙe‚ ‡e‰ ‰ÊÂ .dÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ ,dÏÚa«¿»¿¿ƒ¿¿ƒ»¿∆∆≈

Ôe‡Ó46B˙È˙pL ,ÔÈLe¯b‰ Ë‚k BÈ‡ Ôe‡Ó Ë‚Â .47 ≈¿≈≈≈¿≈«≈ƒ∆¿ƒ»
dL¯‚Ó48‰¯ÈÒÓ ‡ÏÂ ,dÓLÏ ‰·È˙k CÈ¯ˆ BÈ‡Â .49, ¿»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿…¿ƒ»

ÔÈLe¯b‰ Ë‚ ÈËtLnÓ ¯·„ ‡ÏÂ50Ba ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â . ¿…»»ƒƒ¿¿≈≈«≈ƒ¿≈¿ƒ
ÈÒÙË51ÔÈLe¯b Ë‚k ‰‡¯È ‡nL ,Ëb‰52BÈ‡L ÈÙÏ , »¿≈«≈∆»≈»∆¿≈≈ƒ¿ƒ∆≈

ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓk ‡l‡53. ∆»¿«¬≈≈ƒ

שם.46) גט.47)יבמות, לה 48)של נתנו לא עוד וכל
ה"ג, פ"א לעיל כמבואר מגורשת, אינה - שלוחו או הבעל
מעת  אלא בנתינתו, צורך אין - מיאון גט ואילו הי"ב.
מיאון  גט של עיקרו וכל קידושיה. נעקרו בפניהם מיאונה
(בבא-מציעא  שנינו וכן שמיאנה. בידה לראיה אלא אינו
חוששים  ואין יחזיר" זה הרי מיאונין . . . "מצא מ"ח) פ"א
הגר"א  (ביאור בנתינתו צורך שאין הרי לה, נתנו לא שמא

יז). קנה, סי' כתיבה 49)לאהע"ז לא צריך אינו כלומר,
לשם  לידה מסירה ולא ה"ג) פ"א לעיל (כגט, מיאון גט לשם

ה"ט). שם לעיל (כגט, מיאון תלוש,50)גט דין כגון
ה"ו. שם א.52)נוסח.51)המבואר קח, ב. קז, יבמות

ובאמת  גרושתו, כדין קרובותיה לאסור יבואו זה שמתוך
לקמן  כמבואר בקרובותיה, מותר והוא גירושין כגט אינו

(מגיד-משנה). שמיאנה.53)הט"ז לראיה בידה תעודה

.éÔÈ¯ÈkÓ e‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ÈÙa ˙‡ÓnL ÌÈM‰«¿«ƒ∆¿»∆∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¿«ƒƒ
d˙B‡54Ba ‰‡nL dÏÚa ˙‡Â55CÎÈÙÏ .56ÈÓ Ïk , »¿∆«¿»∆≈¬»¿ƒ»»ƒ

Ëb ·zÎÏ BÏ LÈ ‰Èe‡Ó ÚÓLÂ ‰‡nL d˙B‡ ‰‡¯L∆»»»∆≈¬»¿»«≈∆»≈ƒ¿…≈
d¯ÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ dÏ Ôe‡Ó57e‚‰ ¯·Îe . ≈»««ƒ∆≈«ƒ»¿»»¬

:‰Ê ÁÒa Ôe‡Ó Ëb ·zÎÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿…≈≈¿…«∆

שמא 54) חשש יש יכירוה, לא שאם שמה, כך זו שקטנה
הקטנה  תמות ואם אחרת, קטנה של שם זו לקטנה יכתבו
בעלה  יירשנה שלא כדי זה מיאון גט קרוביה יוציאו ההיא,

שם). ובר"ן קו. (יבמות הם של 55)ויירשוה אשתו שזוהי
יש  שמא לחוש יש בעלה, את ידעו לא שאם בעלה, פלוני
זה  מיאון בגט ויכתבו זו, קטנה כשם ששמה אחרת קטנה
בעלה  את מכירים אם אבל קטנה. אותה של בעלה שם את
קטנה  של בעלה שם שמא לחוש אין שוב שלפנינו, זו של
לחשוש  לנו אין שכל-כך זו, של בעלה כשם אחרת

אלא-אם-כן 56)(מגיד-משנה). ממאנים ואין הואיל
טרם 57)מכירים. למיאונה השנים הוזקקו לא בוודאי כי

יבום  מהל' פ"ד לקמן והשווה שם. (יבמות שהכירום
הכ"ט).

ïeàî èb¥¥

.àéCk ˙L ,ÈBÏt L„ÁÏ ÌBÈ CÎÂ Ck ,˙aLa CÎa¿»¿«»»¿»¿…∆¿ƒ¿«»
ÈBÏt ÔÈÓÏ CÎÂ58,eÈÙa ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt ‰‡ÈÓ , »»¿ƒ¿«¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ¿»≈
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B‡ Èe‡ÈO‰Â ÈeÚË‰ ÈÁ‡ B‡ Èn‡L :‰¯Ó‡Â¿»¿»∆ƒƒ««ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
È˙Èl‚ ‡zL‰Â ,ÈBÏt ¯a ÈBÏÙÏ ‰pË˜ È‡Â ÈeLcƒ̃¿ƒ«¬ƒ¿«»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒƒƒ

ÔBÎÈÓ„˜ ÈzÚ„59‡ÓÈ‡˜ ‡ÏÂ dÈa ‡È·ˆ ‡Ïc «¿ƒ√»≈¿»»≈»≈¿»»≈¿»
dÈnÚ60‡˜„·e .61ÔÈÈ„Ú„ ‡Ï ¯¯a˙‡Â ‡c ˙ÈBÏt ƒ≈¿«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«»»«¬«ƒ

‡È‰ ‰pË˜62·È‰ÈÂ ‡Ó˙ÁÂ ‡·˙Îe .dÏ ‡63˙eÎÊÏ ¿«»ƒ¿«¿»«¬«¿»ƒƒ¿»«ƒ¿
ÈBÏt ¯a ÈBÏt .„Ú ÈBÏt ¯a ÈBÏt .‰¯e¯a ‰È‡¯ÏÂ¿ƒ¿»»¿»¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«¿ƒ

„Ú64. ≈

הי"ב.58) פ"ד לעיל כמבואר לשטרות, או ליצירה
עמו.60)לפניכם.59) אעמוד ולא בו רוצה שאיני
אישות 61) מהל' פ"ב לעיל כמבואר נשים, (ע"י ובדקנו

למאן.62)ה"כ). לה.63)ויכולה ונתנו וחתמנו וכתבנו
ה"ב,64) פ"א סנהדרין ב'ירושלמי' המיאון נוסח ראה

חלק  יבמות הגאונים' וב'אוצר ב. קז, יבמות בבלי ובתלמוד
סכ"ב: קנה סי' אהע"ז ובשו"ע תקלב-תקלד. סי' התשובות
ז"ל  פולק יעקב מהר"ר עשה וכן הזה, בזמן אפילו "וממאנת
ממאנת  בת שאין שאמרו מחמירים כיש ודלא בימיו מעשה

כלל". הזה בזמן

.áéÈt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡Ï ‰Lc˜˙Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«≈««ƒ
ÔBL‡¯‰ ÏÚ ‰¯Ò‡ - dÏÚa ‡lL65¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ∆…¿»»∆∆¿»«»ƒ¿ƒ∆¡ƒ

;‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,‰˜BÏ - dÏÚ·e ÔBL‡¯‰»ƒ¿»»∆¿ƒ¿ƒ
ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL66.'B‚Â ∆∆¡«…««¿»»ƒ¿

ב.65) יא, מביתו 66)יבמות "ויצאה כתוב: מזה ולמעלה
שהיא  הויה, לשון - והיתה אחר", לאיש והיתה והלכה
לראשון  אסורה - לאחר נתקדשה רק שאפילו קידושין,
'ספר  ה"ד, סנהדרין מהל' פי"ט השווה שם). (רש"י,
וקידשה  הראשון חזר אם אבל קנד. לא-תעשה המצוות'

א. עח, בקידושין כמבואר לוקה, אינו - בעלה לא ועדיין

.âé¯ÊÁÏ ˙¯zÓ - ‰Le¯‚ ‡È‰Lk ¯Á‡ ÌÚ ‰˙pÊƒ¿»ƒ«≈¿∆ƒ¿»À∆∆«¬…
dÏÚ·Ï67‰˙È‰Â ‰ÎÏ‰Â B˙ÈaÓ ‰‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL ; ¿«¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ≈¿»¿»¿»¿»

,ÔÈLecw‰ ‡È‰L ,¯Á‡ LÈ‡Ï d˙ÈÂ‰ - ¯Á‡ LÈ‡Ï¿ƒ«≈¬»»»¿ƒ«≈∆ƒ«ƒƒ
.BÏ ¯ÊÁÏ dÏÚa ÏÚ d˙B‡ ˙¯ÒB‡L ‡È‰ƒ∆∆∆»««¿»«¬…

שם.67) במשנה ב יח, סוטה

.ãédÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡ ÏkL ,‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·eƒ¿««∆∆»ƒ»∆ƒ¿»«««¿»
‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ -68¯L‡ È¯Á‡ :¯Ó‡pL ; ∆∆¿»»»¿∆»∆»∆∆¡««¬≈¬∆

‰‡nh‰69‰‡ÓË È¯‰Â -70˙L‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ . À«»»«¬≈ƒ¿¿»∆»ƒ≈»¿»≈∆
‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ71CÎÈÙÏ .72ÏÚ ‰¯Ò‡pL ‰M‡ Ïk , ƒ¿»≈∆∆∆¿»¿ƒ»»ƒ»∆∆∆¿»«

‰¯È˙Òe Èep˜ È„È ÏÚ dÏÚa73d˙B‡ ÏÚa Ì‡ ,74- «¿»«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»«»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ75¯Á‡ d¯ÈÊÁ‰Â ¯·Ú Ì‡Â . «ƒ«««¿¿ƒ»«¿∆¡ƒ»««

.Ë‚a ‡ÈˆBÈ - dL¯bL∆≈¿»ƒ¿≈

ארבעים.68) מלקות התורה, לאחרים,69)מן נבעלה
נטמאה". והיא "ונסתרה יג) ה, (במדבר הכתוב כלשון

תחת 70) שזינתה באשה גם עוסק זה פסוק כרחנו ועל
לשני  נתקדשה אפילו - גרושתו במחזיר שאילו בעלה,
מעתה  לעיל. כמבואר עליה, לוקה - נטמאה לא ועדיין
שהוא  בעלה, תחת שנטמאת אשה גם כולל זה שלאו אמור,
כלל. גירשה לא אפילו - עליה יבוא אם עליה לוקה

אישות 71) מהל' פכ"ד לעיל כמבואר לו, מותרת שהיא
משום  עליה לוקה בעלה שנאנסה, כהן "אשת אבל הי"ט,
הוטמאה. אשר אחרי . . . בעלה יוכל לא שנאמר טומאה,
הכתוב  לך פרט בעליהן, על אסורין נבעלו שאם בכלל, הכל
כהן  אשת אבל . . . מותרת שהיא שנאנסה, ישראל באשת
מהל' בפי"ח רבינו (לשון זונה" היא שהרי עומדת באיסורה

ה"ז). ביאה הוא 72)איסורי ודאי, נטמאה ואילו הואיל
התורה. מן עליה אל 73)לוקה שנים בפני בה שהתרה

ונסתרה  פלוני, איש עם תתייחדי) (=אל תסתרי
עמו  ושהתה מבחוץ) (שראום שנים בפני עמו (=ונתייחדה)
המרים  מי שתשתה עד בעלה על שאסורה טומאה, כדי
ה"ב. סוטה, מהל' בפ"א לקמן כמבואר הדבר, ויבדק

שלה.74) ודאי 75)הבעל זה אין שהרי מדבריהם,
התורה, מן עליו שאסורה ואע"פ ספק. אלא שנטמאה,
שם  כמבואר בלאו, עליה עובר וגם א. כח, בסוטה כמבואר
- מרדות מרדות. מכת אלא הספק, על לוקים אין - (ז.)
כי-אם  קבוע במספר לא אותו ומכים תורה, דברי על שמרד
וראה  שם). וברע"ב מ"ג, פ"ד (נזיר הדיין עיני ראות לפי

הכ"ב. ביאה איסורי מהל' בפ"א

.åèe¯‡aL BÓk ,‰ÊÈÓ¯a L¯bL L¯Á76‰ÎÏ‰Â , ≈≈∆≈≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿»¿»
ÁwÙÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯Á‡ L¯ÁÏ ‰Lc˜˙Â77- ¿ƒ¿«¿»¿≈≈«≈¿≈»ƒ«¿ƒ≈«

L¯Á‰ dÏÚ·Ï ¯ÊÁÏ ‰¯eÒ‡78Áwt ÏL BzL‡ Ï·‡ . ¬»«¬…¿«¿»«≈≈¬»ƒ¿∆ƒ≈«
˙¯zÓ - ‰L¯b˙Â ,L¯ÁÏ ˙‡OÂ ‰ÎÏ‰Â ,‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»¿»¿»¿ƒ»¿≈≈¿ƒ¿»¿»À∆∆

Áwt‰ dÏÚ·Ï ¯ÊÁÏ79. «¬…¿«¿»«ƒ≈«

מגרש 76) - חרש כשהוא נשא שאם הי"ז, פ"ב לעיל
התורה.77)ברמיזה. מן גמורים קידושין שקידושיו

גמורים 78) קידושין שנתקדשה אחרי להחזירה יוכל איך כי
ואפילו  משנתקדשה, גרושתו להחזיר ואסור לפיקח,
חכמים  כשתיקנו כי לראשון, אסורה אחר לחרש כשנתקדשה
שהחרש  מהפיקח; יותר כוחו את ייפו לא לחרש, קידושין
בו. כיוצא לחרש משנתקדשה גרושתו להחזיר מותר יהא

לקידושי 79) להרע יכולים נישואיו או החרש קידושי שאין
אין  התורה מן שהרי התורה, מן שקידושיו הפיקח הראשון
לחרש  נישואין חכמים תיקנו ולא כלום, החרש נישואי
יבמות  ('ירושלמי' הפיקח שהוא הראשון, קידושי את לקפח
שגירשה  פיקח של "אשתו רבינו: גירסת ע"פ ה"א פי"ד
הראשון  בעלה יוכל לא עליה: קורא אני אין לחרש, ונישאת

מגיד-משנה). – לקחתה" לשוב

.æèepnÓ ˙L¯‚Ó dÈ‡ - (LÈ‡a) ˙‡ÓÓ‰80dÈ„Â , «¿»∆∆»ƒ≈»¿…∆∆ƒ∆¿ƒ»
nL dÏÚa ÌÚdLc˜ ‡lL ÈÓ ÌÚ dÈ„k Ba ‰‡ ƒ«¿»∆≈¬»¿ƒ»ƒƒ∆…ƒ¿»

ÌÏBÚÓ81¯zÓ ‡e‰Â ,ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ‡È‰ : ≈»ƒÀ∆∆ƒ¿»¿À»
‰p‰k‰ ÔÓ dÏÒt ‡ÏÂ ,‰È˙B·B¯˜a82˙‡O Ì‡Â . ƒ¿∆»¿…¿»»ƒ«¿À»¿ƒƒ≈

˙¯zÓ - Ba ‰‡Ó B‡ ˙Ó B‡ ¯Á‡‰ dL¯‚Â ,¯Á‡Ï¿«≈¿≈¿»»«≈≈≈¬»À∆∆
ÔBL‡¯Ï ¯ÊÁÏ83dL¯‚ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . «¬…»ƒ¿…∆»¬ƒ≈¿»

¯Á‡ ¯Á‡Ï ˙‡OÂ ,Ba ‰‡Óe ,d¯ÈÊÁ‰Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿∆¡ƒ»≈¬»¿ƒ≈¿«≈««
;ÔBL‡¯Ï ¯ÊÁÏ ˙¯zÓ - ¯Á‡‰ dL¯‚Â ,Ba ‰‡nL∆≈¬»¿≈¿»»«≈À∆∆«¬…»ƒ
È¯‰ - Ë‚ BÓ„wL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôe‡Óa ˙‡ˆBi‰ ÏkL∆»«≈¿≈««ƒ∆¿»≈¬≈
˙¯zÓe ,ÌÏBÚÓ Ë‚a epnÓ ‰L¯b˙ ‡lL ÈÓk BÊ¿ƒ∆…ƒ¿»¿»ƒ∆¿≈≈»À∆∆
˙‡OÂ ,Ë‚a ‰pËw‰ ˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .BÏ ¯ÊÁÏ«¬…¬»«¿»≈∆«¿«»¿≈¿ƒ≈

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

oiyexib zekld - miyp xtq - hay g"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לו,36)עד). ומותרת לשני היא מקודשת התורה שמן
פסול  גט ע"י לשני שנשאת כל פ:) (גיטין שאמרו וכמו
כשר. השני מן הולד מדבריהם), ופסול התורה מן (כשר

בקידושי 37) השני מן היא איש אשת שהרי התורה. מן
ב. קט, יבמות וראה תורה.

.æ„Ú LL ˙aÓ ?Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯vL ‰pË˜ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¿«»∆¿ƒ»¿»≈ƒ«≈«
Ì‡ :dzÚ„ ÈÙÈ ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ˜„Ba - ÌÈL ¯OÚ ˙a«∆∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ

‰ÈLec˜ ¯ÓLÏ ˙Ú„BÈ38¯ÓLzL ‡Ï ,ÔÈLec˜ Ô‰LÂ , ««ƒ¿…ƒ∆»¿∆≈ƒƒ…∆ƒ¿…
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ó˙e ÊB‚‡‰ ˙¯nLnL C¯„k Ô˙B‡»¿∆∆∆¿«∆∆»¡¿»»¿«≈»∆

Ôe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰39¯ÓLÏ ˙Ú„BÈ dÈ‡ Ì‡Â ; ¬≈¿ƒ»≈¿ƒ≈»««ƒ¿…
˙È·Ï ˙ÎÏB‰ ‡l‡ ,Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ‰ÈLecƒ̃∆»≈»¿ƒ»¿»≈∆»∆∆¿≈

ÌÏBÚÓ ‰Lc˜˙ ‡Ï el‡k dn‡40˙aÓ ‰˙eÁÙe . ƒ»¿ƒ…ƒ¿«¿»≈»¿»ƒ«
.Ôe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¯ÓLÏ ˙Ú„BÈ elÙ‡ ,LL≈¬ƒ««ƒ¿…≈»¿ƒ»≈

¯˙BÈa ‰ÏÎÒ elÙ‡ ,¯OÚ ˙a ÏÚ ‰¯˙ÈÂ41‰ÎÈ¯ˆ - ƒ≈»««∆∆¬ƒ¿»»¿≈¿ƒ»
‰È·B¯˜ B‡ dn‡ B‡ ‰ÈÁ‡ ‰e‡ÈO‰L ÈÓ ÏÎÂ .Ôe‡Ó≈¿»ƒ∆ƒƒ»«∆»ƒ»¿∆»

Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - dzÚ„Ï ‡lL42. ∆…¿«¿»≈»¿ƒ»¿»≈

קידושיה.38) מקחן 39)כסף "הפעוטות א: סה, גיטין
הרי"ף  וכגירסת למיאון", מתקדשת בקטנה וכנגדן מקח,
לפי  פעוט כל עשר, עד שש מגיל פעוטות וסתם שם.

א. נט, בגיטין כמבואר שכלו, ב.40)חריפות קז, יבמות
(41- כלל חריפה שאינה אלא שטות, מעשה שעושה לא

יודעת  שהיא עליה, חזקה עשר, על יתירה והיא הואיל
ה"ז, פ"ד אישות בהל' (כסף-משנה קידושיה לשמור

הי"ט). פ"ב ולעיל שם רבינו דברי יבמות,42)והשווה
לדעתה? איזו אמרו: ה"ב) פי"ג, (שם וב'ירושלמי' שם.
ומזכירים  נאים מלבושים אותה ומלבישים חופה לה עושים
חופה  לה עושים לדעתה? שלא - לבעל). (שתינשא גבר לה
(לפי  גבר לה מזכירים ולא נאים בגדים אותה ומלבישים

שם). הרשב"א גירסת

.çÔÈ‡ :ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ˙¯ÓB‡ ?˙‡ÓÓ „ˆÈk≈«¿»∆∆∆∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ≈
ÔÈLecwa ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :B‡ ,ÈÏÚa ÈBÏÙa ÈBˆ¿̄ƒƒ¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«ƒƒ

el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÈÁ‡ B‡ Èn‡ ÈeLcwL43elÙ‡ . ∆ƒ¿ƒƒƒ««¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬ƒ
dÏÚa ˙È·a ÔÈaÒÓ ÔÈÁ¯B‡ eÈ‰44˙„ÓBÚ ‡È‰Â , »¿ƒ¿Àƒ¿≈«¿»¿ƒ∆∆

- ÈÏÚa ÈBÏÙa ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰˜LÓe«¿»¬≈∆¿»¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒ
Ôe‡Ó ‰Ê È¯‰45. ¬≈∆≈

שם.43) על 44)יבמות, כלל יודיעו ולא ישתקו ואלה
לא  וגם אצלו, הסועדים הבעל כבוד משום מיאונה דבר
בהזדמנות  אלא מיאונה דבר על במיוחד אליהם הלכה
ורוגז  טורח מתוך ואולי שאמרה, מה אמרה הכיבוד הגשת

המטריחה. לבעלה מיאונה את א.45)הביעה קח, שם
לטובתה, תיקנוהו המיאון טעם רוקח': 'מעשה בספר וכתב
תחת  לישב להכריחה חכמים ביד כח אין היא וקטנה הואיל
"חיוב  קטז.) (פסחים שאמרו כמו רצונה, נגד בעלה
ותלך  בעלה בית תניח שמא לחוש שיש ומפני לדרדקים"?
לבית  תחזור ושוב לבעלה, ותשוב תתפייס ושוב אמה, לבית
תפקיר  שמא לחוש, יש וגם וגיחוך, כצחוק זה והרי אמה
כשהיא  ולפיכך מבעלה, בורחת שהיא העתים באותן עצמה
היא  אז זה, בבעלי רצוני אין ואומרת: שנים בפני ממאנת

שאמרו: וזהו אליו, עוד תשוב ולא עצמה בכבוד מרגשת
כיון  מיאוניה", הם הם "קידושיה - לאחר נתקדשה
מנהג  בה שינהגו עוד לחוש אין אחר, לאיש שנתקדשה

הפקר.

.è:dÏ ÔÈ·˙Bk Ô‰ÈÙa ‰pËw‰ ˙‡ÓnL ÌÈM‰«¿«ƒ∆¿»∆∆«¿«»ƒ¿≈∆¿ƒ»
ÈBÏÙa eÈÙa ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt ‰‡Ó ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
Ëb ÏL BÙe‚ ‡e‰ ‰ÊÂ .dÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ ,dÏÚa«¿»¿¿ƒ¿¿ƒ»¿∆∆≈

Ôe‡Ó46B˙È˙pL ,ÔÈLe¯b‰ Ë‚k BÈ‡ Ôe‡Ó Ë‚Â .47 ≈¿≈≈≈¿≈«≈ƒ∆¿ƒ»
dL¯‚Ó48‰¯ÈÒÓ ‡ÏÂ ,dÓLÏ ‰·È˙k CÈ¯ˆ BÈ‡Â .49, ¿»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿…¿ƒ»

ÔÈLe¯b‰ Ë‚ ÈËtLnÓ ¯·„ ‡ÏÂ50Ba ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â . ¿…»»ƒƒ¿¿≈≈«≈ƒ¿≈¿ƒ
ÈÒÙË51ÔÈLe¯b Ë‚k ‰‡¯È ‡nL ,Ëb‰52BÈ‡L ÈÙÏ , »¿≈«≈∆»≈»∆¿≈≈ƒ¿ƒ∆≈

ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓk ‡l‡53. ∆»¿«¬≈≈ƒ

שם.46) גט.47)יבמות, לה 48)של נתנו לא עוד וכל
ה"ג, פ"א לעיל כמבואר מגורשת, אינה - שלוחו או הבעל
מעת  אלא בנתינתו, צורך אין - מיאון גט ואילו הי"ב.
מיאון  גט של עיקרו וכל קידושיה. נעקרו בפניהם מיאונה
(בבא-מציעא  שנינו וכן שמיאנה. בידה לראיה אלא אינו
חוששים  ואין יחזיר" זה הרי מיאונין . . . "מצא מ"ח) פ"א
הגר"א  (ביאור בנתינתו צורך שאין הרי לה, נתנו לא שמא

יז). קנה, סי' כתיבה 49)לאהע"ז לא צריך אינו כלומר,
לשם  לידה מסירה ולא ה"ג) פ"א לעיל (כגט, מיאון גט לשם

ה"ט). שם לעיל (כגט, מיאון תלוש,50)גט דין כגון
ה"ו. שם א.52)נוסח.51)המבואר קח, ב. קז, יבמות

ובאמת  גרושתו, כדין קרובותיה לאסור יבואו זה שמתוך
לקמן  כמבואר בקרובותיה, מותר והוא גירושין כגט אינו

(מגיד-משנה). שמיאנה.53)הט"ז לראיה בידה תעודה

.éÔÈ¯ÈkÓ e‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ÈÙa ˙‡ÓnL ÌÈM‰«¿«ƒ∆¿»∆∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¿«ƒƒ
d˙B‡54Ba ‰‡nL dÏÚa ˙‡Â55CÎÈÙÏ .56ÈÓ Ïk , »¿∆«¿»∆≈¬»¿ƒ»»ƒ

Ëb ·zÎÏ BÏ LÈ ‰Èe‡Ó ÚÓLÂ ‰‡nL d˙B‡ ‰‡¯L∆»»»∆≈¬»¿»«≈∆»≈ƒ¿…≈
d¯ÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ dÏ Ôe‡Ó57e‚‰ ¯·Îe . ≈»««ƒ∆≈«ƒ»¿»»¬

:‰Ê ÁÒa Ôe‡Ó Ëb ·zÎÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿…≈≈¿…«∆

שמא 54) חשש יש יכירוה, לא שאם שמה, כך זו שקטנה
הקטנה  תמות ואם אחרת, קטנה של שם זו לקטנה יכתבו
בעלה  יירשנה שלא כדי זה מיאון גט קרוביה יוציאו ההיא,

שם). ובר"ן קו. (יבמות הם של 55)ויירשוה אשתו שזוהי
יש  שמא לחוש יש בעלה, את ידעו לא שאם בעלה, פלוני
זה  מיאון בגט ויכתבו זו, קטנה כשם ששמה אחרת קטנה
בעלה  את מכירים אם אבל קטנה. אותה של בעלה שם את
קטנה  של בעלה שם שמא לחוש אין שוב שלפנינו, זו של
לחשוש  לנו אין שכל-כך זו, של בעלה כשם אחרת

אלא-אם-כן 56)(מגיד-משנה). ממאנים ואין הואיל
טרם 57)מכירים. למיאונה השנים הוזקקו לא בוודאי כי

יבום  מהל' פ"ד לקמן והשווה שם. (יבמות שהכירום
הכ"ט).

ïeàî èb¥¥

.àéCk ˙L ,ÈBÏt L„ÁÏ ÌBÈ CÎÂ Ck ,˙aLa CÎa¿»¿«»»¿»¿…∆¿ƒ¿«»
ÈBÏt ÔÈÓÏ CÎÂ58,eÈÙa ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt ‰‡ÈÓ , »»¿ƒ¿«¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ¿»≈
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‰pÊÓ‰ ÔÎÂ .‰Le¯‚·109ÈtÓ ,ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ «¿»¿≈«¿«»≈»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈
¯aÚ˙z ‡lL dÓˆÚ ˙¯nLnL110‰Òe‡ ÔÎÂ .111 ∆¿«∆∆«¿»∆…ƒ¿«≈¿≈¬»

.ÔÈzÓ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰zÙÓe¿À»≈»¿ƒ¿«¿ƒ

בה 108) לגזור ואין ללדת, ראויה ואינה היא קטנה שהרי
וברש"י). לד: (יבמות ממאנת אינה שגדולה גדולה, משום

גדולה.109) [שיצא 110)אפילו מתהפכת מזנה "אשה
תתעב  שלא - לה.).הזרע] (שם אף-על]פי 111)ר"

שלא  היא משתמרת - פתאום לפתע עליה בא שהאונס
א. לז, בכתובות כמבואר תתעבר,

.âë‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„BÂ ,˙eÚËa ˙‡OpL ÈÓƒ∆ƒ»¿»¿«∆ƒ¬»
dÏÚ·Ï112‰˙È‰ Ì‡ ,ÂÈzÁzÓ ÔÈc ˙Èa ‰e‡ÈˆB‰Â , ¿«¿»¿ƒ»≈ƒƒ«¿»ƒ»¿»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - „ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰pË¿̃«»∆≈»¿»≈≈≈»¿ƒ»
ÔÈzÓ‰Ï113‰fL ;114‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„115ÏÎÂ , ¿«¿ƒ∆∆»»∆≈»¿»

Ba e¯Ê‚ ‡Ï ·¯a ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c116. »»∆≈»¿……»¿

לחופה 112) כניסתן ובשעת נשים, שתי שקידשו שנים כגון
לג:). (יבמות זה בשל זה של שם.113)הוחלפו

בעבירה.114) טעות ודוקא 115)נישואי א. לה, יבמות
מחמת  אלא אינו איסורה וכל לילד, ראויה שאינה קטנה,
צריכה  - הדין מן שאסורה גדולה אבל גדולה, משום גזירה
בעלה  זה כי סבורה שהרי ממזרות, חשש משום להמתין

מתהפכת. הל'116)ואינה והשווה ב. מו, בבא-מציעא
ה"כ. פ"א יום-טוב

.ãëÔÈcÓ - ÌBÈ ÌÈÚLz CB˙a Ò¯‡Ó‰117Ò¯‡ .B˙B‡ «¿»≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ≈«
B˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - Á¯·e118- ÌBÈ ÌÈÚLz CB˙a Òk . »«≈¿«ƒ»«¿ƒ¿ƒ

Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ119ÓÚÈÂ ,ÔÓÊ ¯Á‡ „Ú.BzL‡ ÌÚ „ «¿ƒƒ»«««¿«¿«¬…ƒƒ¿

דברי 117) על שעבר על הקהל מתוך אותו מרחיקים
בפ"ז  כמבואר וכו', אמותיו בארבע יושבים ולא חכמים,

ה"ד. תורה תלמוד בריחתו 118)מהל' א. לז, יבמות
כמבואר  עון", מכפרת "גלות לדבר: רמז הנידוי, מן מצילתו

(מגיד-משנה). ב לז, בגט,119)בסנהדרין מוציאה ואינו
להלן  (וראה זמן לאחר מחזירה - כהן היה אפילו ולפיכך
עד  אותו מנדים כנס, בין אירס בין הראב"ד ולדעת בהכ"ח).

בגט. שיגרש

.äë˙¯aÚÓ Ì„‡ ‡OÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆…ƒ»»»¿À∆∆
B¯·Á120B¯·Á ˙˜ÈÓe121Úe„È Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¬≈≈∆∆¬≈¿««ƒ∆«∆«»«

˙ÚLa „Ïe‰ ˜ÈfÈ ‡nL ,˙¯aÚÓ ‡È‰ ÈÓÏ¿ƒƒ¿À∆∆∆»«ƒ«»»ƒ¿«
LÈÓLz122- ‰˜ÈÓe .B¯·Á Ôa ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L , «¿ƒ∆≈«¿ƒ«∆¬≈¿ƒ»

¯kÚ˙È ‡nL123˙‡t¯Ï „Èt˜Ó BÈ‡ ‡e‰Â ,·ÏÁ‰ ∆»ƒ¿«≈∆»»¿≈«¿ƒ¿«…
¯kÚ˙iLk ·ÏÁÏ ÔÈÏÈÚBn‰ ÌÈ¯·ca ·ÏÁ‰124. ∆»»«¿»ƒ«ƒƒ∆»»¿∆ƒ¿«≈

ממנו.120) מעוברת והיא גירשה או שמת,
שילדה 121) בנה את מיניקה והיא נתגרשה, או שנתארמלה
מב.).122)ממנו. (יבמות מעוברת יזדהם 123)בהיותה

עיבור  חדשי שלשת לאחר נעכר והחלב ממנו, שתתעבר ע"י
החלב, המעכרים רעים מאכלים ע"י או ס:) (כתובות

שם. וחלב 124)כמבואר ביצים חבירו בן את להאכיל או
שאשה  ומתוך נעכר, אמו כשחלב בנו על שמקפיד כשם

בעלה  יורשי את מלתבוע נמנעת היא לבית-דין, לבוא בושה
חבירו  ומינקת מב:). (יבמות ברעב מת בנה ונמצא הקודם,
ואם  בנו, את להניק משועבדת שאינה אע"פ ממנו שנתגרשה
לעיל  כמבואר בו, מטפל והוא בנו את לו מחזירה רצתה
עד  אותו הניקה כשלא זה כל - הט"ז אישות מהל' פכ"א
שמא  מאמו, אותו מפרישים אין - הכירה אם אבל שהכירה,

שם. כמבואר סכנה, לידי יבוא

.åëÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ?‰˜ÈÈ‰ ÔÓÊ ‡e‰ ‰nk«»¿««¿ƒ»«¿»»¿∆¿ƒ
L„Á125.Ba ‰Ò¯‡˙pL ÌBiÓe Ba „ÏBpL ÌBiÓ ıeÁ . …∆ƒ∆«ƒ∆ƒ¿»¿»

שאינה 125) חבירו למעוברת והוא-הדין שם. כתובות,
שתלד. לאחר היניקה חדשי כ"ד שיעברו עד להארס מותרת
בין  אלמנה שהיא "בין פסק: סי"א יג, סי' אהע"ז ובשו"ע
לזנות  במופקרת להקל ויש מזנה, שהיא בין גרושה שהיא

משמרה". בעלה שיהא כדי

.æëÔÓÊ ¯Á‡ „Ú Ò¯‡Ï ¯eÒ‡ Ck ‡OÏ ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»ƒ»»»¿»≈«««¿«
CB˙a ezÏÓbL B‡ ‰˜ÈÓÏ da ‰˙ elÙ‡ .‰Ê∆¬ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»∆¿»«¿

‡Opz ‡Ï - L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡126- da ˙Ó . «¿»»¿∆¿ƒ…∆…ƒ»≈≈¿»
ep‚¯‰z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‡OpÏ ˙¯zÓ127. À∆∆ƒ»≈¿≈¿ƒ∆»««¿∆

שם,126) (כתובות להנשא שרוצה מחמת שגמלתו
(שם).127)וברש"י). כך על חשודה אינה כי להנשא, כדי

.çë- ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰˜ÈÓ B‡ ˙¯aÚÓ ‡OÂ ¯·Ú»«¿»»¿À∆∆¿ƒ»¿¿«∆
Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,Ë‚· ‡ÈˆBÈ128- Ï‡¯OÈ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿≈«¬ƒ»»…≈¿ƒ»»ƒ¿»≈

.‰˜ÈÓ ÏL L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ¯Á‡ ‰p¯ÈÊÁÈ«¬ƒ∆»«««¿»»¿∆¿ƒ…∆∆¿ƒ»
ÔÈ‡ - BzL‡ ÌÚ ·LÈÂ ‡a ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,Á¯·e ‡O»»»«¿««¿«»¿»«ƒƒ¿≈

ÌeÏk CÎa129ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰˜ÈÓ B‡ ˙¯aÚÓ Ò¯‡ . ¿»¿≈«¿À∆∆¿ƒ»≈ƒ
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡130ÒÎÏ ‡ÏÂ .131‰˜ÈÈ‰ ÔÓÊ ¯Á‡ „Ú ¿ƒ¿…ƒ¿…«««¿««¿ƒ»

.„Ïe‰ ˙eÓiL „Ú B‡«∆»«»»

לו:128) (יבמות גרושה משום עולמית להחזירה יוכל שלא
כד, הל' לעיל האמור יום תשעים בתוך המארס אבל ולז.).
כי  גט, בלא אותם מפרישים אלא בגט להוציא חייב אינו
הוא  שהזמן משום וגם הוולד, סכנת משום החמירו כאן
רק  קצר הזמן למעלה אבל להשתמר, להם קשה ארוך
(מגיד-משנה). להשתמר ויכולים חדשים שלשה

כמבואר 129) מצילתו, ובריחתו ברח, שהרי לו, ומותרת
כד. הל' נשא,130)לעיל אם אלא "יוציא" אמרו: שלא

יש  וכן שיוציא. שם) (יבמות, הוזכר לא - קידש אם אבל
. . בעלה שמת "מינקת ס.) (כתובות שאמרו ממה להוכיח
למה  - לגרש צריך כשאירס ואם תינשא", ולא תתארס לא .
שאינו  ודאי אלא גירשה, כבר הרי תינשא" "ולא לשנות: לו
אע"פ  חידוש, הברייתא משמיעה ולפיכך לגרשה, חייב
הגר"א  בביאור וכן שם, יבמות ('תוספות' ישא לא - שאירס

יב). יג, סי' התימנים:131)לאהע"ז ובכת"י דחוק, הלשון
סי"ב. יג, סי' אהע"ז בשו"ע הנוסח וכן יכנוס, ולא

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שנתגרשו,1) לומר והבעל האשה נאמנות רבינו בו כלל

הגט, על הבעל ערעור זה, בענין עדים כתי שתי הכחשות
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ÈtÓ ,ÔBL‡¯Ï ¯ÊÁÏ ‰¯eÒ‡ - Ba ‰‡Óe ,¯Á‡Ï¿«≈≈¬»¬»«¬…»ƒƒ¿≈
ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ˙‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,Ë‚a epnÓ ˙‡ˆiL∆»»ƒ∆¿≈««ƒ∆»»ƒ»«¬

Ôe‡Óa84B‡ ÔB¯Á‡‰ dL¯b Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿≈¿≈»ƒ«ƒ≈¿»»«¬
˙Ó85,ÂÈÁ‡Ïe B·ÏÂ ÔBL‡¯‰ È·‡Ï ‰¯eÒ‡ ÔÎÂ . ≈¿≈¬»«¬ƒ»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ

ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ˙‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLe¯b‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿««ƒ∆»»ƒ»«¬
Ôe‡Óa86. ¿≈

בפ"ב 80) המבוארים בקרובותיה, והוא לקרוביו שתיאסר
אישות  מהל' פ"ט לעיל ובביאורנו ה"ז, ביאה איסורי מהל'

למפרע.81)הט"ו. הקידושין את עוקר שהמיאון
א.82) קח, גילה 83)יבמות שלאחר-כך שהמיאון שם.

הקודם. הגט וביטל היא שקטנה מיאון 84)עליה ואין
מכרת  שהיא מתוך אנו חוששים כי שלו, גט מבטל חבירו
למאן  וישדלה הלה ילך הראשון, של וקריצותיו ברמיזותיו
מיאנה  שלא אוהבתו, היא שהרי אליו, שתחזור כדי בשני
מיאון  אבל לדעתה. שלא ממנו ויצאה נתגרשה אלא בראשון
ברמיזותיו  ישדלה שמא חוששים ואין שלו, גט מבטל שלו
ניסה  שהרי אליו, שתחזור כדי וישבשנה, לאחר כשתנשא
בו  מיאנה שהרי נתפייסה, ולא תחתיו בהיותה לפייסה

קח:). (שם ממנו עקרה 85)ויצאה ולא כלל מיאנה שלא
לראשון  לחזור אסורה שבוודאי הראשונים, גירושיה את

הראשון,86)(שם). גט מבטל חבירו מיאון שאין כאמור,
עליהם, נאסרה ברמיזותיהם, מכרת שאינה קרוביו ואפילו

וברש"י). (שם בעלה משום גזירה

.æéÌ·Èa ˙‡ÓÓ‰87˙‡¯pL ÈtÓ ,ÂÈ·‡Ï ‰¯eÒ‡ - «¿»∆∆«»»¬»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»
Ba ˙nL ˙Úa B˙lÎk88- ÌÈ·B¯˜ ¯‡LÏ Ï·‡ ; ¿«»¿≈∆≈¿¬»ƒ¿»¿ƒ

˙¯zÓ - ÔÈÓ·È‰ ÔÓ „Á‡a ‰‡Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒ»ƒ≈¬»¿∆»ƒ«¿»ƒÀ∆∆
ÂÈÁ‡Ï89. ¿∆»

ה"ג.87) לעיל נישואי 88)כמבואר לה הועילו שהרי
שתוכל  כדי מיאון להצריכה היבם לפני ליפול המת, הבעל
קז:). (שם לו אסורה עין מראית ומשום לאחרים, להנשא

שכ 89) האח, כגרושת את ואינה עוקר מיאון אמרנו בר
גם  שמותרת רבינו למד ומכאן (שם). למפרע הקידושין
קרובים  לשאר אסורה הרמב"ן ולדעת המת. קרובי לשאר
מצות  משום לאחיו אלא מותרת ואינה לאביו, שאסורה כשם
מותרת  עדיין אחד, מאח יבום זיקת עקרה שאפילו יבום,
נשאר  לא שאם מודים, והכל יבום. מצות משום אחיו לשאר
אסורה  וממילא למאן במי לה אין בעלה, מיתת אחר יבם

(מגיד-משנה). בקרוביו

.çé‡Ï BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡˙pL B‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿»¿»∆ƒ¿«¿¿»¬≈…
Ò¯‡˙z ‡ÏÂ ‡Opz90ıeÁ ,ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓzL „Ú ƒ»≈¿…ƒ¿»≈«∆«¿ƒƒ¿ƒ

Ba dÏÚa ˙nL B‡ ‰L¯b˙pL ÌBiÓ91ÌBiÓ ıeÁÂ ƒ∆ƒ¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ
dÈ‡ B‡ ˙¯aÚÓ ‡È‰ Ì‡ Ú„eiL È„k ,Ba ‰Ò¯‡˙pL∆ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ»«ƒƒ¿À∆∆≈»

˙¯aÚÓ92ÏL BÚ¯ÊÏ ÔBL‡¯ ÏL BÚ¯Ê ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï , ¿À∆∆¿«¿ƒ≈«¿∆ƒ¿«¿∆
ÈL93. ≈ƒ

ה"ב.90) אישות מהל' פ"א לעיל כמבואר תתקדש, לא
הי"א:91) פ"ד שם, ב'ירושלמי' וכן א. ומג, א. מא, יבמות

שלמים". יום שלשה 92)"תשעים - העובר הכרת שזמן
ליהודה  ויוגד חדשים כמשלוש "ויהי לדבר: זכר חדשים,

כמבואר  כד), לח, (בראשית וגו'" הרה הנה וגו' לאמר
שם. חדשים 93)ב'ירושלמי' תשעה בן ספק בן, תלד שלא

יז, (שם אמרה והתורה לאחרון, שבעה בן או הראשון לבעל
זרע  בין להבחין - אחריך" ולזרעך לאלקים לך "להיות ז)
הוודאים  על אלא שורה השכינה שאין לאחרון, ראשון של
ביאה  איסורי מהל' בפ"כ וראה וברש"י) מב. (יבמות

הי"ח-יט.

.èé‰È‰ elÙ‡Â .˙L¯‚ÓÏ ÔÈBÓ Ëb‰ ˙·È˙k ÌBiÓeƒ¿ƒ««≈ƒ«¿…∆∆«¬ƒ»»
È‡z ÏÚ94‰nk ¯Á‡Ï ‡l‡ d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡lL B‡ , «¿«∆…ƒƒ«¿»»∆»¿«««»

ÌÈL95ÔÈBÓ ‰·È˙k‰ ÌBiÓ -96„ÁÈ˙Ó BÈ‡ È¯‰L , »ƒƒ«¿ƒ»ƒ∆¬≈≈ƒ¿«≈
dÏ B·˙kMÓ dnÚ97. ƒ»ƒ∆¿»»

התנאי.94) נתקיים לא לאשתו 95)ועדיין גט ששלח כגון
בדרך. שליח א.96)ונשתהה יח, לעיל 97)גיטין ראה
ה"ב. ופ"ח ה"ה, פ"ג

.ë‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰M‡ elÙ‡L ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙¯Ê‚e¿≈«¬»ƒƒ∆¬ƒƒ»∆≈»¿»
„ÏÈÏ98- ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ elÙ‡Â , ≈≈«¬ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»ƒ»≈ƒ

‰˜Ê B‡ ‰pË˜ elÙ‡ .ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿«»¿≈»
‰¯˜Ú B‡99˙ÈBÏÈ‡ B‡100Ìi‰ ˙È„Óa dÏÚa elÙ‡Â , ¬»»«¿ƒ«¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ««»

‰Ïe˙a elÙ‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a Le·Á B‡ ‰ÏBÁ B‡∆»¿≈»¬ƒ«¬ƒ¿»
ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ101. ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ

חולי.98) או סם האם 99)מחמת וניטלה רחמה "שנעקר
מב:). יבמות רש"י (לשון פ"ב 100)שלה" לעיל מפורש

ה"ד-ו. אישות -101)מהל' לילד ראויה שאינה גזרו
(יבמות  לאשה אשה בין תחלוק שלא לילד, הראויה מחמת

שם).

.àë‰¯ib˙pL ˙¯BibÂ ‰¯¯ÁzLpL ‰ÁÙL102- ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ∆∆ƒ¿«¿»
- e¯ib˙pL BzL‡Â ¯‚ elÙ‡Â .ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈÈzÓÓ«¿ƒƒƒ¿ƒ«¬ƒ≈¿ƒ¿∆ƒ¿«¿
Ú¯Ê ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï È„k ,ÌBÈ ÌÈÚLz Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆«

‰M„˜a Ú¯Ê ‡lL Ú¯ÊÏ ‰M„˜a Ú¯ÊpL103˙ÙÈ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿À»¿∆«∆…ƒ¿«ƒ¿À»¿≈¿«
¯‡z104ÌBÈ ÌÈLÏL ‰¯Bz dÏ ‰˙pL Èt ÏÚ Û‡ , …«««ƒ∆»¿»»»¿ƒ

dÓˆÚ ˙w˙Ï105ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ¿«»««¿»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈLÏM‰Â .„Ïe‰ ˙w˙Ï106ÌÈÚLz‰ ÏÏkÓ107. ¿«»««»»¿«¿ƒƒ¿««ƒ¿ƒ

או 102) בעבדותן לבעליהן נשואות והגיורת השפחה והיו
אינה  שהמזנה להמתין, צריכות אינן פנויות היו אבל בגיותן.

הבאה. בהלכה כמבואר להמתין, לפני 103)צריכה
שם  ב'תוספות' וראה לה.) שם וראה מב. (יבמות גירותם

ס"ט. רסט סי' יו"ד ובשו"ע א. בשביה 104)מב, שנלקחה
בתורה  כאמור אויביו, על למלחמה ישראל בצאת בגיותה

יא). כא, שתקבל 105)(דברים עד ואמה אביה את לבכות
מהל' בפ"ח כמבואר השכינה, כנפי תחת להכנס עצמה על

ה"ה. בכיה.106)מלכים ב.107)של מח, יבמות
הראשונה  הביאה על אבל ה"ו. שם מלכים הל' השווה
משום  חוששים אנו אין שבייתה, בשעת נישואיה שלפני
נחשב  אינו ראשונה מביאה לו יוולד אם בן שאותו הבחנה,
שם  כמבואר בנך, אינו הגויה מן הנולד בנך כי כלל, זרעו

שם). (כסף-משנה ה"ח

.áëÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ˙‡ÓÓ‰108‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï . «¿»∆∆≈»¿ƒ»¿«¿ƒ…»¿∆»
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‰pÊÓ‰ ÔÎÂ .‰Le¯‚·109ÈtÓ ,ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ «¿»¿≈«¿«»≈»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈
¯aÚ˙z ‡lL dÓˆÚ ˙¯nLnL110‰Òe‡ ÔÎÂ .111 ∆¿«∆∆«¿»∆…ƒ¿«≈¿≈¬»

.ÔÈzÓ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰zÙÓe¿À»≈»¿ƒ¿«¿ƒ

בה 108) לגזור ואין ללדת, ראויה ואינה היא קטנה שהרי
וברש"י). לד: (יבמות ממאנת אינה שגדולה גדולה, משום

גדולה.109) [שיצא 110)אפילו מתהפכת מזנה "אשה
תתעב  שלא - לה.).הזרע] (שם אף-על]פי 111)ר"

שלא  היא משתמרת - פתאום לפתע עליה בא שהאונס
א. לז, בכתובות כמבואר תתעבר,

.âë‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„BÂ ,˙eÚËa ˙‡OpL ÈÓƒ∆ƒ»¿»¿«∆ƒ¬»
dÏÚ·Ï112‰˙È‰ Ì‡ ,ÂÈzÁzÓ ÔÈc ˙Èa ‰e‡ÈˆB‰Â , ¿«¿»¿ƒ»≈ƒƒ«¿»ƒ»¿»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - „ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰pË¿̃«»∆≈»¿»≈≈≈»¿ƒ»
ÔÈzÓ‰Ï113‰fL ;114‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„115ÏÎÂ , ¿«¿ƒ∆∆»»∆≈»¿»

Ba e¯Ê‚ ‡Ï ·¯a ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c116. »»∆≈»¿……»¿

לחופה 112) כניסתן ובשעת נשים, שתי שקידשו שנים כגון
לג:). (יבמות זה בשל זה של שם.113)הוחלפו

בעבירה.114) טעות ודוקא 115)נישואי א. לה, יבמות
מחמת  אלא אינו איסורה וכל לילד, ראויה שאינה קטנה,
צריכה  - הדין מן שאסורה גדולה אבל גדולה, משום גזירה
בעלה  זה כי סבורה שהרי ממזרות, חשש משום להמתין

מתהפכת. הל'116)ואינה והשווה ב. מו, בבא-מציעא
ה"כ. פ"א יום-טוב

.ãëÔÈcÓ - ÌBÈ ÌÈÚLz CB˙a Ò¯‡Ó‰117Ò¯‡ .B˙B‡ «¿»≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ≈«
B˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - Á¯·e118- ÌBÈ ÌÈÚLz CB˙a Òk . »«≈¿«ƒ»«¿ƒ¿ƒ

Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ119ÓÚÈÂ ,ÔÓÊ ¯Á‡ „Ú.BzL‡ ÌÚ „ «¿ƒƒ»«««¿«¿«¬…ƒƒ¿

דברי 117) על שעבר על הקהל מתוך אותו מרחיקים
בפ"ז  כמבואר וכו', אמותיו בארבע יושבים ולא חכמים,

ה"ד. תורה תלמוד בריחתו 118)מהל' א. לז, יבמות
כמבואר  עון", מכפרת "גלות לדבר: רמז הנידוי, מן מצילתו

(מגיד-משנה). ב לז, בגט,119)בסנהדרין מוציאה ואינו
להלן  (וראה זמן לאחר מחזירה - כהן היה אפילו ולפיכך
עד  אותו מנדים כנס, בין אירס בין הראב"ד ולדעת בהכ"ח).

בגט. שיגרש

.äë˙¯aÚÓ Ì„‡ ‡OÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆…ƒ»»»¿À∆∆
B¯·Á120B¯·Á ˙˜ÈÓe121Úe„È Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¬≈≈∆∆¬≈¿««ƒ∆«∆«»«

˙ÚLa „Ïe‰ ˜ÈfÈ ‡nL ,˙¯aÚÓ ‡È‰ ÈÓÏ¿ƒƒ¿À∆∆∆»«ƒ«»»ƒ¿«
LÈÓLz122- ‰˜ÈÓe .B¯·Á Ôa ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L , «¿ƒ∆≈«¿ƒ«∆¬≈¿ƒ»

¯kÚ˙È ‡nL123˙‡t¯Ï „Èt˜Ó BÈ‡ ‡e‰Â ,·ÏÁ‰ ∆»ƒ¿«≈∆»»¿≈«¿ƒ¿«…
¯kÚ˙iLk ·ÏÁÏ ÔÈÏÈÚBn‰ ÌÈ¯·ca ·ÏÁ‰124. ∆»»«¿»ƒ«ƒƒ∆»»¿∆ƒ¿«≈

ממנו.120) מעוברת והיא גירשה או שמת,
שילדה 121) בנה את מיניקה והיא נתגרשה, או שנתארמלה
מב.).122)ממנו. (יבמות מעוברת יזדהם 123)בהיותה

עיבור  חדשי שלשת לאחר נעכר והחלב ממנו, שתתעבר ע"י
החלב, המעכרים רעים מאכלים ע"י או ס:) (כתובות

שם. וחלב 124)כמבואר ביצים חבירו בן את להאכיל או
שאשה  ומתוך נעכר, אמו כשחלב בנו על שמקפיד כשם

בעלה  יורשי את מלתבוע נמנעת היא לבית-דין, לבוא בושה
חבירו  ומינקת מב:). (יבמות ברעב מת בנה ונמצא הקודם,
ואם  בנו, את להניק משועבדת שאינה אע"פ ממנו שנתגרשה
לעיל  כמבואר בו, מטפל והוא בנו את לו מחזירה רצתה
עד  אותו הניקה כשלא זה כל - הט"ז אישות מהל' פכ"א
שמא  מאמו, אותו מפרישים אין - הכירה אם אבל שהכירה,

שם. כמבואר סכנה, לידי יבוא

.åëÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ?‰˜ÈÈ‰ ÔÓÊ ‡e‰ ‰nk«»¿««¿ƒ»«¿»»¿∆¿ƒ
L„Á125.Ba ‰Ò¯‡˙pL ÌBiÓe Ba „ÏBpL ÌBiÓ ıeÁ . …∆ƒ∆«ƒ∆ƒ¿»¿»

שאינה 125) חבירו למעוברת והוא-הדין שם. כתובות,
שתלד. לאחר היניקה חדשי כ"ד שיעברו עד להארס מותרת
בין  אלמנה שהיא "בין פסק: סי"א יג, סי' אהע"ז ובשו"ע
לזנות  במופקרת להקל ויש מזנה, שהיא בין גרושה שהיא

משמרה". בעלה שיהא כדי

.æëÔÓÊ ¯Á‡ „Ú Ò¯‡Ï ¯eÒ‡ Ck ‡OÏ ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»ƒ»»»¿»≈«««¿«
CB˙a ezÏÓbL B‡ ‰˜ÈÓÏ da ‰˙ elÙ‡ .‰Ê∆¬ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»∆¿»«¿

‡Opz ‡Ï - L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡126- da ˙Ó . «¿»»¿∆¿ƒ…∆…ƒ»≈≈¿»
ep‚¯‰z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‡OpÏ ˙¯zÓ127. À∆∆ƒ»≈¿≈¿ƒ∆»««¿∆

שם,126) (כתובות להנשא שרוצה מחמת שגמלתו
(שם).127)וברש"י). כך על חשודה אינה כי להנשא, כדי

.çë- ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰˜ÈÓ B‡ ˙¯aÚÓ ‡OÂ ¯·Ú»«¿»»¿À∆∆¿ƒ»¿¿«∆
Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,Ë‚· ‡ÈˆBÈ128- Ï‡¯OÈ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿≈«¬ƒ»»…≈¿ƒ»»ƒ¿»≈

.‰˜ÈÓ ÏL L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ¯Á‡ ‰p¯ÈÊÁÈ«¬ƒ∆»«««¿»»¿∆¿ƒ…∆∆¿ƒ»
ÔÈ‡ - BzL‡ ÌÚ ·LÈÂ ‡a ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,Á¯·e ‡O»»»«¿««¿«»¿»«ƒƒ¿≈

ÌeÏk CÎa129ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰˜ÈÓ B‡ ˙¯aÚÓ Ò¯‡ . ¿»¿≈«¿À∆∆¿ƒ»≈ƒ
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡130ÒÎÏ ‡ÏÂ .131‰˜ÈÈ‰ ÔÓÊ ¯Á‡ „Ú ¿ƒ¿…ƒ¿…«««¿««¿ƒ»

.„Ïe‰ ˙eÓiL „Ú B‡«∆»«»»

לו:128) (יבמות גרושה משום עולמית להחזירה יוכל שלא
כד, הל' לעיל האמור יום תשעים בתוך המארס אבל ולז.).
כי  גט, בלא אותם מפרישים אלא בגט להוציא חייב אינו
הוא  שהזמן משום וגם הוולד, סכנת משום החמירו כאן
רק  קצר הזמן למעלה אבל להשתמר, להם קשה ארוך
(מגיד-משנה). להשתמר ויכולים חדשים שלשה

כמבואר 129) מצילתו, ובריחתו ברח, שהרי לו, ומותרת
כד. הל' נשא,130)לעיל אם אלא "יוציא" אמרו: שלא

יש  וכן שיוציא. שם) (יבמות, הוזכר לא - קידש אם אבל
. . בעלה שמת "מינקת ס.) (כתובות שאמרו ממה להוכיח
למה  - לגרש צריך כשאירס ואם תינשא", ולא תתארס לא .
שאינו  ודאי אלא גירשה, כבר הרי תינשא" "ולא לשנות: לו
אע"פ  חידוש, הברייתא משמיעה ולפיכך לגרשה, חייב
הגר"א  בביאור וכן שם, יבמות ('תוספות' ישא לא - שאירס

יב). יג, סי' התימנים:131)לאהע"ז ובכת"י דחוק, הלשון
סי"ב. יג, סי' אהע"ז בשו"ע הנוסח וכן יכנוס, ולא

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שנתגרשו,1) לומר והבעל האשה נאמנות רבינו בו כלל

הגט, על הבעל ערעור זה, בענין עדים כתי שתי הכחשות
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ÈtÓ ,ÔBL‡¯Ï ¯ÊÁÏ ‰¯eÒ‡ - Ba ‰‡Óe ,¯Á‡Ï¿«≈≈¬»¬»«¬…»ƒƒ¿≈
ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ˙‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,Ë‚a epnÓ ˙‡ˆiL∆»»ƒ∆¿≈««ƒ∆»»ƒ»«¬

Ôe‡Óa84B‡ ÔB¯Á‡‰ dL¯b Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿≈¿≈»ƒ«ƒ≈¿»»«¬
˙Ó85,ÂÈÁ‡Ïe B·ÏÂ ÔBL‡¯‰ È·‡Ï ‰¯eÒ‡ ÔÎÂ . ≈¿≈¬»«¬ƒ»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ

ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ˙‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLe¯b‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿««ƒ∆»»ƒ»«¬
Ôe‡Óa86. ¿≈

בפ"ב 80) המבוארים בקרובותיה, והוא לקרוביו שתיאסר
אישות  מהל' פ"ט לעיל ובביאורנו ה"ז, ביאה איסורי מהל'

למפרע.81)הט"ו. הקידושין את עוקר שהמיאון
א.82) קח, גילה 83)יבמות שלאחר-כך שהמיאון שם.

הקודם. הגט וביטל היא שקטנה מיאון 84)עליה ואין
מכרת  שהיא מתוך אנו חוששים כי שלו, גט מבטל חבירו
למאן  וישדלה הלה ילך הראשון, של וקריצותיו ברמיזותיו
מיאנה  שלא אוהבתו, היא שהרי אליו, שתחזור כדי בשני
מיאון  אבל לדעתה. שלא ממנו ויצאה נתגרשה אלא בראשון
ברמיזותיו  ישדלה שמא חוששים ואין שלו, גט מבטל שלו
ניסה  שהרי אליו, שתחזור כדי וישבשנה, לאחר כשתנשא
בו  מיאנה שהרי נתפייסה, ולא תחתיו בהיותה לפייסה

קח:). (שם ממנו עקרה 85)ויצאה ולא כלל מיאנה שלא
לראשון  לחזור אסורה שבוודאי הראשונים, גירושיה את

הראשון,86)(שם). גט מבטל חבירו מיאון שאין כאמור,
עליהם, נאסרה ברמיזותיהם, מכרת שאינה קרוביו ואפילו

וברש"י). (שם בעלה משום גזירה

.æéÌ·Èa ˙‡ÓÓ‰87˙‡¯pL ÈtÓ ,ÂÈ·‡Ï ‰¯eÒ‡ - «¿»∆∆«»»¬»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»
Ba ˙nL ˙Úa B˙lÎk88- ÌÈ·B¯˜ ¯‡LÏ Ï·‡ ; ¿«»¿≈∆≈¿¬»ƒ¿»¿ƒ

˙¯zÓ - ÔÈÓ·È‰ ÔÓ „Á‡a ‰‡Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒ»ƒ≈¬»¿∆»ƒ«¿»ƒÀ∆∆
ÂÈÁ‡Ï89. ¿∆»

ה"ג.87) לעיל נישואי 88)כמבואר לה הועילו שהרי
שתוכל  כדי מיאון להצריכה היבם לפני ליפול המת, הבעל
קז:). (שם לו אסורה עין מראית ומשום לאחרים, להנשא

שכ 89) האח, כגרושת את ואינה עוקר מיאון אמרנו בר
גם  שמותרת רבינו למד ומכאן (שם). למפרע הקידושין
קרובים  לשאר אסורה הרמב"ן ולדעת המת. קרובי לשאר
מצות  משום לאחיו אלא מותרת ואינה לאביו, שאסורה כשם
מותרת  עדיין אחד, מאח יבום זיקת עקרה שאפילו יבום,
נשאר  לא שאם מודים, והכל יבום. מצות משום אחיו לשאר
אסורה  וממילא למאן במי לה אין בעלה, מיתת אחר יבם

(מגיד-משנה). בקרוביו

.çé‡Ï BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡˙pL B‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿»¿»∆ƒ¿«¿¿»¬≈…
Ò¯‡˙z ‡ÏÂ ‡Opz90ıeÁ ,ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓzL „Ú ƒ»≈¿…ƒ¿»≈«∆«¿ƒƒ¿ƒ

Ba dÏÚa ˙nL B‡ ‰L¯b˙pL ÌBiÓ91ÌBiÓ ıeÁÂ ƒ∆ƒ¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ
dÈ‡ B‡ ˙¯aÚÓ ‡È‰ Ì‡ Ú„eiL È„k ,Ba ‰Ò¯‡˙pL∆ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ»«ƒƒ¿À∆∆≈»

˙¯aÚÓ92ÏL BÚ¯ÊÏ ÔBL‡¯ ÏL BÚ¯Ê ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï , ¿À∆∆¿«¿ƒ≈«¿∆ƒ¿«¿∆
ÈL93. ≈ƒ

ה"ב.90) אישות מהל' פ"א לעיל כמבואר תתקדש, לא
הי"א:91) פ"ד שם, ב'ירושלמי' וכן א. ומג, א. מא, יבמות

שלמים". יום שלשה 92)"תשעים - העובר הכרת שזמן
ליהודה  ויוגד חדשים כמשלוש "ויהי לדבר: זכר חדשים,

כמבואר  כד), לח, (בראשית וגו'" הרה הנה וגו' לאמר
שם. חדשים 93)ב'ירושלמי' תשעה בן ספק בן, תלד שלא

יז, (שם אמרה והתורה לאחרון, שבעה בן או הראשון לבעל
זרע  בין להבחין - אחריך" ולזרעך לאלקים לך "להיות ז)
הוודאים  על אלא שורה השכינה שאין לאחרון, ראשון של
ביאה  איסורי מהל' בפ"כ וראה וברש"י) מב. (יבמות

הי"ח-יט.

.èé‰È‰ elÙ‡Â .˙L¯‚ÓÏ ÔÈBÓ Ëb‰ ˙·È˙k ÌBiÓeƒ¿ƒ««≈ƒ«¿…∆∆«¬ƒ»»
È‡z ÏÚ94‰nk ¯Á‡Ï ‡l‡ d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡lL B‡ , «¿«∆…ƒƒ«¿»»∆»¿«««»

ÌÈL95ÔÈBÓ ‰·È˙k‰ ÌBiÓ -96„ÁÈ˙Ó BÈ‡ È¯‰L , »ƒƒ«¿ƒ»ƒ∆¬≈≈ƒ¿«≈
dÏ B·˙kMÓ dnÚ97. ƒ»ƒ∆¿»»

התנאי.94) נתקיים לא לאשתו 95)ועדיין גט ששלח כגון
בדרך. שליח א.96)ונשתהה יח, לעיל 97)גיטין ראה
ה"ב. ופ"ח ה"ה, פ"ג

.ë‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰M‡ elÙ‡L ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙¯Ê‚e¿≈«¬»ƒƒ∆¬ƒƒ»∆≈»¿»
„ÏÈÏ98- ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ elÙ‡Â , ≈≈«¬ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»ƒ»≈ƒ

‰˜Ê B‡ ‰pË˜ elÙ‡ .ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿«»¿≈»
‰¯˜Ú B‡99˙ÈBÏÈ‡ B‡100Ìi‰ ˙È„Óa dÏÚa elÙ‡Â , ¬»»«¿ƒ«¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ««»

‰Ïe˙a elÙ‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a Le·Á B‡ ‰ÏBÁ B‡∆»¿≈»¬ƒ«¬ƒ¿»
ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ101. ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ

חולי.98) או סם האם 99)מחמת וניטלה רחמה "שנעקר
מב:). יבמות רש"י (לשון פ"ב 100)שלה" לעיל מפורש

ה"ד-ו. אישות -101)מהל' לילד ראויה שאינה גזרו
(יבמות  לאשה אשה בין תחלוק שלא לילד, הראויה מחמת

שם).

.àë‰¯ib˙pL ˙¯BibÂ ‰¯¯ÁzLpL ‰ÁÙL102- ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ∆∆ƒ¿«¿»
- e¯ib˙pL BzL‡Â ¯‚ elÙ‡Â .ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈÈzÓÓ«¿ƒƒƒ¿ƒ«¬ƒ≈¿ƒ¿∆ƒ¿«¿
Ú¯Ê ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï È„k ,ÌBÈ ÌÈÚLz Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆«

‰M„˜a Ú¯Ê ‡lL Ú¯ÊÏ ‰M„˜a Ú¯ÊpL103˙ÙÈ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿À»¿∆«∆…ƒ¿«ƒ¿À»¿≈¿«
¯‡z104ÌBÈ ÌÈLÏL ‰¯Bz dÏ ‰˙pL Èt ÏÚ Û‡ , …«««ƒ∆»¿»»»¿ƒ

dÓˆÚ ˙w˙Ï105ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ¿«»««¿»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈLÏM‰Â .„Ïe‰ ˙w˙Ï106ÌÈÚLz‰ ÏÏkÓ107. ¿«»««»»¿«¿ƒƒ¿««ƒ¿ƒ

או 102) בעבדותן לבעליהן נשואות והגיורת השפחה והיו
אינה  שהמזנה להמתין, צריכות אינן פנויות היו אבל בגיותן.

הבאה. בהלכה כמבואר להמתין, לפני 103)צריכה
שם  ב'תוספות' וראה לה.) שם וראה מב. (יבמות גירותם

ס"ט. רסט סי' יו"ד ובשו"ע א. בשביה 104)מב, שנלקחה
בתורה  כאמור אויביו, על למלחמה ישראל בצאת בגיותה

יא). כא, שתקבל 105)(דברים עד ואמה אביה את לבכות
מהל' בפ"ח כמבואר השכינה, כנפי תחת להכנס עצמה על

ה"ה. בכיה.106)מלכים ב.107)של מח, יבמות
הראשונה  הביאה על אבל ה"ו. שם מלכים הל' השווה
משום  חוששים אנו אין שבייתה, בשעת נישואיה שלפני
נחשב  אינו ראשונה מביאה לו יוולד אם בן שאותו הבחנה,
שם  כמבואר בנך, אינו הגויה מן הנולד בנך כי כלל, זרעו

שם). (כסף-משנה ה"ח

.áëÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ˙‡ÓÓ‰108‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï . «¿»∆∆≈»¿ƒ»¿«¿ƒ…»¿∆»
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‡ˆz28‡È‰L È‡cÂa ÔÈÚ„BÈ dÏÚ·e ‡È‰ È¯‰L ; ≈≈∆¬≈ƒ«¿»¿ƒ¿««∆ƒ
Ì‡ Ï·‡ .ÔÓˆÚ ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁÂ ,˙¯zÓÀ∆∆«¬»»ƒ∆≈¿«¿¿ƒ«¿»¬»ƒ
Ì‡ ÔÎÂ ;˜ÙÒ BÏˆ‡ ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯Á‡Ï ˙‡Oƒ»¿«≈ƒ¿«»»∆¿»≈¿≈ƒ
- ‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O elÙ‡ ,'˙Ú„BÈ ÈÈ‡' ‰¯Ó‡»¿»≈ƒ««¬ƒƒ»¿∆»≈≈∆»

‡ˆz BÊ È¯‰29.¯ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ¬≈≈≈¿«»»¿≈«¿≈

אם 27) מגורשת היתה כנגדם, מכחישים עדים היו לא ואילו
ו). הערה למעלה וראה (מגיד-משנה, הגט נאבד טוענת

הט"ז.28) פ"י ולמעלה הכ"ג, להלן וראה שם. כתובות,
שם.29) כתובות,

.çÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,'‰L¯b˙pL ‰eÈ‡¯' ÌÈL e¯Ó‡»¿¿«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ
È¯‰ - ˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈe¯L Ìlk eÈ‰ Ì‡ ,'‰eÈ‡¯ ‡Ï'…¿ƒ»ƒ»À»¿ƒ¿»≈««¬≈

‡Opz ‡Ï BÊ30,¯Lk „Ïe‰Â ‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ; …ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈¿«»»»≈
‰Úˆa L¯‚Ï ÔÈÈeOÚ Ì„‡ ÈaL31. ∆¿≈»»¬ƒ¿»≈¿ƒ¿»

קול 30) היה נתגרשה אילו שיאמרו שפתים, לזות משום
כג.). (רש"י ראינוה 31)לדבר לא טענת ואין א. כג, שם

ה"ל. אישות מהל' פ"ט למעלה וראה ראיה. -

.è„Á‡ „Ú ‡·e ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰ ‡lL ‰M‡‰»ƒ»∆…À¿¿»≈∆ƒ»≈∆»
„Á‡ „Ú ‡·e ,‰L¯b˙Â ‰˙È‰ LÈ‡ ˙L‡ :¯Ó‡Â¿»«≈∆ƒ»¿»¿ƒ¿»¿»»≈∆»
‡È‰L ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰ÈL È¯‰ - ‰L¯b˙ ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…ƒ¿»¿»¬≈¿≈∆¿ƒƒ∆ƒ
ÂÈ¯·c ÔÈ‡Â ,‰Le¯‚ ‡È‰L „ÈÚÓ „Á‡Â ,LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿∆»≈ƒ∆ƒ¿»¿≈¿»»
Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï CÎÈÙÏe .ÌÈL ÌB˜Óa „Á‡ ÏL∆∆»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ»…ƒ»≈¿ƒ

‡ˆz - ˙‡O32. ƒ»≈≈

שניהם 32) שהרי כן, אינו קידושין ולענין שם. כתובות,
למעלה  וכמבואר שנתקדשה, קודם היתה שפנויה מעידים

הל"א. אישות מהל' פ"ט

.é‰Ê ,˙¯Á‡ ‰È„nÓ e‡aL ÌÈL‡ ÈLe ‰M‡ƒ»¿≈¬»ƒ∆»ƒ¿ƒ»«∆∆∆
‰ÊÂ ÈzL‡ BÊ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,Èc·Ú ‰ÊÂ ÈzL‡ BÊ :¯ÓB‡≈ƒ¿ƒ¿∆«¿ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿∆
‡È‰ È¯‰ - È„·Ú Ô‰ÈL :˙¯ÓB‡ ‰M‡‰Â ,Èc·Ú«¿ƒ¿»ƒ»∆∆¿≈∆¬»«¬≈ƒ
˙L‡a ‰e˜ÈÊÁ‰ Ô‰ÈML Èt ÏÚ Û‡Â .ÏkÏ ˙¯zÓÀ∆∆«…¿««ƒ∆¿≈∆∆¡ƒ»¿≈∆
ÔÈ‡ ,BÓˆÚÏ „ÈÚ‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,LÈ‡ƒƒ¿»∆»≈∆≈ƒ¿«¿≈»

ÔÈÓ‡33. ∆¡»ƒ

ב.33) סה, קידושין

.àé‰Ïa˜ ÁÈÏL34ÏÚa‰Â ,B„È ˙ÁzÓ Ë‚ ‡ÈˆB‰L ¿ƒ««»»∆ƒ≈ƒ««»¿«««
È„Úa B‡ ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È - ‡e‰ ÛiÊÓ :¯ÓB‡≈¿À»ƒ¿«≈¿»»¿≈≈

e¯‡aL BÓk ,‰¯ÈÒÓ35ÂÈz˙ ÔB„wÙÏ :ÏÚa‰ ¯Ó‡ . ¿ƒ»¿∆≈«¿»««««¿ƒ»¿«ƒ
BÏ36ÁÈÏM‰ - ÈÏ B˙ ÔÈLe¯‚Ï :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰Â ,¿«»ƒ«≈¿≈ƒ¿»ƒ«»ƒ«

ÔÓ‡37,‰M‡‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»»«≈≈ƒ««¿≈»ƒ»
Ôk :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰Â ,ÈÏ B˙ ‰Ê ÁÈÏL :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆»ƒ«∆¿»ƒ¿«»ƒ«≈≈
‡Ï :¯ÓB‡ ÏÚa‰Â ,ÈÏ B˙ ÔÈLe¯‚Ïe dÏ ÂÈz˙¿«ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ¿«««≈…
‡È‰Â ÔÓ‡ ÁÈÏM‰ - ÔB„wÙÏ ‡l‡ BÏ ÂÈz˙¿«ƒ∆»¿ƒ»«»ƒ«∆¡»¿ƒ

˙L¯‚Ó38. ¿…∆∆

ומשיגיע 34) בעלה, מיד גיטה לקבל שליח האשה שעשאתו
פ"ו  לעיל כמבואר לידה, הגיע כאילו תתגרש - לידו הגט

גיטה 35)ה"א. המוציאה עצמה אשה בדין ה"ג, לעיל

לשלוחה. והוא-הדין ידה, לגרש 36)מתחת מוכן שיהא
כקבלת  קבלתו שתהא קבלה, שליח בתורת ולא כשירצה, בו

סד.37)האשה. (גיטין לידו הגט כשמסר האמינו שהרי
אומרים  אין אחת, בעיר שלשתם אם ואפילו חסדא). כרב
(שם  האשה ליד ישר נותנו היה לגירושין נותנו היה אילו

בתשובותיו). הרי"ף פסק וכן אומרים 38)וברש"י. ואין
ויכולה  הואיל אלא בידו, כשהגט אלא נאמן השליח שאין
שמואל' ('בית בידו עדיין כאילו הריהו - לידו להחזירו

פג). ס"ק קמא סי' אהע"ז

.áéÔÈLe¯‚Ï' ¯ÓB‡ ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ëb‰ „·‡»««≈««ƒ∆«««≈¿≈ƒ
'dÏ ÂÈz˙' ¯ÓB‡ ÁÈÏM‰Â 'ÁÈÏMÏ ÂÈz˙39BÊ È¯‰ - ¿«ƒ«»ƒ«¿«»ƒ«≈¿«ƒ»¬≈

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ40Ô‡k ÔÈ‡Â ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰ È¯‰L ; »≈¿…∆∆∆¬≈À¿¿»≈∆ƒ¿≈»
ÈÙa :‰M‡‰ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â .ÏÚ·e „Á‡ „Ú ‡l‡∆»≈∆»«««¬ƒ»¿»»ƒ»¿»«
ÏÚa‰Â ÏÈ‡B‰ - ÈÏ ÁÈÏM‰ B˙e ÔÈLe¯‚Ï BÏ B˙¿»¿≈ƒ¿»«»ƒ«ƒƒ¿«««
‡nLÂ ,‰Èt ÊÚzL ¯LÙ‡ ,d˙B‡ ÔÈ„ÚBÒ ÁÈÏM‰Â¿«»ƒ«¬ƒ»∆¿»∆»≈»∆»¿∆»

‰L¯b˙ ‡Ï41. …ƒ¿»¿»

ואינה 39) כאן, ידובר הולכה שבשליח משמע, זה מלשון
ה"ה, פ"ו לעיל כמבואר לידה, הגט שיגיע עד אלא מתגרשת
לא  שאפילו לה, נתתיו שיאמר: צורך אין קבלה בשליח כי

מתגרשת. לידה שליחותו,40)נתן עשה שליח אולי
ואינה  וחולצת להחמיר, בו הולכים הוא, שספק ומתוך
(גיטין  משני גט צריכה לאחר, נתקדשה אם וכן מתייבמת.
עושה  שליח חזקה באיסורין: אומרים "שאין סד:).
ה"ו). תרומות מהל' (פ"ד להחמיר" אלא להקל שליחותו

שם.41) גיטין,

.âéÈÙa dÏ BÁÏLe ‰M‡Ï Ëb ÏawL ‰Ïa˜ ÁÈÏL¿ƒ««»»∆ƒ≈≈¿ƒ»¿»»ƒ¿≈
ÌÈ„Ú ÈL42Ëb‰ È¯‰Â ,ezÏËe d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈb‰Â , ¿≈≈ƒ¿ƒƒ««≈¿»»¿»««¬≈«≈

dÏÚa Ì‡ ˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰Â ,d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ≈ƒ««»»¿ƒ≈»««ƒ«¿»
BÁÏL43ÏL BÁeÏL B‡ dlL ‰Ïa˜ ÁÈÏL B‡ dÏ ¿»»¿ƒ««»»∆»¿∆

dÏÚa44e¯‡aL BÓk ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -45. «¿»¬≈¿…∆∆¿∆≈«¿

לה.42) כששלחו בידו הגט בשליחה 43)שראו רצה שלא
הולכה. שליח ביד ושלחו הראשון 44)לקבלה, השליח

להולכה. שני שליח עשה בעלה, הי"א,45)של לעיל
השליח  שאין ואע"פ לי, נתנו לגירושין לומר נאמן שהשליח
יוצא  הגט שראו מעידים והעדים הואיל אולם בפנינו, עומד
וכמבואר  לידו, בא כיצד לידע צורך לנו אין ידו, מתחת

הבאה. בהלכה

.ãéÏËa Ë‚ ‡e‰L B‡ ,B·˙k ‡lL ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa ‡a46 »««¿ƒ¿≈∆…¿»∆≈»≈
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È -47Ëb‰L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú È¯‰L , ƒ¿«≈¿»»∆¬≈≈ƒ¿ƒƒ∆«≈

Û‡Â ;d„Èk B„iL dÁeÏL „È ˙ÁzÓ ‡ˆÈ dÏ e˙pL∆»¿»»»ƒ«««¿»∆»¿»»¿«
˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ48eÚ„È ÌÈ„Ú‰ È¯‰ ,49Ì‡Â . «ƒ∆ƒ≈»««¬≈»≈ƒ»¿¿ƒ

˙L¯‚Ó dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡Ï50. …ƒ¿«≈≈»¿…∆∆

ברשות 46) שלא הסופר כתבו או לשמה, שלא שנכתב
ה"ה. פ"ב לעיל כמבואר בטל, גט זה והרי הבעל

משגיחים 47) אין ואז העדים, חתימות זיהוי ע"י יאושר
ה"ו. פ"ז לעיל כמבואר הבעל, הוא 48)בערעור והרי

כיון  כשר, הגט זאת בכל - מזויף שהוא ודאי טענת טוען
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ועדים  אחד עד ונאמנות בעלה, מת לומר האשה נאמנות
הנ"ל. בענין הכחשות זה, בענין פסולים

.à‰Le¯‚e È˙ÈÈ‰ LÈ‡ ˙L‡ :‰¯Ó‡Â ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»¿»¿»≈∆ƒ»ƒƒ¿»
¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L ‰t‰L ;˙Ó‡ - È‡2. ¬ƒ∆¡∆∆∆«∆∆»««∆∆ƒƒ

- ÈÏÚa ÈL¯b :‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰À¿¿»≈∆ƒ»»¿»¿»≈¿«ƒ«¿ƒ
˙Ó‡ dÈ‡3˜eMÏ dÓˆÚ ¯Èz‰Ï4‰ÏÒt Ï·‡ , ≈»∆¡∆∆¿«ƒ«¿»«¬»»¿»

ÌÏBÚÏ ‰p‰kÏ dÓˆÚ5ÔÈLLBÁ - dÏÚa ˙Ó Ì‡Â . «¿»«¿À»¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ
È¯·„Ï˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,‰6. ƒ¿»∆»¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

כדי 2) לאחר אני, גרושה אמרה: ואפילו א. כב, כתובות
עוקרת  אינה שהרי עצמה, להתיר נאמנת היא הרי דיבור,
עצמה  את פוטרת אלא הייתי) איש (אשת הראשון דיבורה
דיבורה  אפילו אלא עוד ולא הגירושין, מצד אחר מצד
אני  פנויה ועכשיו הייתי, איש אשת כך: משמעו הראשון

אם 3)(מגיד-משנה). ואפילו בידה, גיטה ואין הואיל
א. כג, שם כמבואר תצא, - לאחר.4)נשאת להנשא

אינה. זו תיבה התימנים, גרושה 5)ובכת"י לדבריה כי
כחתיכה  (לכהן) עצמה "שעשתה לכהן, אסורה וגרושה היא

ה"ג. סוף לקמן איסור", וגרושת 6)של היא, גרושה שמא
פ"ג  והשווה ב. קיח, ביבמות בזה וכיוצא לו, אסורה אחיו

הי"ד. יבום מהל'

.áÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Le¯‚ ‡È‰L ÌÈ„Ú ÈL dÏ eÈ‰»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿»««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ ‡Opz BÊ È¯‰ - Ëb ÌL7Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ . »≈¬≈ƒ»≈¿«¿ƒ»ƒ»≈

BÊ È¯‰ - ‰Êa ÈÏÚa ÈL¯b :‰¯Ó‡Â d„È ˙ÁzÓƒ««»»¿»¿»≈¿«ƒ«¿ƒ»∆¬≈
Ìi˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡Op˙Â ˙Ó‡8BÓk , ∆¡∆∆¿ƒ»≈««ƒ∆≈¿À»¿

e¯‡aL9. ∆≈«¿

גיטי 7) נאבד טוענת והיא נתגרשה, עכשיו אומרים: ואפילו
אמרו  וכן ה"ו). להלן (מגיד-משנה נאמנים הם הרי נקרע או
אילו  מזה משמע גירושין", עידי שם "כשאין פט.) (כתובות
מותרת  שהיא ומכאן כתובתה, נוטלת היא עדים לה היו
כתובתה  גובה אינה - להנשא יכולה שאינה כל כי להנשא,

יא). קנב, סי' לאהע"ז הגר"א חתימת 8)(ביאור זיהו שלא
הוכחות 9)העדים. הבאנו בביאורנו ושם הכ"ד, פ"ז לעיל

הגט. שיקויים עד נאמנת אינה הראב"ד ולדעת זה. לדין

.â‡l‡ ,dÏ ÂÈz˙ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ :¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈ƒ»«…¿«ƒ»∆»
‰„B‰ È¯‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡ - B˙B‡ ‰‡ˆÓe ÈpnÓ ÏÙ»«ƒ∆ƒ»¿»≈∆¡»∆¬≈»

dÏ B·˙kL10Ì‡ Ï·‡ ;d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰Â ∆¿»»«¬≈≈ƒ««»»¬»ƒ
‰È‰ È‡z ÏÚ :ÏÚa‰ ¯Ó‡11‡Ï ÌÏBÚÓ ,‰È‰ ÔB„wt , »«««««¿«»»ƒ»»»≈»…

‡e‰ ÛiÊÓ ,ÂÈz·˙k12È„Úa B‡ ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È - ¿«¿ƒ¿À»ƒ¿«≈¿»»¿≈≈
‰¯ÈÒÓ13e¯‡aL BÓk ,14dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ…ƒ¿«≈≈»

dLÙ ‰ÏÒt Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ˙¯zÓ ˙BÈ‰Ï ˙L¯‚Ó¿…∆∆ƒ¿À∆∆«¬≈ƒ¬»»¿»«¿»
e¯‡aL BÓk ,‰p‰kÓ15dÓˆÚ ‰ÏÒt È¯‰L ; ƒ¿À»¿∆≈«¿∆¬≈»¿»«¿»

¯eq‡ ÏL ‰ÎÈ˙Ák dÓˆÚ ‰˙OÚÂ ,‰Èt ˙‡„B‰a16. ¿»«ƒ»¿»¿»«¿»«¬ƒ»∆ƒ

הגט,10) סימני אומר "הוא כח.): (בבא-מציעא אמרו וכן
הגט  אין שאפילו הרי לה", ינתן - הגט סימני אומרת והיא
ליתן, שלא שנמלכתי נפל, ממני לומר: נאמן אינו - בידה
יד). קנב, סי' שם, הגר"א (ביאור בידה כשהגט כל-שכן

נתקיים.11) ובכת"י 12)ולא היא, אחת שטענה נראה

אהע"ז  ב'טור' הוא וכן הוא". ומזוייף כתבתי "לא התימנים:
מעולם". כתבו ולא מזוייף שהוא "או קנב: ע"י 13)סי'

תנאי  על היה שלא נדע לידה, זה גט מסר שבפניהם העדים
הפרטים. כל יודעים שהם פקדון, ה"ב,14)או פ"ז לעיל

שם  כמבואר נאמנים, מסירה ועדי א. ט, גיטין הש"ס ע"פ
יאמנו", לא האם גירשה, בפנינו יאמרו אילו "מה ב: טז,

שם. י"ד בהל' ה"א.15)וראה הש"ס 16)לעיל לשון
א. כב, בכתובות

.ã„·‡Â ÈzL¯b :˙¯ÓB‡ ‡È‰ ,dÏÚ·e ‡È‰ ‰‡a»»ƒ«¿»ƒ∆∆≈«¿«ƒ¿»«
‰˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ - CÈzL¯‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Èhbƒƒ¿≈…≈«¿ƒ««ƒ∆À¿¿»
‰Èt ‰fÚÓ ‰M‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;˙Ó‡ BÊ È¯‰ ,BzL‡ƒ¿¬≈∆¡∆∆¬»»≈ƒ»¿ƒ»»∆»

dÏÚa ÈÙa17. ƒ¿≈«¿»

הי"ג,17) אישות מהל' פ"ד למעלה וראה ב. פט, גיטין
הכ"ו. ופט"ז

.äÔÓ‡ BÈ‡ - ÈzL‡ ˙‡ ÈzL¯b :ÏÚa‰ ¯Ó‡18. »««««≈«¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆¡»
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‰È‰˙Â ,ÂÈ¯·„Ï ÌÈLLBÁÂ19elÙ‡Â . ¿¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆»≈¿…∆∆«¬ƒ

Ôek˙È ‡nL ;ÔÓ‡ BÈ‡ - dL¯bL BÏ ˙„B‰20 »∆≈¿»≈∆¡»∆»ƒ¿«≈
dÏ˜Ï˜Ï21Ë‚a B‡ ,22dÈ‡ ‡È‰Â dL¯b ÏËa ¿«¿¿»¿≈»≈≈¿»¿ƒ≈»

˙Ú„BÈ23‡e‰L ÈtÓ Ba ‰Èt ÊÚz ‡nL B‡] , ««∆»»≈»∆»ƒ¿≈∆
[˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰Â ,dÈÓ‡Ó24dlL ¯eq‡‰ „·k25. «¬ƒ»¿ƒ≈»««…∆»ƒ∆»

Ìz‡ È¯‰ - ¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒƒ¡∆«»»¬≈«∆
˙B‡ L¯b ,ÌÈÓi˜.eÈÙa ‰zÚ d «»ƒ»≈»«»¿»≈

קלה.).18) (בבא-בתרא להנשא שאסורה 19)להתירה
שמא  חולצת, אלא מתייבמת אינה וכן ימות, אם לכהונה

(שם). היא הביא:20)גרושה קנב) סי' (אהע"ז ה'טור'
מזה 21)"מכוין". תצא שתינשא שלאחר להכשילה,

התימנים,22)ומזה. ובכת"י "ובגט". להיות צריך אולי
ליתא. "או" למה 23)תיבת הקושיא, את רבינו יישב בזה

(ראה  נתגרשתי באמרה נאמנת עצמה האשה תהא לא
ה"ד). הפיסקא 24)למעלה כל אין וקושטא, רומי בדפוסי

מרובעים. בסוגריים לפנינו המוקפת בזה 25)הזאת גם
היא  נאמנותה שכל נאמנת, עצמה היא תהא לא למה יישב,
כשהבעל  כאן אבל בעלה, בפני פניה מעיזה שאינה מפני

ב. סד, גיטין וראה להעיז, יכולה - מסייעה

.å‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,'‰L¯b˙' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ…
BÏ ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â „ÓBÚ ÏÚa‰ elÙ‡ ,'‰L¯b˙ƒ¿»¿»¬ƒ«««≈¿ƒ∆∆
ÈtÓ ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - 'ÈzL¯b'≈«¿«ƒ¬≈¿∆¿«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈
,CÎÈÙÏ .‰Èt ÊÚzL ¯LÙ‡Â d˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ¿ƒ»¿∆¿»∆»≈»∆»¿ƒ»

‡ˆz - ˙‡O Ì‡26.¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ƒƒ»≈≈¿«»»«¿≈

שם.26) וגיטין ב. כב, כתובות

.æ,'‰L¯b˙ ÂÈLÎÚ' e¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿«¿»ƒ¿»¿»
Ch‚ È‡ÈˆB‰ - ¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L27; ∆¬≈¿ƒ»ƒ¡∆«»»ƒƒƒ≈

LÈ - '‰L¯b˙ ÌÈÓÈ ‰nkÓ' ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒƒ«»»ƒƒ¿»¿»≈
È‡ ‰Le¯b' ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â .Ëb‰ „·‡ ¯ÓBÏ«»««≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿»¬ƒ
ÌÈM‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈLe ,'È‡cÂa¿««¿≈≈ƒ¿ƒƒ»««ƒ∆«¿«ƒ
‡Ï - ‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O Ì‡ ,Ô˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ«¿ƒƒ»ƒƒ»¿∆»≈≈∆»…
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‡ˆz28‡È‰L È‡cÂa ÔÈÚ„BÈ dÏÚ·e ‡È‰ È¯‰L ; ≈≈∆¬≈ƒ«¿»¿ƒ¿««∆ƒ
Ì‡ Ï·‡ .ÔÓˆÚ ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁÂ ,˙¯zÓÀ∆∆«¬»»ƒ∆≈¿«¿¿ƒ«¿»¬»ƒ
Ì‡ ÔÎÂ ;˜ÙÒ BÏˆ‡ ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯Á‡Ï ˙‡Oƒ»¿«≈ƒ¿«»»∆¿»≈¿≈ƒ
- ‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O elÙ‡ ,'˙Ú„BÈ ÈÈ‡' ‰¯Ó‡»¿»≈ƒ««¬ƒƒ»¿∆»≈≈∆»

‡ˆz BÊ È¯‰29.¯ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ¬≈≈≈¿«»»¿≈«¿≈

אם 27) מגורשת היתה כנגדם, מכחישים עדים היו לא ואילו
ו). הערה למעלה וראה (מגיד-משנה, הגט נאבד טוענת

הט"ז.28) פ"י ולמעלה הכ"ג, להלן וראה שם. כתובות,
שם.29) כתובות,

.çÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,'‰L¯b˙pL ‰eÈ‡¯' ÌÈL e¯Ó‡»¿¿«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ
È¯‰ - ˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈe¯L Ìlk eÈ‰ Ì‡ ,'‰eÈ‡¯ ‡Ï'…¿ƒ»ƒ»À»¿ƒ¿»≈««¬≈

‡Opz ‡Ï BÊ30,¯Lk „Ïe‰Â ‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ; …ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈¿«»»»≈
‰Úˆa L¯‚Ï ÔÈÈeOÚ Ì„‡ ÈaL31. ∆¿≈»»¬ƒ¿»≈¿ƒ¿»

קול 30) היה נתגרשה אילו שיאמרו שפתים, לזות משום
כג.). (רש"י ראינוה 31)לדבר לא טענת ואין א. כג, שם

ה"ל. אישות מהל' פ"ט למעלה וראה ראיה. -

.è„Á‡ „Ú ‡·e ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰ ‡lL ‰M‡‰»ƒ»∆…À¿¿»≈∆ƒ»≈∆»
„Á‡ „Ú ‡·e ,‰L¯b˙Â ‰˙È‰ LÈ‡ ˙L‡ :¯Ó‡Â¿»«≈∆ƒ»¿»¿ƒ¿»¿»»≈∆»
‡È‰L ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰ÈL È¯‰ - ‰L¯b˙ ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…ƒ¿»¿»¬≈¿≈∆¿ƒƒ∆ƒ
ÂÈ¯·c ÔÈ‡Â ,‰Le¯‚ ‡È‰L „ÈÚÓ „Á‡Â ,LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿∆»≈ƒ∆ƒ¿»¿≈¿»»
Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï CÎÈÙÏe .ÌÈL ÌB˜Óa „Á‡ ÏL∆∆»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ»…ƒ»≈¿ƒ

‡ˆz - ˙‡O32. ƒ»≈≈

שניהם 32) שהרי כן, אינו קידושין ולענין שם. כתובות,
למעלה  וכמבואר שנתקדשה, קודם היתה שפנויה מעידים

הל"א. אישות מהל' פ"ט

.é‰Ê ,˙¯Á‡ ‰È„nÓ e‡aL ÌÈL‡ ÈLe ‰M‡ƒ»¿≈¬»ƒ∆»ƒ¿ƒ»«∆∆∆
‰ÊÂ ÈzL‡ BÊ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,Èc·Ú ‰ÊÂ ÈzL‡ BÊ :¯ÓB‡≈ƒ¿ƒ¿∆«¿ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿∆
‡È‰ È¯‰ - È„·Ú Ô‰ÈL :˙¯ÓB‡ ‰M‡‰Â ,Èc·Ú«¿ƒ¿»ƒ»∆∆¿≈∆¬»«¬≈ƒ
˙L‡a ‰e˜ÈÊÁ‰ Ô‰ÈML Èt ÏÚ Û‡Â .ÏkÏ ˙¯zÓÀ∆∆«…¿««ƒ∆¿≈∆∆¡ƒ»¿≈∆
ÔÈ‡ ,BÓˆÚÏ „ÈÚ‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,LÈ‡ƒƒ¿»∆»≈∆≈ƒ¿«¿≈»

ÔÈÓ‡33. ∆¡»ƒ

ב.33) סה, קידושין

.àé‰Ïa˜ ÁÈÏL34ÏÚa‰Â ,B„È ˙ÁzÓ Ë‚ ‡ÈˆB‰L ¿ƒ««»»∆ƒ≈ƒ««»¿«««
È„Úa B‡ ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È - ‡e‰ ÛiÊÓ :¯ÓB‡≈¿À»ƒ¿«≈¿»»¿≈≈

e¯‡aL BÓk ,‰¯ÈÒÓ35ÂÈz˙ ÔB„wÙÏ :ÏÚa‰ ¯Ó‡ . ¿ƒ»¿∆≈«¿»««««¿ƒ»¿«ƒ
BÏ36ÁÈÏM‰ - ÈÏ B˙ ÔÈLe¯‚Ï :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰Â ,¿«»ƒ«≈¿≈ƒ¿»ƒ«»ƒ«

ÔÓ‡37,‰M‡‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»»«≈≈ƒ««¿≈»ƒ»
Ôk :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰Â ,ÈÏ B˙ ‰Ê ÁÈÏL :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆»ƒ«∆¿»ƒ¿«»ƒ«≈≈
‡Ï :¯ÓB‡ ÏÚa‰Â ,ÈÏ B˙ ÔÈLe¯‚Ïe dÏ ÂÈz˙¿«ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ¿«««≈…
‡È‰Â ÔÓ‡ ÁÈÏM‰ - ÔB„wÙÏ ‡l‡ BÏ ÂÈz˙¿«ƒ∆»¿ƒ»«»ƒ«∆¡»¿ƒ

˙L¯‚Ó38. ¿…∆∆

ומשיגיע 34) בעלה, מיד גיטה לקבל שליח האשה שעשאתו
פ"ו  לעיל כמבואר לידה, הגיע כאילו תתגרש - לידו הגט

גיטה 35)ה"א. המוציאה עצמה אשה בדין ה"ג, לעיל

לשלוחה. והוא-הדין ידה, לגרש 36)מתחת מוכן שיהא
כקבלת  קבלתו שתהא קבלה, שליח בתורת ולא כשירצה, בו

סד.37)האשה. (גיטין לידו הגט כשמסר האמינו שהרי
אומרים  אין אחת, בעיר שלשתם אם ואפילו חסדא). כרב
(שם  האשה ליד ישר נותנו היה לגירושין נותנו היה אילו

בתשובותיו). הרי"ף פסק וכן אומרים 38)וברש"י. ואין
ויכולה  הואיל אלא בידו, כשהגט אלא נאמן השליח שאין
שמואל' ('בית בידו עדיין כאילו הריהו - לידו להחזירו

פג). ס"ק קמא סי' אהע"ז

.áéÔÈLe¯‚Ï' ¯ÓB‡ ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ëb‰ „·‡»««≈««ƒ∆«««≈¿≈ƒ
'dÏ ÂÈz˙' ¯ÓB‡ ÁÈÏM‰Â 'ÁÈÏMÏ ÂÈz˙39BÊ È¯‰ - ¿«ƒ«»ƒ«¿«»ƒ«≈¿«ƒ»¬≈

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ40Ô‡k ÔÈ‡Â ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰ È¯‰L ; »≈¿…∆∆∆¬≈À¿¿»≈∆ƒ¿≈»
ÈÙa :‰M‡‰ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â .ÏÚ·e „Á‡ „Ú ‡l‡∆»≈∆»«««¬ƒ»¿»»ƒ»¿»«
ÏÚa‰Â ÏÈ‡B‰ - ÈÏ ÁÈÏM‰ B˙e ÔÈLe¯‚Ï BÏ B˙¿»¿≈ƒ¿»«»ƒ«ƒƒ¿«««
‡nLÂ ,‰Èt ÊÚzL ¯LÙ‡ ,d˙B‡ ÔÈ„ÚBÒ ÁÈÏM‰Â¿«»ƒ«¬ƒ»∆¿»∆»≈»∆»¿∆»

‰L¯b˙ ‡Ï41. …ƒ¿»¿»

ואינה 39) כאן, ידובר הולכה שבשליח משמע, זה מלשון
ה"ה, פ"ו לעיל כמבואר לידה, הגט שיגיע עד אלא מתגרשת
לא  שאפילו לה, נתתיו שיאמר: צורך אין קבלה בשליח כי

מתגרשת. לידה שליחותו,40)נתן עשה שליח אולי
ואינה  וחולצת להחמיר, בו הולכים הוא, שספק ומתוך
(גיטין  משני גט צריכה לאחר, נתקדשה אם וכן מתייבמת.
עושה  שליח חזקה באיסורין: אומרים "שאין סד:).
ה"ו). תרומות מהל' (פ"ד להחמיר" אלא להקל שליחותו

שם.41) גיטין,

.âéÈÙa dÏ BÁÏLe ‰M‡Ï Ëb ÏawL ‰Ïa˜ ÁÈÏL¿ƒ««»»∆ƒ≈≈¿ƒ»¿»»ƒ¿≈
ÌÈ„Ú ÈL42Ëb‰ È¯‰Â ,ezÏËe d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈb‰Â , ¿≈≈ƒ¿ƒƒ««≈¿»»¿»««¬≈«≈

dÏÚa Ì‡ ˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰Â ,d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ≈ƒ««»»¿ƒ≈»««ƒ«¿»
BÁÏL43ÏL BÁeÏL B‡ dlL ‰Ïa˜ ÁÈÏL B‡ dÏ ¿»»¿ƒ««»»∆»¿∆

dÏÚa44e¯‡aL BÓk ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -45. «¿»¬≈¿…∆∆¿∆≈«¿

לה.42) כששלחו בידו הגט בשליחה 43)שראו רצה שלא
הולכה. שליח ביד ושלחו הראשון 44)לקבלה, השליח

להולכה. שני שליח עשה בעלה, הי"א,45)של לעיל
השליח  שאין ואע"פ לי, נתנו לגירושין לומר נאמן שהשליח
יוצא  הגט שראו מעידים והעדים הואיל אולם בפנינו, עומד
וכמבואר  לידו, בא כיצד לידע צורך לנו אין ידו, מתחת

הבאה. בהלכה

.ãéÏËa Ë‚ ‡e‰L B‡ ,B·˙k ‡lL ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa ‡a46 »««¿ƒ¿≈∆…¿»∆≈»≈
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È -47Ëb‰L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú È¯‰L , ƒ¿«≈¿»»∆¬≈≈ƒ¿ƒƒ∆«≈

Û‡Â ;d„Èk B„iL dÁeÏL „È ˙ÁzÓ ‡ˆÈ dÏ e˙pL∆»¿»»»ƒ«««¿»∆»¿»»¿«
˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ48eÚ„È ÌÈ„Ú‰ È¯‰ ,49Ì‡Â . «ƒ∆ƒ≈»««¬≈»≈ƒ»¿¿ƒ

˙L¯‚Ó dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡Ï50. …ƒ¿«≈≈»¿…∆∆

ברשות 46) שלא הסופר כתבו או לשמה, שלא שנכתב
ה"ה. פ"ב לעיל כמבואר בטל, גט זה והרי הבעל

משגיחים 47) אין ואז העדים, חתימות זיהוי ע"י יאושר
ה"ו. פ"ז לעיל כמבואר הבעל, הוא 48)בערעור והרי
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ועדים  אחד עד ונאמנות בעלה, מת לומר האשה נאמנות
הנ"ל. בענין הכחשות זה, בענין פסולים

.à‰Le¯‚e È˙ÈÈ‰ LÈ‡ ˙L‡ :‰¯Ó‡Â ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»¿»¿»≈∆ƒ»ƒƒ¿»
¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L ‰t‰L ;˙Ó‡ - È‡2. ¬ƒ∆¡∆∆∆«∆∆»««∆∆ƒƒ

- ÈÏÚa ÈL¯b :‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰À¿¿»≈∆ƒ»»¿»¿»≈¿«ƒ«¿ƒ
˙Ó‡ dÈ‡3˜eMÏ dÓˆÚ ¯Èz‰Ï4‰ÏÒt Ï·‡ , ≈»∆¡∆∆¿«ƒ«¿»«¬»»¿»

ÌÏBÚÏ ‰p‰kÏ dÓˆÚ5ÔÈLLBÁ - dÏÚa ˙Ó Ì‡Â . «¿»«¿À»¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ
È¯·„Ï˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,‰6. ƒ¿»∆»¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

כדי 2) לאחר אני, גרושה אמרה: ואפילו א. כב, כתובות
עוקרת  אינה שהרי עצמה, להתיר נאמנת היא הרי דיבור,
עצמה  את פוטרת אלא הייתי) איש (אשת הראשון דיבורה
דיבורה  אפילו אלא עוד ולא הגירושין, מצד אחר מצד
אני  פנויה ועכשיו הייתי, איש אשת כך: משמעו הראשון

אם 3)(מגיד-משנה). ואפילו בידה, גיטה ואין הואיל
א. כג, שם כמבואר תצא, - לאחר.4)נשאת להנשא

אינה. זו תיבה התימנים, גרושה 5)ובכת"י לדבריה כי
כחתיכה  (לכהן) עצמה "שעשתה לכהן, אסורה וגרושה היא

ה"ג. סוף לקמן איסור", וגרושת 6)של היא, גרושה שמא
פ"ג  והשווה ב. קיח, ביבמות בזה וכיוצא לו, אסורה אחיו

הי"ד. יבום מהל'

.áÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Le¯‚ ‡È‰L ÌÈ„Ú ÈL dÏ eÈ‰»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿»««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ ‡Opz BÊ È¯‰ - Ëb ÌL7Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ . »≈¬≈ƒ»≈¿«¿ƒ»ƒ»≈

BÊ È¯‰ - ‰Êa ÈÏÚa ÈL¯b :‰¯Ó‡Â d„È ˙ÁzÓƒ««»»¿»¿»≈¿«ƒ«¿ƒ»∆¬≈
Ìi˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡Op˙Â ˙Ó‡8BÓk , ∆¡∆∆¿ƒ»≈««ƒ∆≈¿À»¿

e¯‡aL9. ∆≈«¿

גיטי 7) נאבד טוענת והיא נתגרשה, עכשיו אומרים: ואפילו
אמרו  וכן ה"ו). להלן (מגיד-משנה נאמנים הם הרי נקרע או
אילו  מזה משמע גירושין", עידי שם "כשאין פט.) (כתובות
מותרת  שהיא ומכאן כתובתה, נוטלת היא עדים לה היו
כתובתה  גובה אינה - להנשא יכולה שאינה כל כי להנשא,

יא). קנב, סי' לאהע"ז הגר"א חתימת 8)(ביאור זיהו שלא
הוכחות 9)העדים. הבאנו בביאורנו ושם הכ"ד, פ"ז לעיל

הגט. שיקויים עד נאמנת אינה הראב"ד ולדעת זה. לדין

.â‡l‡ ,dÏ ÂÈz˙ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ :¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈ƒ»«…¿«ƒ»∆»
‰„B‰ È¯‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡ - B˙B‡ ‰‡ˆÓe ÈpnÓ ÏÙ»«ƒ∆ƒ»¿»≈∆¡»∆¬≈»

dÏ B·˙kL10Ì‡ Ï·‡ ;d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰Â ∆¿»»«¬≈≈ƒ««»»¬»ƒ
‰È‰ È‡z ÏÚ :ÏÚa‰ ¯Ó‡11‡Ï ÌÏBÚÓ ,‰È‰ ÔB„wt , »«««««¿«»»ƒ»»»≈»…

‡e‰ ÛiÊÓ ,ÂÈz·˙k12È„Úa B‡ ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È - ¿«¿ƒ¿À»ƒ¿«≈¿»»¿≈≈
‰¯ÈÒÓ13e¯‡aL BÓk ,14dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ…ƒ¿«≈≈»

dLÙ ‰ÏÒt Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ˙¯zÓ ˙BÈ‰Ï ˙L¯‚Ó¿…∆∆ƒ¿À∆∆«¬≈ƒ¬»»¿»«¿»
e¯‡aL BÓk ,‰p‰kÓ15dÓˆÚ ‰ÏÒt È¯‰L ; ƒ¿À»¿∆≈«¿∆¬≈»¿»«¿»

¯eq‡ ÏL ‰ÎÈ˙Ák dÓˆÚ ‰˙OÚÂ ,‰Èt ˙‡„B‰a16. ¿»«ƒ»¿»¿»«¿»«¬ƒ»∆ƒ

הגט,10) סימני אומר "הוא כח.): (בבא-מציעא אמרו וכן
הגט  אין שאפילו הרי לה", ינתן - הגט סימני אומרת והיא
ליתן, שלא שנמלכתי נפל, ממני לומר: נאמן אינו - בידה
יד). קנב, סי' שם, הגר"א (ביאור בידה כשהגט כל-שכן

נתקיים.11) ובכת"י 12)ולא היא, אחת שטענה נראה

אהע"ז  ב'טור' הוא וכן הוא". ומזוייף כתבתי "לא התימנים:
מעולם". כתבו ולא מזוייף שהוא "או קנב: ע"י 13)סי'

תנאי  על היה שלא נדע לידה, זה גט מסר שבפניהם העדים
הפרטים. כל יודעים שהם פקדון, ה"ב,14)או פ"ז לעיל

שם  כמבואר נאמנים, מסירה ועדי א. ט, גיטין הש"ס ע"פ
יאמנו", לא האם גירשה, בפנינו יאמרו אילו "מה ב: טז,

שם. י"ד בהל' ה"א.15)וראה הש"ס 16)לעיל לשון
א. כב, בכתובות

.ã„·‡Â ÈzL¯b :˙¯ÓB‡ ‡È‰ ,dÏÚ·e ‡È‰ ‰‡a»»ƒ«¿»ƒ∆∆≈«¿«ƒ¿»«
‰˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ - CÈzL¯‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Èhbƒƒ¿≈…≈«¿ƒ««ƒ∆À¿¿»
‰Èt ‰fÚÓ ‰M‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;˙Ó‡ BÊ È¯‰ ,BzL‡ƒ¿¬≈∆¡∆∆¬»»≈ƒ»¿ƒ»»∆»

dÏÚa ÈÙa17. ƒ¿≈«¿»

הי"ג,17) אישות מהל' פ"ד למעלה וראה ב. פט, גיטין
הכ"ו. ופט"ז

.äÔÓ‡ BÈ‡ - ÈzL‡ ˙‡ ÈzL¯b :ÏÚa‰ ¯Ó‡18. »««««≈«¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆¡»
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‰È‰˙Â ,ÂÈ¯·„Ï ÌÈLLBÁÂ19elÙ‡Â . ¿¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆»≈¿…∆∆«¬ƒ

Ôek˙È ‡nL ;ÔÓ‡ BÈ‡ - dL¯bL BÏ ˙„B‰20 »∆≈¿»≈∆¡»∆»ƒ¿«≈
dÏ˜Ï˜Ï21Ë‚a B‡ ,22dÈ‡ ‡È‰Â dL¯b ÏËa ¿«¿¿»¿≈»≈≈¿»¿ƒ≈»

˙Ú„BÈ23‡e‰L ÈtÓ Ba ‰Èt ÊÚz ‡nL B‡] , ««∆»»≈»∆»ƒ¿≈∆
[˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰Â ,dÈÓ‡Ó24dlL ¯eq‡‰ „·k25. «¬ƒ»¿ƒ≈»««…∆»ƒ∆»

Ìz‡ È¯‰ - ¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒƒ¡∆«»»¬≈«∆
˙B‡ L¯b ,ÌÈÓi˜.eÈÙa ‰zÚ d «»ƒ»≈»«»¿»≈

קלה.).18) (בבא-בתרא להנשא שאסורה 19)להתירה
שמא  חולצת, אלא מתייבמת אינה וכן ימות, אם לכהונה

(שם). היא הביא:20)גרושה קנב) סי' (אהע"ז ה'טור'
מזה 21)"מכוין". תצא שתינשא שלאחר להכשילה,

התימנים,22)ומזה. ובכת"י "ובגט". להיות צריך אולי
ליתא. "או" למה 23)תיבת הקושיא, את רבינו יישב בזה

(ראה  נתגרשתי באמרה נאמנת עצמה האשה תהא לא
ה"ד). הפיסקא 24)למעלה כל אין וקושטא, רומי בדפוסי

מרובעים. בסוגריים לפנינו המוקפת בזה 25)הזאת גם
היא  נאמנותה שכל נאמנת, עצמה היא תהא לא למה יישב,
כשהבעל  כאן אבל בעלה, בפני פניה מעיזה שאינה מפני

ב. סד, גיטין וראה להעיז, יכולה - מסייעה

.å‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,'‰L¯b˙' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ…
BÏ ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â „ÓBÚ ÏÚa‰ elÙ‡ ,'‰L¯b˙ƒ¿»¿»¬ƒ«««≈¿ƒ∆∆
ÈtÓ ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - 'ÈzL¯b'≈«¿«ƒ¬≈¿∆¿«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈
,CÎÈÙÏ .‰Èt ÊÚzL ¯LÙ‡Â d˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ¿ƒ»¿∆¿»∆»≈»∆»¿ƒ»

‡ˆz - ˙‡O Ì‡26.¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ƒƒ»≈≈¿«»»«¿≈

שם.26) וגיטין ב. כב, כתובות

.æ,'‰L¯b˙ ÂÈLÎÚ' e¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿«¿»ƒ¿»¿»
Ch‚ È‡ÈˆB‰ - ¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L27; ∆¬≈¿ƒ»ƒ¡∆«»»ƒƒƒ≈

LÈ - '‰L¯b˙ ÌÈÓÈ ‰nkÓ' ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒƒ«»»ƒƒ¿»¿»≈
È‡ ‰Le¯b' ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â .Ëb‰ „·‡ ¯ÓBÏ«»««≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿»¬ƒ
ÌÈM‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈLe ,'È‡cÂa¿««¿≈≈ƒ¿ƒƒ»««ƒ∆«¿«ƒ
‡Ï - ‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O Ì‡ ,Ô˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ«¿ƒƒ»ƒƒ»¿∆»≈≈∆»…
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.ë?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na80„Á‡ „Ú‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈∆»
,B˙B‡ eLÈÁÎ‰Â e‡aL ÌÈM‰ BÓk ÂÈt ÏÚ ˙‡OpL∆ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ∆»¿ƒ¿ƒ
‡Ï' e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e LÈ‡ Èt ÏÚ ˙‡OpL ÔB‚k¿∆ƒ»«ƒƒ»¿«ƒ¿»¿…
e‡·e dÓˆÚ Èt ÏÚ B‡ ‰M‡ Èt ÏÚ ˙‡OpL B‡ ,'˙Ó≈∆ƒ»«ƒƒ»«ƒ«¿»»
‡Ï' e¯Ó‡Â Ô‰È¯·c ÏL ÔÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿»¿…
˙B¯ÓB‡ ˙Ba¯ ÌÈLÂ '˙Ó' ¯ÓB‡ ¯Lk „Ú Ï·‡ ;'˙Ó≈¬»≈»≈≈≈¿»ƒ«¿

ÔÈÏeÒÙ B‡ ,'˙Ó ‡Ï'81‰Ê È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ …≈¿ƒ¿ƒ…≈¬≈∆
‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk82‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â ,83 ¿∆¡»«∆¡»¿ƒƒ»¿∆»≈≈∆»

.‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó È‡cÂ' ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆««≈¬≈…≈≈

תצא.80) - נשאת אם "או 81)שאפילו התימנים: ובכת"י
הי"ז. למעלה וראה דבריהם", של ובדפוסים 82)פסולין

באו  ואם התימנים. בכת"י וכן למחצה", "כמחצה ראשונים:
הנשים  באו אם אבל תצא, נשאת ואם תינשא, לא אחת בבת

הכשר, אחד עד על-פי לינשא שהתירוה לא אחרי זו הרי
כשנים, נחשב שהראשון ותינשא, הראשון מהיתרה תצא
וכן  הי"ח, לעיל וכמבואר כאחד, רק נחשבים והמכחישים
יז, סי' אהע"ז ערוך' ב'שולחן וכן קיז:) (יבמות רש"י דעת

וראה 83)לז. הי"ט, לעיל וכמבואר שמת, לה שהעיד לעד
שם. לאהע"ז שמואל' 'בית

.àë,'ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡L ‡È‰ B‡ '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ‰M‡ƒ»∆∆≈ƒ∆»¿»≈«¿ƒ
‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ¯Ó‡Â ¯Lk „Ú ‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈»≈¿»«…≈¬≈…

‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz84. ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈

עד 84) לגבי שכולן אחד, עד לגבי הנשים כח שהורע כיון
הורע  הקודמת, בהלכה כמבואר למחצה, כמחצה הן אחד
העידה  כשהיא אפילו אחד, עד לגבי אחת אשה כח גם
יבמות  ע"פ (מגיד-משנה פיה על להנשא והתירוה תחילה
בא  ואח"כ והתירוה, שמת העידו שתים שאם ונראה, קיז:).
מהיתרה  תצא לא זו הרי - מת לא ואמר כשר אחד עד
נמצא  תחילה, התירוה והן כמותו, שקולות שהן הראשון,
וכמבואר  שנים. במקום אחד של דבריו ואין כשנים, שהן
(אחת) "אשה אלא: רבינו ציין לא ולפיכך הי"ח, לעיל

(מגיד-משנה). וכו' מת" אומרת

.áë'˙Ó' ˙B¯ÓB‡ ÌÈL ÈzLe '˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‰M‡ƒ»∆∆…≈¿≈»ƒ¿≈
'˙Ó ‡Ï' ÌÈL ¯OÚ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‡Opz BÊ È¯‰ -¬≈ƒ»≈¿≈ƒ»¿∆∆»ƒ…≈

Opz BÊ È¯‰ - '˙Ó' ˙B¯ÓB‡ ‰¯OÚ ˙Á‡ÂÔÈ‡L .‡ ¿««∆¿≈¿≈¬≈ƒ»≈∆≈
ÌÈ¯Lk ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰‡Ók ÌÈL ÌÈ¯ÓB‡85Ï·‡ , ¿ƒ¿«ƒ¿≈»∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¬»

Ï˜‰Ï ÔÈa ,·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÔÈÏeÒÙa86ÔÈa ƒ¿ƒ«≈««»…≈¿»≈≈
¯ÈÓÁ‰Ï87. ¿«¿ƒ

בהלכה 85) כמבואר תצא, נשאת ואם תינשא, לא ואז
כשנים" ומאה כמאה שנים כשרה, ב"עדות כי הבאה,

מב.). שלפנינו.86)(שבועות המוזכר 87)בענין כדין
קיז:). (יבמות כ' בהל'

.âë‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe '˙Ó' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ…
ÈtÓ ,‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó≈¬≈…ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈ƒ¿≈
˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â .˜ÙÒ ‡È‰L∆ƒ»≈¿ƒƒ»¿∆»≈≈∆»¿ƒ∆∆

'˙nL ÈÏ È¯a'88‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -89. »ƒƒ∆≈¬≈…≈≈

(כתובות 88) בא" היה קיים היה שאילו נוקפי, לבי "אין
וברש"י). ה"ז.89)כב: לעיל השוה

.ãë‰¯Ó‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ‰‡·e ,ÌÈL ÈzL BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¿≈»ƒ»»««≈∆¿»¿»
BÓk ,dÓˆÚ Èt ÏÚ ‡Opz BÊ È¯‰ - 'ÈÏÚa ˙Ó'≈«¿ƒ¬≈ƒ»≈«ƒ«¿»¿

e¯‡aL90‰„ÈÚÓ ‰¯ˆ ÔÈ‡L ,‰¯eÒ‡ d˙¯ˆÂ ; ∆≈«¿¿»»»¬»∆≈»»¿ƒ»
dz¯·ÁÏ91‰lÁz BÊ ˙‡O elÙ‡Â .92:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¬∆¿»«¬ƒƒ»¿ƒ»≈¿ƒ

ÂÈÏÚ dÓˆÚ ˙¯ÒB‡ ‰˙È‰ ‡Ï dÏÚa ˙Ó ‡Ï el‡93; ƒ…≈«¿»…»¿»∆∆«¿»»»
Ô‰ÈzL e¯Ò‡iL ‡È‰ ‰ˆB¯ d˙¯ˆa d˙‡OÓ ‡nL∆»ƒƒ¿»»¿»»»»ƒ∆≈»¿¿≈∆
d˙B‡ ˙LÁÎÓ d˙¯ˆÂ ,'ÈÏÚa ˙Ó' ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê .ÂÈÏÚ»»…∆∆≈«¿ƒ¿»»»«¿∆∆»
dÈ‡L ÌLk ;‡Opz BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡Â¿∆∆…≈¬≈ƒ»≈¿≈∆≈»
dÏ „ÈÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ck ,d¯Èz‰Ï dÏ ‰„ÈÚÓ¿ƒ»»¿«ƒ»»≈»¿»¿»ƒ»

d¯Ò‡Ï94- '‚¯‰' ˙¯ÓB‡ d˙¯ˆÂ '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê . ¿»¿»…∆∆≈¿»»»∆∆∆¡«
el‡ È¯‰ ,Ìi˜ BÈ‡L ˙B¯ÓB‡ Ô‰ÈzLe ÏÈ‡B‰ƒ¿≈∆¿∆≈«»¬≈≈

e‡OpÈ95. ƒ»≈

הט"ו.90) הט"ז.91)לעיל על 92)לעיל שהעידה אחרי
לאחר. ונשאת הלכה בעלה, בעצמה:93)מות ומקיימת

אמרו  וכן קב.). (יבמות פלשתים" עם נפשי "תמות
כדי  עצמה, לקלקל היא "חשודה ה"ז: פט"ו שם ב'ירושלמי'

חברתה". ב.94)לקלקל קיז, ודין 95)יבמות א. שם,
סי' אהע"ז בשו"ע מבואר נהרג" אומר ועד מת, אומר "עד

ס"ט. יז,

ה'תשע"ו  שבט כ"ט שני יום

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

.àÈBÏt 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.

.á˙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¿»»
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שלוחה. ביד שהיה יודעים כאילו 49)שהעדים זה והרי
לקחו  שאילו לי, נתתו לגירושין וטוען: בפנינו עומד השליח

לה. שולחו היה לא עומד 50)לפקדון הבעל שהרי
שליח  שאין הי"א, לעיל וכמבואר כתבו, שלא ומערער
ובעלה  גט הוציאה שאם עצמה, מהאשה עדיף לקבלה
פ"ז  לעיל והשווה בחותמיו, יתקיים - מזויף שהוא מערער

הכ"ד.

.åèdÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰Â ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿¿»≈∆ƒ¿»¿»ƒ«¿»
ÌÏBÚa ÌBÏLÂ dÈ·Ï BÈa ÌBÏLÂ ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ51, ƒ¿ƒ««»¿»≈¿≈»¿»»»

B‡ ‡Op˙Â ,˙Ó‡ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡·e»»¿»¿»≈«¿ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈
ÌaÈ˙z52dÓˆÚ ˙Ï˜Ï˜Ó dÈ‡L ‰˜ÊÁ .53¯Ò‡˙Â - ƒ¿«≈¬»»∆≈»¿«¿∆∆«¿»¿∆¡…

d˙a˙k „ÈÒÙ˙Â ,‰Ê ÏÚÂ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÚ dÓˆÚ«¿»««¿»»ƒ¿«∆¿«¿ƒ¿À»»
ÔÈ¯ÊÓÓ ‰Èa ˙BÈ‰ÏÂ ,‰fÓe ‰fÓ54ÈeOÚ‰ ¯·„a - ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»∆»«¿≈ƒ¿»»∆»

;‰ÚË ÔÚËÏ ‡ÏÂ LÈÁÎ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÏkÏ ˙BÏb‰Ï¿ƒ»«…¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ¿…ƒ¿…«¬»
ÔÎÂ .ÈÁ ‡e‰L Ú„eÈ B‡ ,‡B·Ï BÙBÒ - ÈÁ ‡e‰ Ì‡L∆ƒ«»ƒ»«∆«¿≈
ÏÚ ‡Opz - dÏÚa ˙nL dÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a Ì‡ƒ»≈∆»¿≈ƒ»∆≈«¿»ƒ»≈«

˙BÏb‰Ï ÈeOÚ ¯·c‰L ,ÂÈt55‰M‡ B‡ „·Ú elÙ‡ . ƒ∆«»»»¿ƒ»¬ƒ∆∆ƒ»
‰ÁÙL B‡56„Ú ÈtÓ „ÚÂ57,‰ÁÙL ÈtÓ ,„·Ú ÈtÓ - ƒ¿»¿≈ƒƒ≈ƒƒ∆∆ƒƒƒ¿»

‡Op˙Â ,'ÈBÏt ˙Ó' ¯ÓBÏ ÌÈÓ‡ - ÂÈ·B¯˜ ÈtÓƒƒ¿»∆¡»ƒ«≈¿ƒ¿ƒ»≈
BzL‡58Ì‰Èt ÏÚ ÌaÈ˙z B‡59. ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ∆

אינה 51) - בעולם מלחמה אם או ביניהם קטטה אם אבל
ה"א-ב. פי"ג לקמן כמבואר לא 52)נאמנת, בעלה אם

קיד:). (יבמות בנים א.53)הניח קכ, פ"י 54)שם לעיל
א.55)ה"ז. קטו, לישראל 56)יבמות שנמכרה גויה

אחרת. עדות להעיד כשרים שאינם שפחה, לשם וטבלוה
אחר,57) מפי שמעו אלא העדות דבר את בעצמו ראה שלא

ה"ה. עדות מהל' בפ"ח כמבואר אחר, במקום נאמן ואינו
הכ"ט.58) פי"ג להלן ראה א. קכב, צד,59)יבמות שם

כל  כך נאמן, אחד שעד וכשם ביבמה". נאמן אחד "עד א:
מהל' פ"ג (מגיד-משנה הבעל מיתת עדות כדין נאמנים אלו

ה"ה). יבום

.æèLÓÁÓ ıeÁ ,BÊ ˙e„Ú dÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈÓ‡ Ïk‰Â¿«…∆¡»ƒ¿»ƒ»≈≈»≈
BÊ ˙B„ÈÚÓ ÔÈ‡L ,BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BO Ì˙˜ÊÁL ,ÌÈL»ƒ∆∆¿»»¿∆∆≈¿ƒ
ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ d¯Ò‡Ï eek˙È ‡nL ,dÏÚa ˙˙ÈÓa BÊÏ¿¿ƒ««¿»∆»ƒ¿«¿¿»¿»»»«¬«ƒ

Ìi˜ ‡e‰60d˙BÓÁ :Ô‰ el‡Â .61,d˙BÓÁ ˙·e , «»¿≈≈¬»«¬»
d˙¯ˆÂ62dzÓ·ÈÂ ,63dÏÚa ˙·e ,64Ì"ekÚ elÙ‡ . ¿»»»ƒƒ¿»««¿»¬ƒ«

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰65BÓk ,ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,ÔÓ‡ - «≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»«ƒƒ«ƒ¿
¯‡a˙iL66ÔÓ‡ BÈ‡ - „ÈÚ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â .67. ∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿«≈¿»ƒ≈∆¡»

קרובן,60) שהוא זה בעל מות לאחר ואם א. קיז, יבמות
בעלה  שמת להעיד נאמנות אחר, לאיש ונשאת הלכה
בינו  להפריד אלא שקר להעיד חשודות שאינן האחרון,

(כסף-משנה). בלבד בלבה:61)ובינה שאומרת שונאתה,
תירש  זו אומרת: חמותה בת וכן ועמלי, יגיעי כל תאכל זו

אדחה. ואני ואמי אבי עמל של 62)כל תחרותה אשת
אומר  הכתוב וכן זו, את זו ואויבות צוררות והן בעלה,
על  לאוסרה ומתכוונת צרתה", "וכעסתה ו) א, (שמואל-א

חזקתה 63)בעלה. אחותה, היא ואפילו בעלה, אחי אשת
ב'ירושלמי' אמרו וכן ה"ג. פ"ז לעיל כמבואר ששונאתה,

אחותה". אפילו "יבמתו ה"ד: פט"ו באה 64)יבמות זו
וראה  קיז.). יבמות (רש"י עמלה כל ואוכלת אמי במקום
"כשם  שנינו: שם וב'ירושלמי' ה"ו. יבום מהל' פ"ג להלן
וחכמינו  עליהן". נאמנת אינה כך עליה, נאמנות שאינן
האדם  לב כן לפנים, הפנים "כמים הפסוק: זה על המליצו
הוא  גם - זה את שונא הוא אם יט) כז, (משלי לאדם"
חמותה  ולבת לחמותה להעיד פסולה כלה ולפיכך שונאו,

שם). (יבמות בעלה מה 65)ולבת דבר ומספר משוחח
תחילה. בכוונה קכא,66)שלא מיבמות הי"א, פי"ג לקמן

שם.67)ב. יבמות,

.æéÏeÒt‰ ÔÎÂ68‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯·Úa69„ÈÚ‰Ï ‡a Ì‡ : ¿≈«»«¬≈»ƒ«»ƒ»¿»ƒ
 BÈ‡ - dÏÚa ˙nL ‰M‡aÔÓ‡70ÁÈÒÓ ‰È‰ Ì‡Â , ¿ƒ»∆≈«¿»≈∆¡»¿ƒ»»≈ƒ«

Ì"ekÚ‰ ÔÓ ˙eÁt ‰Ê ÔÈ‡ .ÔÓ‡ - Bnz ÈÙÏ71Ï·‡ . ¿ƒÀ∆¡»≈∆»ƒ»«¬»
Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt72‰M‡ ˙e„ÚÏ ÔÓ‡ -73. »ƒƒ¿≈∆∆¡»¿≈ƒ»

מן 69)לעדות.68) מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר
שהלווה  או יום-טוב, חילל או נבילות שאכל כגון התורה,
עדות  מהל' בפ"י כמבואר לוקה, שאינו אע"פ קצוצה ברבית

אהע"ז 70)ה"ג-ד. (ט"ז לשקר חשוד שהוא ב כה, יבמות
סק"ב). יז פט"ז.71)סי' יבמות עבירה 72)רי"ף, שעבר

בחלב  עוף בשר שאכל כגון בלבד, חכמים מדברי שחיובה
של  גזל על העובר וכן גלויות, של שני יום-טוב שחילל או
אבק  שהם בקוביא ומשחקים יונים מפריחי כגון דבריהם,

ה"ד. שם עדות בהל' כמבואר ב.73)גזל, כה, יבמות
פ"א  סוטה הל' ולקמן ה"ו, אישות מהל' פ"ד לעיל השווה

הט"ו.

.çé‰e¯Èz‰Â ,dÏÚa ˙nL „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»¿≈ƒ∆≈«¿»¿ƒƒ»
˙‡ LÈÁÎ‰Â ¯Á‡ ‡a Ck ¯Á‡Â ,ÂÈt ÏÚ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿««»»«≈¿ƒ¿ƒ∆
d¯z‰Ó ‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ¯Ó‡Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿»«…≈¬≈…≈≈≈∆≈»
ÌÈ„Ú ÈLk ‰M‡ ˙e„Úa ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;‡Op˙Â¿ƒ»≈∆≈∆»∆¡»¿≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ

ÌÈL ÌB˜Óa „Á‡ ÏL ÂÈ¯·c ÔÈ‡Â ,˙Bi„Ú ¯‡La74. ƒ¿»≈À¿≈¿»»∆∆»ƒ¿¿«ƒ

רוצח 74) והל' הט"ז, סוטה מהל' פ"א השווה ב. קיז, שם
הי"ג. פ"ט

.èé¯ÓB‡ ‰ÊÂ '˙Ó' ¯ÓB‡ ‰Ê ,„Á‡k Ì‰ÈL e‡a»¿≈∆¿∆»∆≈≈¿∆≈
'˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ‰M‡ ,'˙Ó ‡Ï'…≈ƒ»∆∆≈¿ƒ»∆∆…≈

‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ -75ÈtÓ , ¬≈…ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈ƒ¿≈
˜ÙÒ ‡È‰L76‡È‰Â ,dÏ „ÈÚ‰L „ÚÏ ˙‡O Ì‡Â . ∆ƒ»≈¿ƒƒ»»≈∆≈ƒ»¿ƒ

'˙nL ÈÏ È¯a' ˙¯ÓB‡77‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -78e‡a . ∆∆»ƒƒ∆≈¬≈…≈≈»
‡ˆz ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ - '˙Ó ‡Ï' e¯Ó‡Â ÌÈL79. ¿«ƒ¿»¿…≈««ƒ∆ƒ»≈≈

א.75) קיח, – ב קיז, כרת,76)שם בספק עליה, והבא
והשווה  שנים, נגד שנים לענין ב כב, בכתובות כמבואר

הכ"ג. בא"77)לקמן היה קיים, היה "אילו שמת. לי ברור
לי, ברי מפרש: שם בר"ן אולם שם). כתובות (רש"י
הגר"א  (ביאור רבינו כוונת גם שזוהי ויתכן, מת". ש"ראיתיו

לז). יז, סי' ה"ד,78)אהע"ז פט"ו יבמות ב'ירושלמי'
הכ"ג, לקמן המבואר ושנים" "שנים של לדין זה דין השוו
לאחד  נישאת אם תצא לא ושנים", שב"שנים שכשם
בתוספתא  וכן (מגיד-משנה), אחד נגד באחד כך מעדיה,

ה"א. פי"ד, ב.79)יבמות קיז, יבמות
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ë?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na80„Á‡ „Ú‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈∆»
,B˙B‡ eLÈÁÎ‰Â e‡aL ÌÈM‰ BÓk ÂÈt ÏÚ ˙‡OpL∆ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ∆»¿ƒ¿ƒ
‡Ï' e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e LÈ‡ Èt ÏÚ ˙‡OpL ÔB‚k¿∆ƒ»«ƒƒ»¿«ƒ¿»¿…
e‡·e dÓˆÚ Èt ÏÚ B‡ ‰M‡ Èt ÏÚ ˙‡OpL B‡ ,'˙Ó≈∆ƒ»«ƒƒ»«ƒ«¿»»
‡Ï' e¯Ó‡Â Ô‰È¯·c ÏL ÔÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿»¿…
˙B¯ÓB‡ ˙Ba¯ ÌÈLÂ '˙Ó' ¯ÓB‡ ¯Lk „Ú Ï·‡ ;'˙Ó≈¬»≈»≈≈≈¿»ƒ«¿

ÔÈÏeÒÙ B‡ ,'˙Ó ‡Ï'81‰Ê È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ …≈¿ƒ¿ƒ…≈¬≈∆
‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk82‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â ,83 ¿∆¡»«∆¡»¿ƒƒ»¿∆»≈≈∆»

.‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó È‡cÂ' ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆««≈¬≈…≈≈

תצא.80) - נשאת אם "או 81)שאפילו התימנים: ובכת"י
הי"ז. למעלה וראה דבריהם", של ובדפוסים 82)פסולין

באו  ואם התימנים. בכת"י וכן למחצה", "כמחצה ראשונים:
הנשים  באו אם אבל תצא, נשאת ואם תינשא, לא אחת בבת

הכשר, אחד עד על-פי לינשא שהתירוה לא אחרי זו הרי
כשנים, נחשב שהראשון ותינשא, הראשון מהיתרה תצא
וכן  הי"ח, לעיל וכמבואר כאחד, רק נחשבים והמכחישים
יז, סי' אהע"ז ערוך' ב'שולחן וכן קיז:) (יבמות רש"י דעת

וראה 83)לז. הי"ט, לעיל וכמבואר שמת, לה שהעיד לעד
שם. לאהע"ז שמואל' 'בית

.àë,'ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡L ‡È‰ B‡ '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ‰M‡ƒ»∆∆≈ƒ∆»¿»≈«¿ƒ
‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ¯Ó‡Â ¯Lk „Ú ‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈»≈¿»«…≈¬≈…

‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz84. ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈

עד 84) לגבי שכולן אחד, עד לגבי הנשים כח שהורע כיון
הורע  הקודמת, בהלכה כמבואר למחצה, כמחצה הן אחד
העידה  כשהיא אפילו אחד, עד לגבי אחת אשה כח גם
יבמות  ע"פ (מגיד-משנה פיה על להנשא והתירוה תחילה
בא  ואח"כ והתירוה, שמת העידו שתים שאם ונראה, קיז:).
מהיתרה  תצא לא זו הרי - מת לא ואמר כשר אחד עד
נמצא  תחילה, התירוה והן כמותו, שקולות שהן הראשון,
וכמבואר  שנים. במקום אחד של דבריו ואין כשנים, שהן
(אחת) "אשה אלא: רבינו ציין לא ולפיכך הי"ח, לעיל

(מגיד-משנה). וכו' מת" אומרת

.áë'˙Ó' ˙B¯ÓB‡ ÌÈL ÈzLe '˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‰M‡ƒ»∆∆…≈¿≈»ƒ¿≈
'˙Ó ‡Ï' ÌÈL ¯OÚ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‡Opz BÊ È¯‰ -¬≈ƒ»≈¿≈ƒ»¿∆∆»ƒ…≈

Opz BÊ È¯‰ - '˙Ó' ˙B¯ÓB‡ ‰¯OÚ ˙Á‡ÂÔÈ‡L .‡ ¿««∆¿≈¿≈¬≈ƒ»≈∆≈
ÌÈ¯Lk ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰‡Ók ÌÈL ÌÈ¯ÓB‡85Ï·‡ , ¿ƒ¿«ƒ¿≈»∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¬»

Ï˜‰Ï ÔÈa ,·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÔÈÏeÒÙa86ÔÈa ƒ¿ƒ«≈««»…≈¿»≈≈
¯ÈÓÁ‰Ï87. ¿«¿ƒ

בהלכה 85) כמבואר תצא, נשאת ואם תינשא, לא ואז
כשנים" ומאה כמאה שנים כשרה, ב"עדות כי הבאה,

מב.). שלפנינו.86)(שבועות המוזכר 87)בענין כדין
קיז:). (יבמות כ' בהל'

.âë‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe '˙Ó' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ…
ÈtÓ ,‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó≈¬≈…ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈ƒ¿≈
˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â .˜ÙÒ ‡È‰L∆ƒ»≈¿ƒƒ»¿∆»≈≈∆»¿ƒ∆∆

'˙nL ÈÏ È¯a'88‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -89. »ƒƒ∆≈¬≈…≈≈

(כתובות 88) בא" היה קיים היה שאילו נוקפי, לבי "אין
וברש"י). ה"ז.89)כב: לעיל השוה

.ãë‰¯Ó‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ‰‡·e ,ÌÈL ÈzL BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¿≈»ƒ»»««≈∆¿»¿»
BÓk ,dÓˆÚ Èt ÏÚ ‡Opz BÊ È¯‰ - 'ÈÏÚa ˙Ó'≈«¿ƒ¬≈ƒ»≈«ƒ«¿»¿

e¯‡aL90‰„ÈÚÓ ‰¯ˆ ÔÈ‡L ,‰¯eÒ‡ d˙¯ˆÂ ; ∆≈«¿¿»»»¬»∆≈»»¿ƒ»
dz¯·ÁÏ91‰lÁz BÊ ˙‡O elÙ‡Â .92:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¬∆¿»«¬ƒƒ»¿ƒ»≈¿ƒ

ÂÈÏÚ dÓˆÚ ˙¯ÒB‡ ‰˙È‰ ‡Ï dÏÚa ˙Ó ‡Ï el‡93; ƒ…≈«¿»…»¿»∆∆«¿»»»
Ô‰ÈzL e¯Ò‡iL ‡È‰ ‰ˆB¯ d˙¯ˆa d˙‡OÓ ‡nL∆»ƒƒ¿»»¿»»»»ƒ∆≈»¿¿≈∆
d˙B‡ ˙LÁÎÓ d˙¯ˆÂ ,'ÈÏÚa ˙Ó' ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê .ÂÈÏÚ»»…∆∆≈«¿ƒ¿»»»«¿∆∆»
dÈ‡L ÌLk ;‡Opz BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡Â¿∆∆…≈¬≈ƒ»≈¿≈∆≈»
dÏ „ÈÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ck ,d¯Èz‰Ï dÏ ‰„ÈÚÓ¿ƒ»»¿«ƒ»»≈»¿»¿»ƒ»

d¯Ò‡Ï94- '‚¯‰' ˙¯ÓB‡ d˙¯ˆÂ '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê . ¿»¿»…∆∆≈¿»»»∆∆∆¡«
el‡ È¯‰ ,Ìi˜ BÈ‡L ˙B¯ÓB‡ Ô‰ÈzLe ÏÈ‡B‰ƒ¿≈∆¿∆≈«»¬≈≈

e‡OpÈ95. ƒ»≈

הט"ו.90) הט"ז.91)לעיל על 92)לעיל שהעידה אחרי
לאחר. ונשאת הלכה בעלה, בעצמה:93)מות ומקיימת

אמרו  וכן קב.). (יבמות פלשתים" עם נפשי "תמות
כדי  עצמה, לקלקל היא "חשודה ה"ז: פט"ו שם ב'ירושלמי'

חברתה". ב.94)לקלקל קיז, ודין 95)יבמות א. שם,
סי' אהע"ז בשו"ע מבואר נהרג" אומר ועד מת, אומר "עד

ס"ט. יז,

ה'תשע"ו  שבט כ"ט שני יום

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

.àÈBÏt 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.

.á˙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¿»»
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שלוחה. ביד שהיה יודעים כאילו 49)שהעדים זה והרי
לקחו  שאילו לי, נתתו לגירושין וטוען: בפנינו עומד השליח

לה. שולחו היה לא עומד 50)לפקדון הבעל שהרי
שליח  שאין הי"א, לעיל וכמבואר כתבו, שלא ומערער
ובעלה  גט הוציאה שאם עצמה, מהאשה עדיף לקבלה
פ"ז  לעיל והשווה בחותמיו, יתקיים - מזויף שהוא מערער

הכ"ד.

.åèdÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰Â ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿¿»≈∆ƒ¿»¿»ƒ«¿»
ÌÏBÚa ÌBÏLÂ dÈ·Ï BÈa ÌBÏLÂ ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ51, ƒ¿ƒ««»¿»≈¿≈»¿»»»

B‡ ‡Op˙Â ,˙Ó‡ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡·e»»¿»¿»≈«¿ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈
ÌaÈ˙z52dÓˆÚ ˙Ï˜Ï˜Ó dÈ‡L ‰˜ÊÁ .53¯Ò‡˙Â - ƒ¿«≈¬»»∆≈»¿«¿∆∆«¿»¿∆¡…

d˙a˙k „ÈÒÙ˙Â ,‰Ê ÏÚÂ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÚ dÓˆÚ«¿»««¿»»ƒ¿«∆¿«¿ƒ¿À»»
ÔÈ¯ÊÓÓ ‰Èa ˙BÈ‰ÏÂ ,‰fÓe ‰fÓ54ÈeOÚ‰ ¯·„a - ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»∆»«¿≈ƒ¿»»∆»

;‰ÚË ÔÚËÏ ‡ÏÂ LÈÁÎ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÏkÏ ˙BÏb‰Ï¿ƒ»«…¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ¿…ƒ¿…«¬»
ÔÎÂ .ÈÁ ‡e‰L Ú„eÈ B‡ ,‡B·Ï BÙBÒ - ÈÁ ‡e‰ Ì‡L∆ƒ«»ƒ»«∆«¿≈
ÏÚ ‡Opz - dÏÚa ˙nL dÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a Ì‡ƒ»≈∆»¿≈ƒ»∆≈«¿»ƒ»≈«

˙BÏb‰Ï ÈeOÚ ¯·c‰L ,ÂÈt55‰M‡ B‡ „·Ú elÙ‡ . ƒ∆«»»»¿ƒ»¬ƒ∆∆ƒ»
‰ÁÙL B‡56„Ú ÈtÓ „ÚÂ57,‰ÁÙL ÈtÓ ,„·Ú ÈtÓ - ƒ¿»¿≈ƒƒ≈ƒƒ∆∆ƒƒƒ¿»

‡Op˙Â ,'ÈBÏt ˙Ó' ¯ÓBÏ ÌÈÓ‡ - ÂÈ·B¯˜ ÈtÓƒƒ¿»∆¡»ƒ«≈¿ƒ¿ƒ»≈
BzL‡58Ì‰Èt ÏÚ ÌaÈ˙z B‡59. ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ∆

אינה 51) - בעולם מלחמה אם או ביניהם קטטה אם אבל
ה"א-ב. פי"ג לקמן כמבואר לא 52)נאמנת, בעלה אם

קיד:). (יבמות בנים א.53)הניח קכ, פ"י 54)שם לעיל
א.55)ה"ז. קטו, לישראל 56)יבמות שנמכרה גויה

אחרת. עדות להעיד כשרים שאינם שפחה, לשם וטבלוה
אחר,57) מפי שמעו אלא העדות דבר את בעצמו ראה שלא

ה"ה. עדות מהל' בפ"ח כמבואר אחר, במקום נאמן ואינו
הכ"ט.58) פי"ג להלן ראה א. קכב, צד,59)יבמות שם

כל  כך נאמן, אחד שעד וכשם ביבמה". נאמן אחד "עד א:
מהל' פ"ג (מגיד-משנה הבעל מיתת עדות כדין נאמנים אלו

ה"ה). יבום

.æèLÓÁÓ ıeÁ ,BÊ ˙e„Ú dÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈÓ‡ Ïk‰Â¿«…∆¡»ƒ¿»ƒ»≈≈»≈
BÊ ˙B„ÈÚÓ ÔÈ‡L ,BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BO Ì˙˜ÊÁL ,ÌÈL»ƒ∆∆¿»»¿∆∆≈¿ƒ
ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ d¯Ò‡Ï eek˙È ‡nL ,dÏÚa ˙˙ÈÓa BÊÏ¿¿ƒ««¿»∆»ƒ¿«¿¿»¿»»»«¬«ƒ

Ìi˜ ‡e‰60d˙BÓÁ :Ô‰ el‡Â .61,d˙BÓÁ ˙·e , «»¿≈≈¬»«¬»
d˙¯ˆÂ62dzÓ·ÈÂ ,63dÏÚa ˙·e ,64Ì"ekÚ elÙ‡ . ¿»»»ƒƒ¿»««¿»¬ƒ«

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰65BÓk ,ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,ÔÓ‡ - «≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»«ƒƒ«ƒ¿
¯‡a˙iL66ÔÓ‡ BÈ‡ - „ÈÚ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â .67. ∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿«≈¿»ƒ≈∆¡»

קרובן,60) שהוא זה בעל מות לאחר ואם א. קיז, יבמות
בעלה  שמת להעיד נאמנות אחר, לאיש ונשאת הלכה
בינו  להפריד אלא שקר להעיד חשודות שאינן האחרון,

(כסף-משנה). בלבד בלבה:61)ובינה שאומרת שונאתה,
תירש  זו אומרת: חמותה בת וכן ועמלי, יגיעי כל תאכל זו

אדחה. ואני ואמי אבי עמל של 62)כל תחרותה אשת
אומר  הכתוב וכן זו, את זו ואויבות צוררות והן בעלה,
על  לאוסרה ומתכוונת צרתה", "וכעסתה ו) א, (שמואל-א

חזקתה 63)בעלה. אחותה, היא ואפילו בעלה, אחי אשת
ב'ירושלמי' אמרו וכן ה"ג. פ"ז לעיל כמבואר ששונאתה,

אחותה". אפילו "יבמתו ה"ד: פט"ו באה 64)יבמות זו
וראה  קיז.). יבמות (רש"י עמלה כל ואוכלת אמי במקום
"כשם  שנינו: שם וב'ירושלמי' ה"ו. יבום מהל' פ"ג להלן
וחכמינו  עליהן". נאמנת אינה כך עליה, נאמנות שאינן
האדם  לב כן לפנים, הפנים "כמים הפסוק: זה על המליצו
הוא  גם - זה את שונא הוא אם יט) כז, (משלי לאדם"
חמותה  ולבת לחמותה להעיד פסולה כלה ולפיכך שונאו,

שם). (יבמות בעלה מה 65)ולבת דבר ומספר משוחח
תחילה. בכוונה קכא,66)שלא מיבמות הי"א, פי"ג לקמן

שם.67)ב. יבמות,

.æéÏeÒt‰ ÔÎÂ68‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯·Úa69„ÈÚ‰Ï ‡a Ì‡ : ¿≈«»«¬≈»ƒ«»ƒ»¿»ƒ
 BÈ‡ - dÏÚa ˙nL ‰M‡aÔÓ‡70ÁÈÒÓ ‰È‰ Ì‡Â , ¿ƒ»∆≈«¿»≈∆¡»¿ƒ»»≈ƒ«

Ì"ekÚ‰ ÔÓ ˙eÁt ‰Ê ÔÈ‡ .ÔÓ‡ - Bnz ÈÙÏ71Ï·‡ . ¿ƒÀ∆¡»≈∆»ƒ»«¬»
Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt72‰M‡ ˙e„ÚÏ ÔÓ‡ -73. »ƒƒ¿≈∆∆¡»¿≈ƒ»

מן 69)לעדות.68) מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר
שהלווה  או יום-טוב, חילל או נבילות שאכל כגון התורה,
עדות  מהל' בפ"י כמבואר לוקה, שאינו אע"פ קצוצה ברבית

אהע"ז 70)ה"ג-ד. (ט"ז לשקר חשוד שהוא ב כה, יבמות
סק"ב). יז פט"ז.71)סי' יבמות עבירה 72)רי"ף, שעבר

בחלב  עוף בשר שאכל כגון בלבד, חכמים מדברי שחיובה
של  גזל על העובר וכן גלויות, של שני יום-טוב שחילל או
אבק  שהם בקוביא ומשחקים יונים מפריחי כגון דבריהם,

ה"ד. שם עדות בהל' כמבואר ב.73)גזל, כה, יבמות
פ"א  סוטה הל' ולקמן ה"ו, אישות מהל' פ"ד לעיל השווה

הט"ו.

.çé‰e¯Èz‰Â ,dÏÚa ˙nL „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»¿≈ƒ∆≈«¿»¿ƒƒ»
˙‡ LÈÁÎ‰Â ¯Á‡ ‡a Ck ¯Á‡Â ,ÂÈt ÏÚ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿««»»«≈¿ƒ¿ƒ∆
d¯z‰Ó ‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ¯Ó‡Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿»«…≈¬≈…≈≈≈∆≈»
ÌÈ„Ú ÈLk ‰M‡ ˙e„Úa ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;‡Op˙Â¿ƒ»≈∆≈∆»∆¡»¿≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ

ÌÈL ÌB˜Óa „Á‡ ÏL ÂÈ¯·c ÔÈ‡Â ,˙Bi„Ú ¯‡La74. ƒ¿»≈À¿≈¿»»∆∆»ƒ¿¿«ƒ

רוצח 74) והל' הט"ז, סוטה מהל' פ"א השווה ב. קיז, שם
הי"ג. פ"ט

.èé¯ÓB‡ ‰ÊÂ '˙Ó' ¯ÓB‡ ‰Ê ,„Á‡k Ì‰ÈL e‡a»¿≈∆¿∆»∆≈≈¿∆≈
'˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ‰M‡ ,'˙Ó ‡Ï'…≈ƒ»∆∆≈¿ƒ»∆∆…≈

‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ -75ÈtÓ , ¬≈…ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈ƒ¿≈
˜ÙÒ ‡È‰L76‡È‰Â ,dÏ „ÈÚ‰L „ÚÏ ˙‡O Ì‡Â . ∆ƒ»≈¿ƒƒ»»≈∆≈ƒ»¿ƒ

'˙nL ÈÏ È¯a' ˙¯ÓB‡77‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -78e‡a . ∆∆»ƒƒ∆≈¬≈…≈≈»
‡ˆz ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ - '˙Ó ‡Ï' e¯Ó‡Â ÌÈL79. ¿«ƒ¿»¿…≈««ƒ∆ƒ»≈≈

א.75) קיח, – ב קיז, כרת,76)שם בספק עליה, והבא
והשווה  שנים, נגד שנים לענין ב כב, בכתובות כמבואר

הכ"ג. בא"77)לקמן היה קיים, היה "אילו שמת. לי ברור
לי, ברי מפרש: שם בר"ן אולם שם). כתובות (רש"י
הגר"א  (ביאור רבינו כוונת גם שזוהי ויתכן, מת". ש"ראיתיו

לז). יז, סי' ה"ד,78)אהע"ז פט"ו יבמות ב'ירושלמי'
הכ"ג, לקמן המבואר ושנים" "שנים של לדין זה דין השוו
לאחד  נישאת אם תצא לא ושנים", שב"שנים שכשם
בתוספתא  וכן (מגיד-משנה), אחד נגד באחד כך מעדיה,

ה"א. פי"ד, ב.79)יבמות קיז, יבמות
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.âé˙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

.ãéÈt 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

.åè˙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

.æèÏB„b‰ Ìia Ú·Ë elÙ‡ ,ÌiÏ ÏÙpL e‰e‡¯ ?„ˆÈk≈«»∆»««»¬ƒ»««»«»
.¯Á‡ ÌB˜Óa ‡ˆÈ ‡nL ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ -≈¿ƒƒ»»∆≈∆»»»¿»«≈
,‰¯ÚÓ B‡ ¯Ba ÔB‚k ,ÌÈˆa˜Ó ÌÈÓÏ ÏÙ Ì‡Â¿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

.æé·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯30- Ô‰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

.çé·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)

.èéB‡ ‰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

.ëÌia dÏÚa Ú·hL „Á‡ „Ú dÏ „ÈÚ‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆≈ƒ»≈∆»∆»««¿»«»
‰ÏÚ ‡ÏÂ ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa B‡37B¯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

.àëBzÁct 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

.áë‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ‰LaiÏ Ìi‰ BÎÈÏL‰Â Ìia Ú·Ë»««»¿ƒ¿ƒ«»««»»¬ƒ«««»
ÌÈÓÈ45,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ - BÓËÁÂ ÂÈt e¯Èk‰ Ì‡ , »ƒƒƒƒ»»¿»¿¿ƒƒ»»
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‰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".

.âÌÏBÚa ‰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,

.ã˙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

.ä˙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.

.å‚¯‰ ‡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

.æ.˙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

.ç.‰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

.èe‡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

.é‡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

.àé- 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

.áé- 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
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.âé˙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

.ãéÈt 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

.åè˙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

.æèÏB„b‰ Ìia Ú·Ë elÙ‡ ,ÌiÏ ÏÙpL e‰e‡¯ ?„ˆÈk≈«»∆»««»¬ƒ»««»«»
.¯Á‡ ÌB˜Óa ‡ˆÈ ‡nL ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ -≈¿ƒƒ»»∆≈∆»»»¿»«≈
,‰¯ÚÓ B‡ ¯Ba ÔB‚k ,ÌÈˆa˜Ó ÌÈÓÏ ÏÙ Ì‡Â¿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

.æé·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯30- Ô‰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

.çé·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)

.èéB‡ ‰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

.ëÌia dÏÚa Ú·hL „Á‡ „Ú dÏ „ÈÚ‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆≈ƒ»≈∆»∆»««¿»«»
‰ÏÚ ‡ÏÂ ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa B‡37B¯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

.àëBzÁct 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

.áë‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ‰LaiÏ Ìi‰ BÎÈÏL‰Â Ìia Ú·Ë»««»¿ƒ¿ƒ«»««»»¬ƒ«««»
ÌÈÓÈ45,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ - BÓËÁÂ ÂÈt e¯Èk‰ Ì‡ , »ƒƒƒƒ»»¿»¿¿ƒƒ»»
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‰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".

.âÌÏBÚa ‰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,

.ã˙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

.ä˙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.

.å‚¯‰ ‡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

.æ.˙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

.ç.‰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

.èe‡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

.é‡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

.àé- 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

.áé- 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
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‡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,

.àÓ ‰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'

.áÌaÈÏ ‰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 מגיד-משנה), – ה"י פ"ב (להלן עלי הוא מאוס
רוקח'). 'מעשה – הי"ד (שם שחין חולצת 13)מוכה היא

בחליצה, מסייע שהיבם מתוך אלא רגלו, מעל נעלו את
בכל  שונה לפיכך ה"ח), פ"ד (להלן לחלוץ שיתכוין שצריך
(יבמות  בו נאמר כוונה, בר שאינו חרש ואמנם 'חולץ'. מקום
וב'נמוקי  שם, לרבינו המשנה (פירוש שנחלץ" "החרש קד:)

שם). ה"י.14)יוסף' פ"ב, לקמן כמבואר כרחו, בעל
היבם.15) זיקת מעליה כדעת 16)שפקעה ב. לט, יבמות

מצוה, לשם מתכוין אינו אם ואף שאול. כאבא ולא רבנן
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
אלא-אם-כן  לייבם אותם מניחים אין ביבום, רוצים שניהם

ס"א). קפה סי' (אהע"ז מצוה" לשם שמכוונים וידוע ניכר

.â„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, בבא-בתרא
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
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‰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

.âë¯Ó‡Â ,˜BÁ¯Ó „ÓBÚ „Á‡ e‡¯49Ôa ÈBÏt ‡e‰L »∆»≈≈»¿»«∆¿ƒ∆
LÁ BÎL È¯‰Â ,ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt B‡ ,ÈBÏt¿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

.ãë: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.

.äë‡·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

.åëÌB˜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

.æëÌB˜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".

.çë¯ËLa ·e˙k e‡ˆÓ59ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ˙Ó : »¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ
- Ï‡¯OÈ ·˙k ‰fL Ú„BÂ ,ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‚¯‰ B‡∆¡«¿ƒ∆¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»≈

BzL‡ ‡Opz ‰Ê È¯‰60e˜„·e ,˜zzLpL ÈÓ ÔÎÂ . ¬≈∆ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»¿
,˙eÎÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k B˙B‡¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿¿À∆∆
B˙·È˙k ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÈBÏt Ôa ÈBÏt ˙nL ·˙ÎÂ¿»«∆≈¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»

‰LÈ¯„a ‰M‡ È„Ú ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â .‡Op˙Â61‰¯È˜ÁÂ62. ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ≈≈ƒ»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
Ï˜‰Ï ‡l‡ ¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL63, ∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¿ƒ∆»¿»≈

.‰e‚Ú ˙¯z‰ ÌeMÓƒ«»«¬»

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 הזמן 62)לראות כיוון
וכו'. שעה ובאיזו יום באיזה המחמיר 63)והמקום, "וכל

דעת  ואין עושה הוא יפה לא אלו בדברים וחוקר ודורש
צריך  לערמה לחוש שיש במקום אבל הימנו". נוחה חכמים

ולחקור. לדרוש

.èë‰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¿»»∆
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פג dvilge meai zekld - miyp xtq - hay h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡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,

.àÓ ‰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'

.áÌaÈÏ ‰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 מגיד-משנה), – ה"י פ"ב (להלן עלי הוא מאוס
רוקח'). 'מעשה – הי"ד (שם שחין חולצת 13)מוכה היא

בחליצה, מסייע שהיבם מתוך אלא רגלו, מעל נעלו את
בכל  שונה לפיכך ה"ח), פ"ד (להלן לחלוץ שיתכוין שצריך
(יבמות  בו נאמר כוונה, בר שאינו חרש ואמנם 'חולץ'. מקום
וב'נמוקי  שם, לרבינו המשנה (פירוש שנחלץ" "החרש קד:)

שם). ה"י.14)יוסף' פ"ב, לקמן כמבואר כרחו, בעל
היבם.15) זיקת מעליה כדעת 16)שפקעה ב. לט, יבמות

מצוה, לשם מתכוין אינו אם ואף שאול. כאבא ולא רבנן
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
אלא-אם-כן  לייבם אותם מניחים אין ביבום, רוצים שניהם

ס"א). קפה סי' (אהע"ז מצוה" לשם שמכוונים וידוע ניכר

.â„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, בבא-בתרא
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
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‰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

.âë¯Ó‡Â ,˜BÁ¯Ó „ÓBÚ „Á‡ e‡¯49Ôa ÈBÏt ‡e‰L »∆»≈≈»¿»«∆¿ƒ∆
LÁ BÎL È¯‰Â ,ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt B‡ ,ÈBÏt¿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

.ãë: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.

.äë‡·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

.åëÌB˜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

.æëÌB˜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".

.çë¯ËLa ·e˙k e‡ˆÓ59ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ˙Ó : »¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ
- Ï‡¯OÈ ·˙k ‰fL Ú„BÂ ,ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‚¯‰ B‡∆¡«¿ƒ∆¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»≈

BzL‡ ‡Opz ‰Ê È¯‰60e˜„·e ,˜zzLpL ÈÓ ÔÎÂ . ¬≈∆ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»¿
,˙eÎÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k B˙B‡¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿¿À∆∆
B˙·È˙k ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÈBÏt Ôa ÈBÏt ˙nL ·˙ÎÂ¿»«∆≈¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»

‰LÈ¯„a ‰M‡ È„Ú ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â .‡Op˙Â61‰¯È˜ÁÂ62. ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ≈≈ƒ»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
Ï˜‰Ï ‡l‡ ¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL63, ∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¿ƒ∆»¿»≈

.‰e‚Ú ˙¯z‰ ÌeMÓƒ«»«¬»

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 הזמן 62)לראות כיוון
וכו'. שעה ובאיזו יום באיזה המחמיר 63)והמקום, "וכל

דעת  ואין עושה הוא יפה לא אלו בדברים וחוקר ודורש
צריך  לערמה לחוש שיש במקום אבל הימנו". נוחה חכמים

ולחקור. לדרוש

.èë‰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¿»»∆
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.å„·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

.æ‡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 'גזירה-שוה' 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

.çÔ‰Ï ÔÈ‡ - e¯¯ÁzLpL ÌÈ„·ÚÂ e¯ib˙pL ÌÈ¯b≈ƒ∆ƒ¿«¿«¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈»∆
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯Êk Ô‰ È¯‰Â ,ÏÏk ‰ÂÁ‡48„Á‡ elÙ‡Â . «¬»¿»«¬≈≈¿»ƒ∆»∆«¬ƒ∆»
a B˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL B˙¯B‰ Ì‰Ó‰M„˜49ÈM‰Â ≈∆»∆…ƒ¿À»¿≈»ƒ¿À»¿«≈ƒ

‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙¯B‰50ÌÈ¯Êk Ô‰ È¯‰ -51elÙ‡Â . »¿≈»ƒ¿À»¬≈≈¿»ƒ«¬ƒ
ÌÈÓB‡z52‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ - ‰M„˜a e„ÏBÂ53„Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿À»≈≈≈∆«¬»«

‰M„˜a Ô˙„ÏÂ Ô˙¯B‰ ‡‰zL54. ∆¿≈»»¿≈»»ƒ¿À»

(פרט 48) אחיו באשת מותר מהם אחד וכל ב. צז, יבמות

מהל' פי"ד שנתגייר, אחר אחיו שנשאה מאמו אחיו לאשת
שנולד  כקטן הוא הרי שנתגייר שהגר הי"ג), ביאה איסורי
כמבואר  לזה, זה מעידים וכן הי"א), שם ביאה איסורי (הל'

ה"ב. עדות בהל' שילדתו.49)בפי"ג לפני אמו שנתגיירה
הם 50) הרי בקדושה, שניהם ולידת הואיל אומרים: אין

להחליף  יבואו שלא כדי חליצה, אשתו ותצטרך כישראל
בלא  לאחרים להנשא אשתו להתיר ישראל, אח באשת

יבום 51)חליצה. שמצות יבום, זיקת אשתו על ואין
אב, שאר לו אין הראשון והאח האב, מן באחים רק נוהגת
"וזרמת  כ): כג, (יחזקאל ככתוב זרעו, את הפקירה שהתורה
שם, רש"י ולדעת וברש"י). שם, (יבמות זרמתם" סוסים
שכיון  כרת, וחייבים זה, באשת זה אלו, אחים אסורים
ה'בית  דעת וכן האם. מן אחים הם הרי בקדושה, שנולדו
וב'דגול  ו. ס"ק שם בש"ך וראה רסט. סי' יו"ד ב'טור' יוסף'

הרמב"ם. דעת היא שכן הוכיח, שם והדבר 52)מרבבה'
אחת  "טיפה שהרי זה, של אביו הוא זה של שאביו ברור,

א. צח, ביבמות כמבואר לשתים". ונחלקה לנהוג 53)היא
כנזכר  הגוי, זרע את הפקירה התורה כי יבום. דין בהם
אבל  צט.). (שם האב מן כאחים נחשבים ואינם למעלה,
כישראלית  היא שהרי האם, מן אח אשת משום חייבים
הי"ד. ביאה איסורי מהל' בפי"ד וכמבואר בנים, שילדה

בניהם 54) הרי הורתם, לפני הוריהם שנתגיירו שכיון
צז:). (יבמות דבריהם" לכל "כישראלים

.è˙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, (שמואל-א
יח).

.é˙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

.àéÌ‡ .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
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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 עבודה-זרה 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

.ã˙‡ ¯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¿∆«…∆»¿«≈

˙‡ ¯ÈÒÈ Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙È˙eÎ·e .d˙BÓk d„ÏeL∆¿»»¿»¿ƒ≈ƒ»ƒ∆
È¯Á‡Ó Ea25Ï‰wa ·LÁlÓ B˙B‡ ¯ÈÒÓ -26Û‡Â . ƒ¿≈«¬«≈ƒƒ≈»≈«»»¿«

ÔÓ Ba ¯ib˙ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba ¯¯ÁzLpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ
ÌÈ‡Â ,ÔÈ¯¯ÁLÓ‰Â ÌÈ¯b‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ˙È˙ek‰«ƒ¬≈≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¿À¿»ƒ¿≈»

BzL‡ ˙‡ ÔÈ¯ËBt27‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L È¯‰ . ¿ƒ∆ƒ¿¬≈∆»»≈ƒ«ƒ¿»
È¯‰ - Ú¯Ê ‡Ïa ˙Óe ,d‡Oe d¯¯ÁLÂ ,B¯¯ÁLÂ BlL∆¿ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¿»»≈¿…∆«¬≈
¯·kL Ìi˜ epnÓ daL Èt ÏÚ Û‡Â ÂÈÁ‡Ï ÌaÈ˙z BÊƒ¿«≈¿»ƒ¿««ƒ∆¿»ƒ∆«»∆¿»

B¯¯ÁL28. 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' רבינו-תם 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 ואחר-כך 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

.äÌ‡ :˙¯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 שנתעברה 33)חדשי מיום
קיימא  של ולד הוא הרי סימניו, נגמרו לא אפילו ואז אמו,
ס"ד: קנו, סי' באהע"ז הרמ"א וכתב קלו.). ושבת מד: (נדה
יום  רק התשיעי בחדש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן
ואע"פ  קיימא. ולד זה הרי בו, שנתעברה יום מלבד אחד
למקוטעין  יולדת אינה לתשעה יולדת מב.) (יבמות שאמרו
מכחיש  שהחוש רבים זה על תמהו כבר חסר), תשיעי (חדש
הוא  וכן הענין, נשתנה שעכשיו לומר צריכים שאנו אלא זה,

דברים". (שבת 34)בכמה גמליאל בן שמעון רב כדברי
באדם, יום שלשים ששהה "כל האומר: לו:) ויבמות קלה:
(מגיד-משנה). 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

(מגיד-משנה). מתייבמת
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.å„·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

.æ‡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 'גזירה-שוה' 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

.çÔ‰Ï ÔÈ‡ - e¯¯ÁzLpL ÌÈ„·ÚÂ e¯ib˙pL ÌÈ¯b≈ƒ∆ƒ¿«¿«¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈»∆
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯Êk Ô‰ È¯‰Â ,ÏÏk ‰ÂÁ‡48„Á‡ elÙ‡Â . «¬»¿»«¬≈≈¿»ƒ∆»∆«¬ƒ∆»
a B˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL B˙¯B‰ Ì‰Ó‰M„˜49ÈM‰Â ≈∆»∆…ƒ¿À»¿≈»ƒ¿À»¿«≈ƒ

‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙¯B‰50ÌÈ¯Êk Ô‰ È¯‰ -51elÙ‡Â . »¿≈»ƒ¿À»¬≈≈¿»ƒ«¬ƒ
ÌÈÓB‡z52‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ - ‰M„˜a e„ÏBÂ53„Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿À»≈≈≈∆«¬»«

‰M„˜a Ô˙„ÏÂ Ô˙¯B‰ ‡‰zL54. ∆¿≈»»¿≈»»ƒ¿À»

(פרט 48) אחיו באשת מותר מהם אחד וכל ב. צז, יבמות

מהל' פי"ד שנתגייר, אחר אחיו שנשאה מאמו אחיו לאשת
שנולד  כקטן הוא הרי שנתגייר שהגר הי"ג), ביאה איסורי
כמבואר  לזה, זה מעידים וכן הי"א), שם ביאה איסורי (הל'

ה"ב. עדות בהל' שילדתו.49)בפי"ג לפני אמו שנתגיירה
הם 50) הרי בקדושה, שניהם ולידת הואיל אומרים: אין

להחליף  יבואו שלא כדי חליצה, אשתו ותצטרך כישראל
בלא  לאחרים להנשא אשתו להתיר ישראל, אח באשת

יבום 51)חליצה. שמצות יבום, זיקת אשתו על ואין
אב, שאר לו אין הראשון והאח האב, מן באחים רק נוהגת
"וזרמת  כ): כג, (יחזקאל ככתוב זרעו, את הפקירה שהתורה
שם, רש"י ולדעת וברש"י). שם, (יבמות זרמתם" סוסים
שכיון  כרת, וחייבים זה, באשת זה אלו, אחים אסורים
ה'בית  דעת וכן האם. מן אחים הם הרי בקדושה, שנולדו
וב'דגול  ו. ס"ק שם בש"ך וראה רסט. סי' יו"ד ב'טור' יוסף'

הרמב"ם. דעת היא שכן הוכיח, שם והדבר 52)מרבבה'
אחת  "טיפה שהרי זה, של אביו הוא זה של שאביו ברור,

א. צח, ביבמות כמבואר לשתים". ונחלקה לנהוג 53)היא
כנזכר  הגוי, זרע את הפקירה התורה כי יבום. דין בהם
אבל  צט.). (שם האב מן כאחים נחשבים ואינם למעלה,
כישראלית  היא שהרי האם, מן אח אשת משום חייבים
הי"ד. ביאה איסורי מהל' בפי"ד וכמבואר בנים, שילדה

בניהם 54) הרי הורתם, לפני הוריהם שנתגיירו שכיון
צז:). (יבמות דבריהם" לכל "כישראלים

.è˙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, (שמואל-א
יח).

.é˙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

.àéÌ‡ .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
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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 עבודה-זרה 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

.ã˙‡ ¯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¿∆«…∆»¿«≈

˙‡ ¯ÈÒÈ Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙È˙eÎ·e .d˙BÓk d„ÏeL∆¿»»¿»¿ƒ≈ƒ»ƒ∆
È¯Á‡Ó Ea25Ï‰wa ·LÁlÓ B˙B‡ ¯ÈÒÓ -26Û‡Â . ƒ¿≈«¬«≈ƒƒ≈»≈«»»¿«

ÔÓ Ba ¯ib˙ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba ¯¯ÁzLpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ
ÌÈ‡Â ,ÔÈ¯¯ÁLÓ‰Â ÌÈ¯b‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ˙È˙ek‰«ƒ¬≈≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¿À¿»ƒ¿≈»

BzL‡ ˙‡ ÔÈ¯ËBt27‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L È¯‰ . ¿ƒ∆ƒ¿¬≈∆»»≈ƒ«ƒ¿»
È¯‰ - Ú¯Ê ‡Ïa ˙Óe ,d‡Oe d¯¯ÁLÂ ,B¯¯ÁLÂ BlL∆¿ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¿»»≈¿…∆«¬≈
¯·kL Ìi˜ epnÓ daL Èt ÏÚ Û‡Â ÂÈÁ‡Ï ÌaÈ˙z BÊƒ¿«≈¿»ƒ¿««ƒ∆¿»ƒ∆«»∆¿»

B¯¯ÁL28. 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' רבינו-תם 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 ואחר-כך 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

.äÌ‡ :˙¯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 שנתעברה 33)חדשי מיום
קיימא  של ולד הוא הרי סימניו, נגמרו לא אפילו ואז אמו,
ס"ד: קנו, סי' באהע"ז הרמ"א וכתב קלו.). ושבת מד: (נדה
יום  רק התשיעי בחדש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן
ואע"פ  קיימא. ולד זה הרי בו, שנתעברה יום מלבד אחד
למקוטעין  יולדת אינה לתשעה יולדת מב.) (יבמות שאמרו
מכחיש  שהחוש רבים זה על תמהו כבר חסר), תשיעי (חדש
הוא  וכן הענין, נשתנה שעכשיו לומר צריכים שאנו אלא זה,

דברים". (שבת 34)בכמה גמליאל בן שמעון רב כדברי
באדם, יום שלשים ששהה "כל האומר: לו:) ויבמות קלה:
(מגיד-משנה). 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

(מגיד-משנה). מתייבמת
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[ומקור  ה"י אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר שערות,
י"ב  בת שהיא אע"פ חליצה, שלענין א מו, בנדה הדברים
גדלות]. סימני שהביאה החזקה על סומכים אין שנה,

כה,91) (דברים יבמתו" את לקחת האיש יחפוץ לא "ואם
ב.92)ז). 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

.æé‰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 שתים-עשרה 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  המגיד-משנה 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,

.çéÌLk104Ck ,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

.èéÔÈzÓzL „Ú ıÏÁz ‡ÏÂ ÌaÈ˙z ‡Ï ‰Ó·È‰«¿»»…ƒ¿«≈¿…«¬…«∆«¿ƒ
ÌBiÓe Ìeai‰ ÌBiÓe ‰˙Èn‰ ÌBiÓ ıeÁ ,ÌBÈ ÌÈÚLzƒ¿ƒƒ«ƒ»ƒ«ƒƒ

ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,‰ˆÈÏÁ‰108ıÏÁz ‡Ï ‰Ó ÈtÓe . «¬ƒ»ƒ¿»»«»ƒƒ¿≈»…«¬…
?ÌBÈ ÌÈÚLz CB˙a109ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ110, ¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»¿»¿ƒ

BzÓ·È ˙‡ ˙Á˜Ï LÈ‡‰ ıtÁÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡Â¿∆¡«ƒ…«¿…»ƒ»««∆¿ƒ¿
ÌeaÈÏ ‰ÏBÚ ‡È‰L ˙Úa - 'eÎÂ BÏÚ ‰ˆÏÁÂ111‰ÏBÚ ¿»¿»«¬¿¿≈∆ƒ»¿ƒ»

‰ÏBÚ dÈ‡ ÌeaÈÏ ‰ÏBÚ dÈ‡L ÔÓÊ ÏÎÂ ,‰ˆÈÏÁÏ«¬ƒ»¿»¿«∆≈»»¿ƒ≈»»
‰ˆÈÏÁÏ112‰LÏM‰ CB˙a ıÏÁ B‡ d˙B‡ ÌaÈ Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒƒ≈»»«¿«¿»

dÈ‡Â ‰¯ËÙ BÊ È¯‰ ,˙¯aÚÓ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈL„Á√»ƒƒ¿≈»¿À∆∆¬≈ƒ¿¿»¿≈»
ÌeÏk ‰ÎÈ¯ˆ113. ¿ƒ»¿

עד 108) להתארס להן שאסור האלמנות, או הגרושות,
מיום  וחוץ הבעל, מיתת מיום חוץ יום תשעים שימתינו
אינה  או מעוברת היא אם שיוודע עד מג.) (יבמות האירוסין
הי"ח. גירושין מהל' פי"א לעיל כמבואר מעוברת,

חשש?109) שום אין בחליצה היא 110)והלא שמא
אשת  באיסור שפגע נמצא קיימא, בן הוא והולד מעוברת,

מא:). (שם מצוה במקום שלא ליבום.111)אח כשרה
יבמתו  "ועלתה הכתוב: פי על הוא "עולה", ולשון

שחלצו 113)שם.112)השערה". "יבמה שם: ברייתא
חדשים" שלשה להמתין צריכה שלשה, בתוך אחים לה
דעת  וכן כשרה, שחליצתה הרי הבעל), מיתת (מיום

מעוברת). ונמצאת דיבור-המתחיל לה: (שם ה'תוספות'

.ëBzÓ·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

.àë- ˙¯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
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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,
בידו".נ  הרשות כולן, את ליבם כו' רצה אם ומתו, שים

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

.áéÏÚÂ 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, לא-תעשה. 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

.âé,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 -
לבית-דין,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.

.ãéB˙˜e˜Ê ˙·B¯˜ ‡OÏ Ì·iÏ ¯eÒ‡81B‡ dn‡ ÔB‚k , »«»»ƒ»¿«¿»¿ƒ»
,dÏ ıÏÁÈ B‡ dÏ ÂÈÁ‡Ó „Á‡ ÌaÈiL „Ú ,dzaƒ»«∆¿«≈∆»≈∆»»«¬…»

‰ÈÏÚÓ B˙wÊ ¯eÒ˙Â82¯‡L B‡ dza B‡ dn‡ ‡OÈÂ , ¿»ƒ»≈»∆»¿ƒ»ƒ»ƒ»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÚ ˙B¯eÒ‡ Ôlk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰È˙B·B¯¿̃∆»««ƒ∆≈À»¬«»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÌaÈ B‡ ıÏÁL83. ∆»«ƒ≈¿∆≈«¿

אגודה 81) היא והרי חלצה, ולא נתייבמה לא שעדיין
לחלוץ. או לייבם היבמים לאחים מכיון 82)וקשורה

(יבמות  האחים לשאר קרובותיה הותרו זיקתה, שנפקעה
הקודמת.83)מא.). בהלכה

.åè- ¯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'

.æè˙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) משה 88)פי"א עד איש מפי איש שקיבלו
הל' והשווה ה"ב-ג. פ"א, ממרים בהל' כמבואר מסיני,
פ"ג, אבל הל' ה"ג; פ"ד, ממרים הל' הי"ב; פ"ג, נזירות

יכול 89)ה"ח. ואינו בביאתו, קנאה שהרי ב. קיא, יבמות
כלום, חליצתו אין וכן כלום, קטן גט שאין בגט לגרשה

בסמוך. סימנ 90)כמבואר הביא שתי אם והם גדלות י
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פז dvilge meai zekld - miyp xtq - hay h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

[ומקור  ה"י אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר שערות,
י"ב  בת שהיא אע"פ חליצה, שלענין א מו, בנדה הדברים
גדלות]. סימני שהביאה החזקה על סומכים אין שנה,

כה,91) (דברים יבמתו" את לקחת האיש יחפוץ לא "ואם
ב.92)ז). 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

.æé‰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 שתים-עשרה 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  המגיד-משנה 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,

.çéÌLk104Ck ,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

.èéÔÈzÓzL „Ú ıÏÁz ‡ÏÂ ÌaÈ˙z ‡Ï ‰Ó·È‰«¿»»…ƒ¿«≈¿…«¬…«∆«¿ƒ
ÌBiÓe Ìeai‰ ÌBiÓe ‰˙Èn‰ ÌBiÓ ıeÁ ,ÌBÈ ÌÈÚLzƒ¿ƒƒ«ƒ»ƒ«ƒƒ

ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,‰ˆÈÏÁ‰108ıÏÁz ‡Ï ‰Ó ÈtÓe . «¬ƒ»ƒ¿»»«»ƒƒ¿≈»…«¬…
?ÌBÈ ÌÈÚLz CB˙a109ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ110, ¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»¿»¿ƒ

BzÓ·È ˙‡ ˙Á˜Ï LÈ‡‰ ıtÁÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡Â¿∆¡«ƒ…«¿…»ƒ»««∆¿ƒ¿
ÌeaÈÏ ‰ÏBÚ ‡È‰L ˙Úa - 'eÎÂ BÏÚ ‰ˆÏÁÂ111‰ÏBÚ ¿»¿»«¬¿¿≈∆ƒ»¿ƒ»

‰ÏBÚ dÈ‡ ÌeaÈÏ ‰ÏBÚ dÈ‡L ÔÓÊ ÏÎÂ ,‰ˆÈÏÁÏ«¬ƒ»¿»¿«∆≈»»¿ƒ≈»»
‰ˆÈÏÁÏ112‰LÏM‰ CB˙a ıÏÁ B‡ d˙B‡ ÌaÈ Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒƒ≈»»«¿«¿»

dÈ‡Â ‰¯ËÙ BÊ È¯‰ ,˙¯aÚÓ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈL„Á√»ƒƒ¿≈»¿À∆∆¬≈ƒ¿¿»¿≈»
ÌeÏk ‰ÎÈ¯ˆ113. ¿ƒ»¿

עד 108) להתארס להן שאסור האלמנות, או הגרושות,
מיום  וחוץ הבעל, מיתת מיום חוץ יום תשעים שימתינו
אינה  או מעוברת היא אם שיוודע עד מג.) (יבמות האירוסין
הי"ח. גירושין מהל' פי"א לעיל כמבואר מעוברת,

חשש?109) שום אין בחליצה היא 110)והלא שמא
אשת  באיסור שפגע נמצא קיימא, בן הוא והולד מעוברת,

מא:). (שם מצוה במקום שלא ליבום.111)אח כשרה
יבמתו  "ועלתה הכתוב: פי על הוא "עולה", ולשון

שחלצו 113)שם.112)השערה". "יבמה שם: ברייתא
חדשים" שלשה להמתין צריכה שלשה, בתוך אחים לה
דעת  וכן כשרה, שחליצתה הרי הבעל), מיתת (מיום

מעוברת). ונמצאת דיבור-המתחיל לה: (שם ה'תוספות'

.ëBzÓ·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

.àë- ˙¯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
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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,
בידו".נ  הרשות כולן, את ליבם כו' רצה אם ומתו, שים

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

.áéÏÚÂ 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, לא-תעשה. 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

.âé,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 -
לבית-דין,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.

.ãéB˙˜e˜Ê ˙·B¯˜ ‡OÏ Ì·iÏ ¯eÒ‡81B‡ dn‡ ÔB‚k , »«»»ƒ»¿«¿»¿ƒ»
,dÏ ıÏÁÈ B‡ dÏ ÂÈÁ‡Ó „Á‡ ÌaÈiL „Ú ,dzaƒ»«∆¿«≈∆»≈∆»»«¬…»

‰ÈÏÚÓ B˙wÊ ¯eÒ˙Â82¯‡L B‡ dza B‡ dn‡ ‡OÈÂ , ¿»ƒ»≈»∆»¿ƒ»ƒ»ƒ»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÚ ˙B¯eÒ‡ Ôlk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰È˙B·B¯¿̃∆»««ƒ∆≈À»¬«»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÌaÈ B‡ ıÏÁL83. ∆»«ƒ≈¿∆≈«¿

אגודה 81) היא והרי חלצה, ולא נתייבמה לא שעדיין
לחלוץ. או לייבם היבמים לאחים מכיון 82)וקשורה

(יבמות  האחים לשאר קרובותיה הותרו זיקתה, שנפקעה
הקודמת.83)מא.). בהלכה

.åè- ¯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'

.æè˙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) משה 88)פי"א עד איש מפי איש שקיבלו
הל' והשווה ה"ב-ג. פ"א, ממרים בהל' כמבואר מסיני,
פ"ג, אבל הל' ה"ג; פ"ד, ממרים הל' הי"ב; פ"ג, נזירות

יכול 89)ה"ח. ואינו בביאתו, קנאה שהרי ב. קיא, יבמות
כלום, חליצתו אין וכן כלום, קטן גט שאין בגט לגרשה

בסמוך. סימנ 90)כמבואר הביא שתי אם והם גדלות י
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והל' ה"א, פ"א לעיל וראה ה"ז). אישות מהל' פ"י (לעיל
הי"ד. פכ"ב אישות

.â‚‚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
ב  נה, ביבמות למדו (מערה) העראה ולענין מ"א.
עליה", "יבוא ביבמה נאמר - "ביאה-ביאה" מ'גזירה-שוה',
ביאה, כגמר העראה להלן, מה יבוא", "לא בממזר: ונאמר

ביאה. כגמר העראה יבמה, בקנין אף

.ãÌ‡) 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.

.ä‰ÓaÈ˙pL ‰Ó·È35‡Ï' ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ‰¯Ó‡Â , ¿»»∆ƒ¿«¿»¿»¿»¿¿ƒ…
Èt ÏÚ Û‡Â ,'ÈzÏÚ·36,'ÈzÏÚa' ¯ÓB‡ ‡e‰L ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ∆≈»«¿ƒ

dL¯‚Â37ıÏÁiL B˙B‡ ÔÈÙBk -38Ìc˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿≈¿»ƒ∆«¬…ƒ¿ƒ≈
Ë‚a dL¯‚Â39L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â .40B˙B‡ ÔÈÙBk - ¿≈¿»¿≈¿ƒ¬«ƒ…≈≈ƒ

ÏÚ·iL41ıÏÁÈ B‡42Ë‚a ‡ÈˆBÈÂ ,43¯Á‡Ï dL¯b . ∆ƒ¿…«¬…¿ƒ¿≈≈¿»¿««
'ÈzÏÚ· ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL44ÌÈL˜·Ó - ¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

dÏ ıÏÁiL epnÓ45- ÏÚa ‡lL ‰„BÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ∆∆«¬…»¿ƒ»»∆∆…»«
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈÙBk46'ÈzÏÚ·' ˙¯ÓB‡ ‡È‰ .47‡e‰Â , ƒ«¬…ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ¿
'ÈzÏÚa ‡Ï' ¯ÓB‡48‰Ê ÔÈ‡L ,‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ≈…»«¿ƒ≈»¿ƒ»¬ƒ»∆≈∆

dÒkL ¯Á‡ Ì„‡ Ïk ÏÚ d¯Ò‡Ï ÔÓ‡49. ∆¡»¿»¿»«»»»««∆¿»»

היבם.35) אע"פ.36)שכנסה התימנים: בכת"י
שבעלה,37) אחרי גירשה ולדבריו ידה, מתחת יוצא שגיטה

חליצה. עוד צריכה נבעלה,38)ואינה שלא לדבריה כי
יותר  נאמנת והיא שתחלוץ, עד לזר להנשא ניתרת אינה
שלא  נפשו על לעמוד יכול אדם יום שלשים עד כי ממנו

כופים 39)לבעול. ואין לחלוץ אותו כופים לפיכך כלומר,
עליו, ונאסרה וגירשה הואיל לייבם, לקמן אותו כמבואר

לה". שחלץ כמי נעשה "שהרי ה"א: שהיא 40)פ"ה
לו. לחליצה.41)מותרת קודמת יבום מצות אם 42)כי

לייבם. רוצה שכבר 43)אינו לדבריו אנו חוששים כי
ה'מגיד  ולדעת גט. בלא לאחרים ניתרת אינה וממילא בעלה,
היבם: יאמר לא אם אפילו רבינו, דברי בהבנת משנה'
בעל, מסתמא שכנסה כל כי גט, בלא יוצאה אינה בעלתי,
שלא  הודו ששניהם בעובדא, - א קיב, ביבמות כמבואר
נראה  וכן לחליצה, נוסף גט הצריכוה זאת ובכל נבעלה,

שם. הרי"ף יותר 44)מדברי הוא וכאן בעלתי. טוען והוא
נפשו  על לעמוד יכול אדם אין היא: חזקה כי ממנה, נאמן
קיא:). (שם בעל ובוודאי יום, משלושים יותר מלבעול

הגט 45) מספיק לדבריו כי לחלוץ, לכופו יכולים ואין
מקפיד  והוא נבעלה, וכבר הואיל לאחרים להתירה בהחלט
בבית-דין  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 אי-אפשר 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

.åÏB„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
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והלך  קיימא, בר שיהיה הולד מחמת צרתה תינשא כן אם
עד  מתיר הולד אין - קיים ולד היולדות נשים רוב אחרי

לו.). (יבמות העולם לאויר שיצא

.áëÔÈLÈ¯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

.âëÏL „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 על-כל-פנים,
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

.à„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", ואחר-כך מקדש - יבמה "מצות א: נב, יבמות
והשווה  שם. כמבואר בביאה, קנינו להתחיל היא פריצות

הכ"א. אישות מהל' פ"ג התקדשי 3)לעיל לה: שאומר
שאין  "לפי מאמר ונקרא שם). (רש"י זה יבמין במאמר לי
יבום  אבל . . . בשתיקה ולא באמירה אלא קידושין דין
('תוספות  קנאה" - היא אחרת אשה שסבר בשוגג, אפילו
ה"א) פ"ב, יבום (הל' וב'קובץ' מ"א). פ"ב, יבמות יום-טוב'
גמורים  קידושין שאינם משום יוסף': ה'נמוקי בשם מביא
שיכול  והוא-הדין "מאמר". נקראו סתם, כדיבור אלא
מהל' פ"ג לעיל (ראה אשה קידושי כדין בשטר, לקדשה
(מגיד-משנה). שם ביבמות כמבואר ה"ג), אישות

ירצה 4) אם וכן כהן. היבם אם לה להטמא או ליורשה,
ותקבל  לזיקתו שתחלוץ עד לזר, להנשא תותר לא לגרשה,

למאמרו. כי 5)גט התורה. מן גמור קנין קונה שהיא
קידושין  קידושיה אין קידושין, כסף לה שנתן אע"פ
לא  והתורה אח, באשת תופסין קידושין אין שהרי גמורים,
והיא  המצוה כסדר אלא נכרית כאשה להעשות לו התירתה
להלן  וראה וברש"י). שם (יבמות בתורה שנכתבה ביאה

ה"ג. בהסכמתה.6)פ"ה גט 7)שלא צריכה ואינה
(קידושין 8)למאמרו. אשה קידושי כדין יבמין מאמר ודין

ה"א. אישות מהל' פ"ד לעיל וראה שהיתה 9)מד.).
המת. לאחיו וכסף 10)ארוסה אביה ברשות היא שאז

הי"א. אישות מהל' בפ"ג כמבואר לאביה, קידושיה
לאביה 11) אין הנישואין, מן קטנה אבל שם. קידושין,

בהל' כמבואר לדעתה, אלא מתקדשת ואינה בה רשות
ה"ז. ופ"ד הי"ב, שם אישות

.áC¯·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 והוא-הדין '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
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והל' ה"א, פ"א לעיל וראה ה"ז). אישות מהל' פ"י (לעיל
הי"ד. פכ"ב אישות

.â‚‚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
ב  נה, ביבמות למדו (מערה) העראה ולענין מ"א.
עליה", "יבוא ביבמה נאמר - "ביאה-ביאה" מ'גזירה-שוה',
ביאה, כגמר העראה להלן, מה יבוא", "לא בממזר: ונאמר

ביאה. כגמר העראה יבמה, בקנין אף

.ãÌ‡) 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.

.ä‰ÓaÈ˙pL ‰Ó·È35‡Ï' ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ‰¯Ó‡Â , ¿»»∆ƒ¿«¿»¿»¿»¿¿ƒ…
Èt ÏÚ Û‡Â ,'ÈzÏÚ·36,'ÈzÏÚa' ¯ÓB‡ ‡e‰L ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ∆≈»«¿ƒ

dL¯‚Â37ıÏÁiL B˙B‡ ÔÈÙBk -38Ìc˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿≈¿»ƒ∆«¬…ƒ¿ƒ≈
Ë‚a dL¯‚Â39L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â .40B˙B‡ ÔÈÙBk - ¿≈¿»¿≈¿ƒ¬«ƒ…≈≈ƒ

ÏÚ·iL41ıÏÁÈ B‡42Ë‚a ‡ÈˆBÈÂ ,43¯Á‡Ï dL¯b . ∆ƒ¿…«¬…¿ƒ¿≈≈¿»¿««
'ÈzÏÚ· ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL44ÌÈL˜·Ó - ¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

dÏ ıÏÁiL epnÓ45- ÏÚa ‡lL ‰„BÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ∆∆«¬…»¿ƒ»»∆∆…»«
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈÙBk46'ÈzÏÚ·' ˙¯ÓB‡ ‡È‰ .47‡e‰Â , ƒ«¬…ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ¿
'ÈzÏÚa ‡Ï' ¯ÓB‡48‰Ê ÔÈ‡L ,‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ≈…»«¿ƒ≈»¿ƒ»¬ƒ»∆≈∆

dÒkL ¯Á‡ Ì„‡ Ïk ÏÚ d¯Ò‡Ï ÔÓ‡49. ∆¡»¿»¿»«»»»««∆¿»»

היבם.35) אע"פ.36)שכנסה התימנים: בכת"י
שבעלה,37) אחרי גירשה ולדבריו ידה, מתחת יוצא שגיטה

חליצה. עוד צריכה נבעלה,38)ואינה שלא לדבריה כי
יותר  נאמנת והיא שתחלוץ, עד לזר להנשא ניתרת אינה
שלא  נפשו על לעמוד יכול אדם יום שלשים עד כי ממנו

כופים 39)לבעול. ואין לחלוץ אותו כופים לפיכך כלומר,
עליו, ונאסרה וגירשה הואיל לייבם, לקמן אותו כמבואר

לה". שחלץ כמי נעשה "שהרי ה"א: שהיא 40)פ"ה
לו. לחליצה.41)מותרת קודמת יבום מצות אם 42)כי

לייבם. רוצה שכבר 43)אינו לדבריו אנו חוששים כי
ה'מגיד  ולדעת גט. בלא לאחרים ניתרת אינה וממילא בעלה,
היבם: יאמר לא אם אפילו רבינו, דברי בהבנת משנה'
בעל, מסתמא שכנסה כל כי גט, בלא יוצאה אינה בעלתי,
שלא  הודו ששניהם בעובדא, - א קיב, ביבמות כמבואר
נראה  וכן לחליצה, נוסף גט הצריכוה זאת ובכל נבעלה,

שם. הרי"ף יותר 44)מדברי הוא וכאן בעלתי. טוען והוא
נפשו  על לעמוד יכול אדם אין היא: חזקה כי ממנה, נאמן
קיא:). (שם בעל ובוודאי יום, משלושים יותר מלבעול

הגט 45) מספיק לדבריו כי לחלוץ, לכופו יכולים ואין
מקפיד  והוא נבעלה, וכבר הואיל לאחרים להתירה בהחלט
בבית-דין  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 אי-אפשר 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

.åÏB„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
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והלך  קיימא, בר שיהיה הולד מחמת צרתה תינשא כן אם
עד  מתיר הולד אין - קיים ולד היולדות נשים רוב אחרי

לו.). (יבמות העולם לאויר שיצא

.áëÔÈLÈ¯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

.âëÏL „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 על-כל-פנים,
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

.à„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", ואחר-כך מקדש - יבמה "מצות א: נב, יבמות
והשווה  שם. כמבואר בביאה, קנינו להתחיל היא פריצות

הכ"א. אישות מהל' פ"ג התקדשי 3)לעיל לה: שאומר
שאין  "לפי מאמר ונקרא שם). (רש"י זה יבמין במאמר לי
יבום  אבל . . . בשתיקה ולא באמירה אלא קידושין דין
('תוספות  קנאה" - היא אחרת אשה שסבר בשוגג, אפילו
ה"א) פ"ב, יבום (הל' וב'קובץ' מ"א). פ"ב, יבמות יום-טוב'
גמורים  קידושין שאינם משום יוסף': ה'נמוקי בשם מביא
שיכול  והוא-הדין "מאמר". נקראו סתם, כדיבור אלא
מהל' פ"ג לעיל (ראה אשה קידושי כדין בשטר, לקדשה
(מגיד-משנה). שם ביבמות כמבואר ה"ג), אישות

ירצה 4) אם וכן כהן. היבם אם לה להטמא או ליורשה,
ותקבל  לזיקתו שתחלוץ עד לזר, להנשא תותר לא לגרשה,

למאמרו. כי 5)גט התורה. מן גמור קנין קונה שהיא
קידושין  קידושיה אין קידושין, כסף לה שנתן אע"פ
לא  והתורה אח, באשת תופסין קידושין אין שהרי גמורים,
והיא  המצוה כסדר אלא נכרית כאשה להעשות לו התירתה
להלן  וראה וברש"י). שם (יבמות בתורה שנכתבה ביאה

ה"ג. בהסכמתה.6)פ"ה גט 7)שלא צריכה ואינה
(קידושין 8)למאמרו. אשה קידושי כדין יבמין מאמר ודין

ה"א. אישות מהל' פ"ד לעיל וראה שהיתה 9)מד.).
המת. לאחיו וכסף 10)ארוסה אביה ברשות היא שאז

הי"א. אישות מהל' בפ"ג כמבואר לאביה, קידושיה
לאביה 11) אין הנישואין, מן קטנה אבל שם. קידושין,

בהל' כמבואר לדעתה, אלא מתקדשת ואינה בה רשות
ה"ז. ופ"ד הי"ב, שם אישות

.áC¯·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 והוא-הדין '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

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



dvilgeצ meai zekld - miyp xtq - hay h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

איסור שכל מתרץ, שמח' וה'אור השהיית (משנה-למלך).
יבוא, שהגדול עד נמתין אם כי האשה, בעיגון יסודו המצוה
שלפנינו, בדין ואילו לעגנה. לו ואסור מעגנה, הוא בינתיים
שום  ואין לייבמה שיבוא ליבם להמתין רוצה בעצמה היא

לה. הרצוי את לבקש בידה והרשות מצדנו, עיגון

.âéÏˆ‡ 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 כל-שכן עדיפה, הקטן ביאת

לחלוץ. ולא לייבם לא ה"ז 76)רוצה לעיל ביארנו וכבר
הפסידה  ולא מורדת אינה ולדבריהם זה, על חולקים שיש

כתובתה.

.ãéÌaÈ˙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  במגיד-משנה 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'

.åèdÏÚa 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
המגיד-משנה).

.æèÈÈ‡ :˙¯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 דיבור-המתחיל 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 מצות-עשה שיש לומר התכוון
ואין  חולצת, אלמנתו שתהא ולנשמתו, למת היא שסגולה
הדלקת  או קדיש אמירת כעין המת, עם גמילות-חסד אלא זו
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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'.

.æÌaÈÏ 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' רבינו-תם 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,

.çB‡ ,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∆¡…≈
ÌaÈ B‡ ,‰ÂˆÓ EÈÏÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ∆»¿ƒ»∆ƒ¿»«≈

ıÏÁ B‡61. ¬…

אחרת.59) למדינה יסכים 60)שהלך אולי אתו, נתייעץ
שם.61)לייבם.

.èÂÈÁ‡ 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

.éÌeaÈÏ ‰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)על-פי 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.

.àé,ÌeaÈÏ ÏB„b‰ d˙B‡ Ú·˙Â ,ÌÈa¯ ÔÈÓ·È‰ eÈ‰»«¿»ƒ«ƒ¿»«»«»¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÂÈÁ‡a ‰ˆB¯Â Ba ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

ÌaÈÏ ÏB„ba ‰ÂˆnL ,dÏ71. »∆ƒ¿»«»¿«≈

מורדת 71) זו הרי בו, שהמצוה למי מתרצית שאינה וכיון
אין  לה" שומעים "אין רבינו: לשון אולם (מגיד-משנה).

רוקח'). ('מעשה מורדת שנקראת משמע

.áé,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
האחים" כל על הולכים - רצה "לא כד.): (שם
ולדעת  עוז'). ('מגדל ספרדית גירסא והיא (מגיד-משנה).
גורס  והוא למצוה, קודם - מחבירו הגדול כל הראב"ד,
לא  לייבם, בגדול "מצוה שם): (יבמות קשישא אביי בדברי
משאר  וגדול ממנו, (=קטן גדול" אחר הולכים - רצה
ברש"י  היא (וכן שם שלפנינו הגירסא גם זה וכעין אחיו).
הקטן". אחיו אצל הולכים - רצה "לא שם): ו'תוספות'

איננה.73) זו תיבה התימנים, ששנינו 74)בכת"י ואע"פ
הגדול  לאחי המתינו לומר יכול הקטן שאין ה"ט, לעיל
שהקטן  מדובר שם - המצוה?! את משהים ואין שיבוא,
בינתיים, מתבטלת והמצוה לחלוץ, ולא לייבם רוצה אינו
כלל, מתבטלת המצוה ואין לה לחלוץ יכול הרי כאן ואילו
חלוץ" . . . לה לחלוץ תרצה "אם רבינו: שדייק וזהו
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איסור שכל מתרץ, שמח' וה'אור השהיית (משנה-למלך).
יבוא, שהגדול עד נמתין אם כי האשה, בעיגון יסודו המצוה
שלפנינו, בדין ואילו לעגנה. לו ואסור מעגנה, הוא בינתיים
שום  ואין לייבמה שיבוא ליבם להמתין רוצה בעצמה היא

לה. הרצוי את לבקש בידה והרשות מצדנו, עיגון

.âéÏˆ‡ 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 כל-שכן עדיפה, הקטן ביאת

לחלוץ. ולא לייבם לא ה"ז 76)רוצה לעיל ביארנו וכבר
הפסידה  ולא מורדת אינה ולדבריהם זה, על חולקים שיש

כתובתה.

.ãéÌaÈ˙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  במגיד-משנה 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'

.åèdÏÚa 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
המגיד-משנה).

.æèÈÈ‡ :˙¯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 דיבור-המתחיל 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 מצות-עשה שיש לומר התכוון
ואין  חולצת, אלמנתו שתהא ולנשמתו, למת היא שסגולה
הדלקת  או קדיש אמירת כעין המת, עם גמילות-חסד אלא זו

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

dvilge meai zekld - miyp xtq - hay h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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'.

.æÌaÈÏ 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' רבינו-תם 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,

.çB‡ ,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∆¡…≈
ÌaÈ B‡ ,‰ÂˆÓ EÈÏÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ∆»¿ƒ»∆ƒ¿»«≈

ıÏÁ B‡61. ¬…

אחרת.59) למדינה יסכים 60)שהלך אולי אתו, נתייעץ
שם.61)לייבם.

.èÂÈÁ‡ 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

.éÌeaÈÏ ‰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)על-פי 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.

.àé,ÌeaÈÏ ÏB„b‰ d˙B‡ Ú·˙Â ,ÌÈa¯ ÔÈÓ·È‰ eÈ‰»«¿»ƒ«ƒ¿»«»«»¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÂÈÁ‡a ‰ˆB¯Â Ba ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

ÌaÈÏ ÏB„ba ‰ÂˆnL ,dÏ71. »∆ƒ¿»«»¿«≈

מורדת 71) זו הרי בו, שהמצוה למי מתרצית שאינה וכיון
אין  לה" שומעים "אין רבינו: לשון אולם (מגיד-משנה).

רוקח'). ('מעשה מורדת שנקראת משמע

.áé,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
האחים" כל על הולכים - רצה "לא כד.): (שם
ולדעת  עוז'). ('מגדל ספרדית גירסא והיא (מגיד-משנה).
גורס  והוא למצוה, קודם - מחבירו הגדול כל הראב"ד,
לא  לייבם, בגדול "מצוה שם): (יבמות קשישא אביי בדברי
משאר  וגדול ממנו, (=קטן גדול" אחר הולכים - רצה
ברש"י  היא (וכן שם שלפנינו הגירסא גם זה וכעין אחיו).
הקטן". אחיו אצל הולכים - רצה "לא שם): ו'תוספות'

איננה.73) זו תיבה התימנים, ששנינו 74)בכת"י ואע"פ
הגדול  לאחי המתינו לומר יכול הקטן שאין ה"ט, לעיל
שהקטן  מדובר שם - המצוה?! את משהים ואין שיבוא,
בינתיים, מתבטלת והמצוה לחלוץ, ולא לייבם רוצה אינו
כלל, מתבטלת המצוה ואין לה לחלוץ יכול הרי כאן ואילו
חלוץ" . . . לה לחלוץ תרצה "אם רבינו: שדייק וזהו
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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 וכל-שכן 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 (מגיד-משנה).
אין  הכהן מת אם חליצה, בלא לכהן שהתירוה שמאחר
לישראל, להנשא רוצה אם אפילו לחלוץ אותה מצריכים

הותרה. - שהותרה שמאחר

ה'תשע"ו  שבט ל' שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היבום,1) מן לפטור בני זה לומר נאמנות רבינו בו ביאר

היבם. מת לומר נאמן מי ביבום, לחייב אחי וזה

.à'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

.á'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

.âB˙˙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

.ã,LÈ‡ ˙L‡ ÔÈa ‰Èet ÔÈa ,‰M‡ ÌÚ ‰fL ÈÓƒ∆»»ƒƒ»≈¿»≈≈∆ƒ
‡È‰ elÙ‡Â ,‡e‰ ÈpnÓ ¯aÚ‰ ‰Ê :¯Ó‡Â ,‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»¿»«∆»À»ƒ∆ƒ«¬ƒƒ

‰M¯È ÔÈÚÏ Ba ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ - BÏ ‰„BÓ15È¯‰ , »««ƒ∆¿¿ƒ¿«¿À»¬≈
ÌeaÈ ÔÈÚÏ ˜ÙÒ ‰Ê16‰˙pÊ Ck ,‰Ê ÌÚ ‰˙pfL ÌLk . ∆»≈¿ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»

È¯‰Â ?È‡cÂ Ba ‰fL ¯·c‰ Ú„eÈ ÔÈ‡Óe ,¯Á‡ ÌÚƒ«≈≈«ƒƒ»««»»∆∆¿«««¬≈
‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡17‡e‰ ˜ÙÒ ÌÏBÚÏ ‡l‡ ,18¯ÈÓÁ‰Ïe . ≈¬»»∆»¿»»≈¿«¿ƒ

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,Ba ÔÈc19. »ƒ¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

במתנה.15) נכסיו את לו לתת יכול ירצה אם שהרי
בנו.16) שזה לומר נאמן לידתו 17)אם מתחילת שהרי

חזקתו  על העמדנו בו לומר יכול אתה ואין זה. בספק הוא
לייבום.18)הקודמת. וזקוקה בנו אינו שמא 19)שמא

ליבם. ואסורה בנו הוא

.ä,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

.ådÏÚa ˙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. «»»¿»»»
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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 בית-הדין אין - לאו ואם תטיב, - המת

.æéÈtÓ ‰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

.çéıÏÁiL 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 לא-תעשה 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"א-ב.

.èé˜˙¯Á‡Ï ‰Lc116dÓ·È ÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï -117, ƒ¿«¿»¿«≈…∆∆¿»«¿»»
Ëb dLcwL ¯f‰ dÏ Ô˙B ‡l‡118B‡ ÌaÈÓ dÓ·ÈÂ ∆»≈»«»∆ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

‡OÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ô‰k dÓ·È ‰È‰ Ì‡Â .ıÏBÁ≈¿ƒ»»¿»»…≈∆≈»ƒ»
‰Le¯‚119‡‰È ‡lL È„k ,Ë‚a ¯f‰ ÔÓ ‡ˆz - ¿»≈≈ƒ«»¿≈¿≈∆…¿≈

dÓ·È dÏ ıÏÁÈÂ ,¯kO ‡ËBÁ‰120. «≈ƒ¿»¿«¬…»¿»»

לו.116) נישאה לא מאשת 117)ועדיין גרועה שאינה
בעלה  על נאסרה שלא בעלה, ובא לאחר שנתקדשה איש
ה"ו. גירושין מהל' בפ"י לעיל כמבואר הראשון,

כמבואר 118) מספק, לשוק ביבמה תופסים קידושין שהרי
גט. ממנו וצריכה הי"ד, אישות מהל' פ"ד ויש 119)לעיל

שגרושה  יכול, אינו לייבם (שהרי לה יחלוץ שהכהן סברא
נותן  המקדש אלא כן אמרו לא - למקדש מותרת ותהא היא)

גט. ועכשיו 120)לה מייבמה, היבם היה חטאו שאלמלא
לאחרי  ואף ברשותו?! תישאר ועל-ידי-זה לו, אסורה
וקידשה  הואיל - קנס משום לעולם לו אסורה החליצה,

(רמב"ן). ברשות שלא

.ëıÏÁL ¯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

במגיד-משנה). 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 כל-כך, 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,

.àëÌ‰È¯·cÓ ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó·È Ïk126‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ »¿»»∆ƒ»≈ƒƒ¿≈∆ƒ≈»∆»
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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 וכל-שכן 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 (מגיד-משנה).
אין  הכהן מת אם חליצה, בלא לכהן שהתירוה שמאחר
לישראל, להנשא רוצה אם אפילו לחלוץ אותה מצריכים

הותרה. - שהותרה שמאחר

ה'תשע"ו  שבט ל' שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היבום,1) מן לפטור בני זה לומר נאמנות רבינו בו ביאר

היבם. מת לומר נאמן מי ביבום, לחייב אחי וזה

.à'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

.á'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

.âB˙˙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

.ã,LÈ‡ ˙L‡ ÔÈa ‰Èet ÔÈa ,‰M‡ ÌÚ ‰fL ÈÓƒ∆»»ƒƒ»≈¿»≈≈∆ƒ
‡È‰ elÙ‡Â ,‡e‰ ÈpnÓ ¯aÚ‰ ‰Ê :¯Ó‡Â ,‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»¿»«∆»À»ƒ∆ƒ«¬ƒƒ

‰M¯È ÔÈÚÏ Ba ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ - BÏ ‰„BÓ15È¯‰ , »««ƒ∆¿¿ƒ¿«¿À»¬≈
ÌeaÈ ÔÈÚÏ ˜ÙÒ ‰Ê16‰˙pÊ Ck ,‰Ê ÌÚ ‰˙pfL ÌLk . ∆»≈¿ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»

È¯‰Â ?È‡cÂ Ba ‰fL ¯·c‰ Ú„eÈ ÔÈ‡Óe ,¯Á‡ ÌÚƒ«≈≈«ƒƒ»««»»∆∆¿«««¬≈
‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡17‡e‰ ˜ÙÒ ÌÏBÚÏ ‡l‡ ,18¯ÈÓÁ‰Ïe . ≈¬»»∆»¿»»≈¿«¿ƒ

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,Ba ÔÈc19. »ƒ¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

במתנה.15) נכסיו את לו לתת יכול ירצה אם שהרי
בנו.16) שזה לומר נאמן לידתו 17)אם מתחילת שהרי

חזקתו  על העמדנו בו לומר יכול אתה ואין זה. בספק הוא
לייבום.18)הקודמת. וזקוקה בנו אינו שמא 19)שמא

ליבם. ואסורה בנו הוא

.ä,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

.ådÏÚa ˙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. «»»¿»»»

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
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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 בית-הדין אין - לאו ואם תטיב, - המת

.æéÈtÓ ‰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

.çéıÏÁiL 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 לא-תעשה 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"א-ב.

.èé˜˙¯Á‡Ï ‰Lc116dÓ·È ÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï -117, ƒ¿«¿»¿«≈…∆∆¿»«¿»»
Ëb dLcwL ¯f‰ dÏ Ô˙B ‡l‡118B‡ ÌaÈÓ dÓ·ÈÂ ∆»≈»«»∆ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

‡OÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ô‰k dÓ·È ‰È‰ Ì‡Â .ıÏBÁ≈¿ƒ»»¿»»…≈∆≈»ƒ»
‰Le¯‚119‡‰È ‡lL È„k ,Ë‚a ¯f‰ ÔÓ ‡ˆz - ¿»≈≈ƒ«»¿≈¿≈∆…¿≈

dÓ·È dÏ ıÏÁÈÂ ,¯kO ‡ËBÁ‰120. «≈ƒ¿»¿«¬…»¿»»

לו.116) נישאה לא מאשת 117)ועדיין גרועה שאינה
בעלה  על נאסרה שלא בעלה, ובא לאחר שנתקדשה איש
ה"ו. גירושין מהל' בפ"י לעיל כמבואר הראשון,

כמבואר 118) מספק, לשוק ביבמה תופסים קידושין שהרי
גט. ממנו וצריכה הי"ד, אישות מהל' פ"ד ויש 119)לעיל

שגרושה  יכול, אינו לייבם (שהרי לה יחלוץ שהכהן סברא
נותן  המקדש אלא כן אמרו לא - למקדש מותרת ותהא היא)

גט. ועכשיו 120)לה מייבמה, היבם היה חטאו שאלמלא
לאחרי  ואף ברשותו?! תישאר ועל-ידי-זה לו, אסורה
וקידשה  הואיל - קנס משום לעולם לו אסורה החליצה,

(רמב"ן). ברשות שלא

.ëıÏÁL ¯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

במגיד-משנה). 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 כל-כך, 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,

.àëÌ‰È¯·cÓ ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó·È Ïk126‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ »¿»»∆ƒ»≈ƒƒ¿≈∆ƒ≈»∆»
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‰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

.åèÌÈ¯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.

.æèd˙¯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

.æédÏÚa ˙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.

.çé‡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".

.èée‡·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

.àÌ·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≈»»«¬…
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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

.æ˙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

.çdÏ 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,

.èÌÈa 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

.éÔ˙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

.àé'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

.áéCÎÈÙÏ48dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰ ,49dÓ·ÈÂ ¿ƒ»»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ»»
˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈
- 'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÓ·È ˙Ó' ‰¯Ó‡L B‡ ,'ÈÓ·È¿»ƒ∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡ BÊ È¯‰50dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈≈»∆¡∆∆¬»ƒ»¿»ƒ«¿»
„·Ïa51Ìi‰ ˙È„Óa Ì·È ÈÏ Ôz' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e , ƒ¿«»»¿»¿»ƒ«ƒ»»ƒ¿ƒ««»
'˙ÓÂ52'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÓ·È ˙Ó' ‰¯Ó‡L ÔÈa , »≈≈∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

'ÈÏ ÔzpL Ì·i‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡L ÔÈa≈∆»¿»≈«¿ƒ¿««»≈«»»∆ƒ«ƒ
˙Ó‡ BÊ È¯‰ -53¯Ò‡L ‰t‰L ;54‰t‰ ‡e‰ ¬≈∆¡∆∆∆«∆∆»««∆

¯Èz‰L55. ∆ƒƒ

יבמי".48) "מת לומר: נאמנת ואינה ואין 49)הואיל
ליבם. זקוקה בחזקת היא והרי בנים להינשא 50)לבעלה

ליבום. זקוקה בחזקת היא והרי כאן 51)לזר, היה ולא
לזר. היתר בחזקת היא והרי חמותי 52)יבם, שילדה

בן. הים לזר.53)במדינת לי 54)להינשא ניתן שאמרה
לייבום. זקוקה עצמה והחזיקה מת 55)יבם אמרה שהרי

יבמי.

.âé,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

.ãé„·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
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‰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

.åèÌÈ¯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.

.æèd˙¯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

.æédÏÚa ˙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.

.çé‡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".

.èée‡·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

.àÌ·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≈»»«¬…
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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

.æ˙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

.çdÏ 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,

.èÌÈa 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

.éÔ˙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

.àé'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

.áéCÎÈÙÏ48dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰ ,49dÓ·ÈÂ ¿ƒ»»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ»»
˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈
- 'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÓ·È ˙Ó' ‰¯Ó‡L B‡ ,'ÈÓ·È¿»ƒ∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡ BÊ È¯‰50dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈≈»∆¡∆∆¬»ƒ»¿»ƒ«¿»
„·Ïa51Ìi‰ ˙È„Óa Ì·È ÈÏ Ôz' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e , ƒ¿«»»¿»¿»ƒ«ƒ»»ƒ¿ƒ««»
'˙ÓÂ52'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÓ·È ˙Ó' ‰¯Ó‡L ÔÈa , »≈≈∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

'ÈÏ ÔzpL Ì·i‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡L ÔÈa≈∆»¿»≈«¿ƒ¿««»≈«»»∆ƒ«ƒ
˙Ó‡ BÊ È¯‰ -53¯Ò‡L ‰t‰L ;54‰t‰ ‡e‰ ¬≈∆¡∆∆∆«∆∆»««∆

¯Èz‰L55. ∆ƒƒ

יבמי".48) "מת לומר: נאמנת ואינה ואין 49)הואיל
ליבם. זקוקה בחזקת היא והרי בנים להינשא 50)לבעלה

ליבום. זקוקה בחזקת היא והרי כאן 51)לזר, היה ולא
לזר. היתר בחזקת היא והרי חמותי 52)יבם, שילדה

בן. הים לזר.53)במדינת לי 54)להינשא ניתן שאמרה
לייבום. זקוקה עצמה והחזיקה מת 55)יבם אמרה שהרי

יבמי.

.âé,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

.ãé„·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
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dvilgeצו meai zekld - miyp xtq - hay 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰˜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

.çL„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: יום-טוב' 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. דיבור-המתחיל
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

.è:‰lÁz ‡È‰ ‰‡¯B˜ :‡e‰ Ck ‰ˆÈÏÁ‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¬ƒ»»¿»ƒ¿ƒ»
‰·‡ ‡Ï ,Ï‡¯OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï ÈÓ·È Ô‡Ó≈≈¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…»»
,dzÁ˜Ï ÈzˆÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ Ck ¯Á‡Â ,ÈÓaÈ«¿ƒ¿««»≈…»«¿ƒ¿«¿»

‡¯˜z Ck ¯Á‡Â ,˜¯z Ck ¯Á‡Â ,ıÏÁz Ck ¯Á‡Â43: ¿««»«¬…¿««»»…¿««»ƒ¿»
,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk»»≈»∆»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ

Â.ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa BÓL ‡¯˜¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«

ב.43) קו, יבמות

.é‡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)

.àé˜¯˙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

.áéd˙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

.âé?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na52,¯a„Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ¿«≈
˙B¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰L53- Ìl‡ B‡ ˙Ól‡ Ï·‡ ; ∆¬≈≈¿ƒƒ¿¬»ƒ∆∆ƒ≈

ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡54‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ - eˆÏÁ Ì‡Â ,55ÔÈ‡Â . ≈»¿ƒ¿ƒ»¿¬ƒ»»¿»¿≈»
ÌeÏk eOÚ ‡lL eˆÏÁL ˙L¯ÁÂ L¯Ák56ÈÙÏ , ¿≈≈¿≈∆∆∆»¿∆…»¿¿ƒ
˙Ú„ Èa ÔÈ‡ ˙L¯Á‰ B‡ L¯Á‰L57. ∆«≈≈«≈∆∆≈»¿≈««

מעכבת.52) הקריאה אין 53)שאין לדבר, הראוי וכל
בו. מעכב לקרות.54)הדיבור ראויים שם 55)שאינם

ב. ה"ט.56)קד, פי"א יבמות הם 57)תוספתא, והרי
כלום" קטן חליצת "אין קה:): (יבמות בו שאמרו כקטן
לבין  פסולה" "חליצה בין יש והבדל ה"ו). פ"ו להלן (וראה
קרובותיה  עליו נאסרו - שבראשונה כלום", עשה "לא
היא  הרי - בשניה ואילו וכו'. לאחים להתייבם ונאסרה
עליו  נאסרו לא וכן להתייבם, ומותרת חלצה לא כאילו
הרמב"ן  ולדעת הכ"ו. להלן כמבואר וכו', קרובותיה
- חלצו ואם ואילמת, כאילם וחרשת חרש דין והרשב"א,

סמ"ג. קסט, סי' אהע"ז בשו"ע וכן פסולה, חליצתם

.ãéB‡ ,‰‡¯˜ ‡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. ∆∆
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‡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 בית-דין, 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,

.áÌB˜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, (שמואל-ב
שם. באו בית-הדין 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

.â‡È‰Â ‡e‰L „Ú ,˙B¯˜Ï Ì·i‰ ˙‡Â d˙B‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ»¿∆«»»ƒ¿«∆»ƒ
ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È12'‰·‡ ‡Ï' ˙B¯˜Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‰˙Â , ƒ¿¿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

.ã‡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

.ä‰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 את 16)כמבואר
זה  ואין קא.). (יבמות הדיוטות הם ואפילו והיבמה, היבם
יודעים  אינם אם אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה, אלא

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.

.åÏÚÓ BÏ ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈˆÏBÁ „ˆÈk21LiL ¯BÚ ÏL ≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»∆∆≈
·˜Ú BÏ22ÔzLÙa ¯eÙz BÈ‡Â23ÔÈÓia BL·BÏÂ ,24, »≈¿≈»¿ƒ¿»¿¿¿»ƒ

È˙BÚeˆ¯ ¯LB˜ÂBÏ‚¯ ÏÚ Â25‡È‰Â ‡e‰ „ÓBÚÂ ,26 ¿≈¿»««¿¿≈»ƒ
L„w‰ ÔBLÏa ‰Ó·ÈÏ ÔÈ¯˜Óe ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa27Ô‡Ó : ƒ¿≈≈ƒ«¿ƒ«¿»»ƒ¿«…∆≈≈

ÈzˆÙÁ ‡Ï :Ì·iÏ ÔÈ¯˜Ó Ck ¯Á‡Â ,'B‚Â ÈÓ·È¿»ƒ¿¿««»«¿ƒ«»»…»«¿ƒ
ı¯‡a BÏ‚¯ ıÚBÂ ,dzÁ˜Ï28˙·LBÈ ‡È‰Â ,29 ¿«¿»¿≈«¿»»∆¿ƒ∆∆

ÏÚn‰ ˙BÚeˆ¯ ˙¯zÓe ÔÈc ˙Èa ÈÙa d„È ˙ËLBÙe30 ∆∆»»ƒ¿≈≈ƒ«∆∆¿«ƒ¿»
ı¯‡Ï B˙B‡ ˙ÎÏLÓe ÏÚn‰ ˙ˆÏBÁÂ BÏ‚¯ ÏÚÓ31. ≈««¿¿∆∆«ƒ¿»«¿∆∆»»∆

·˜Ú‰ ·¯ ËÓMiMÓe32¯ÊÏ ‰Ó·È‰ ‰¯z‰33. ƒ∆ƒ»≈…∆»≈À¿»«¿»»¿»

ישנה 21) (קב.) ובגמרא "סנדל", תנן - א קא, שם במשנה
רבינו  - בסנדל אלא במנעל לכתחילה לחלוץ שאין סברא
לכתחילה  במנעל שחולצין האומר כדעת פוסק

בסוליית 22)(כסף-משנה). המעובה האחורי החלק הוא
קב:23)הנעל. (יבמות עור של דקות ברצועות אלא

ב'נמוקי  הובא ר"ח. פירש וכן השניה, בלשון כפרש"י
עור  של אלא נעל ואין נעלו", "וחלצה שנאמר: יוסף'),
תחש" "ואנעלך י) טז, (יחזקאל ככתוב הרגל, על המגין
מבלי  בלבד עור של כולו שיהא וצריך התחש, עור והוא

יוסף'). ('נמוקי אחר ממין הימנית.24)תערובת רגלו על
"רגלו  בו שנאמר ממצורע, "רגל" "רגל" 'גזירה-שוה' למדו
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  כי-תצא) ('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

.æ˜¯ ÂÈt „‚k ı¯‡a ˙˜¯BÈÂ ˙„ÓBÚ Ck ¯Á‡Â¿««»∆∆¿∆∆»»∆¿∆∆»»…
ÔÈicÏ ‰‡¯p‰34Ô‰ÈL eÈ‰iL ,‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆnL . «ƒ¿∆««»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ»∆ƒ¿¿≈∆
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‰˜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

.çL„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: יום-טוב' 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. דיבור-המתחיל
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

.è:‰lÁz ‡È‰ ‰‡¯B˜ :‡e‰ Ck ‰ˆÈÏÁ‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¬ƒ»»¿»ƒ¿ƒ»
‰·‡ ‡Ï ,Ï‡¯OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï ÈÓ·È Ô‡Ó≈≈¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…»»
,dzÁ˜Ï ÈzˆÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ Ck ¯Á‡Â ,ÈÓaÈ«¿ƒ¿««»≈…»«¿ƒ¿«¿»

‡¯˜z Ck ¯Á‡Â ,˜¯z Ck ¯Á‡Â ,ıÏÁz Ck ¯Á‡Â43: ¿««»«¬…¿««»»…¿««»ƒ¿»
,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk»»≈»∆»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ

Â.ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa BÓL ‡¯˜¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«

ב.43) קו, יבמות

.é‡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)

.àé˜¯˙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

.áéd˙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

.âé?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na52,¯a„Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ¿«≈
˙B¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰L53- Ìl‡ B‡ ˙Ól‡ Ï·‡ ; ∆¬≈≈¿ƒƒ¿¬»ƒ∆∆ƒ≈

ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡54‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ - eˆÏÁ Ì‡Â ,55ÔÈ‡Â . ≈»¿ƒ¿ƒ»¿¬ƒ»»¿»¿≈»
ÌeÏk eOÚ ‡lL eˆÏÁL ˙L¯ÁÂ L¯Ák56ÈÙÏ , ¿≈≈¿≈∆∆∆»¿∆…»¿¿ƒ
˙Ú„ Èa ÔÈ‡ ˙L¯Á‰ B‡ L¯Á‰L57. ∆«≈≈«≈∆∆≈»¿≈««

מעכבת.52) הקריאה אין 53)שאין לדבר, הראוי וכל
בו. מעכב לקרות.54)הדיבור ראויים שם 55)שאינם

ב. ה"ט.56)קד, פי"א יבמות הם 57)תוספתא, והרי
כלום" קטן חליצת "אין קה:): (יבמות בו שאמרו כקטן
לבין  פסולה" "חליצה בין יש והבדל ה"ו). פ"ו להלן (וראה
קרובותיה  עליו נאסרו - שבראשונה כלום", עשה "לא
היא  הרי - בשניה ואילו וכו'. לאחים להתייבם ונאסרה
עליו  נאסרו לא וכן להתייבם, ומותרת חלצה לא כאילו
הרמב"ן  ולדעת הכ"ו. להלן כמבואר וכו', קרובותיה
- חלצו ואם ואילמת, כאילם וחרשת חרש דין והרשב"א,

סמ"ג. קסט, סי' אהע"ז בשו"ע וכן פסולה, חליצתם

.ãéB‡ ,‰‡¯˜ ‡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. ∆∆
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‡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 בית-דין, 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,

.áÌB˜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, (שמואל-ב
שם. באו בית-הדין 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

.â‡È‰Â ‡e‰L „Ú ,˙B¯˜Ï Ì·i‰ ˙‡Â d˙B‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ»¿∆«»»ƒ¿«∆»ƒ
ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È12'‰·‡ ‡Ï' ˙B¯˜Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‰˙Â , ƒ¿¿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

.ã‡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

.ä‰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 את 16)כמבואר
זה  ואין קא.). (יבמות הדיוטות הם ואפילו והיבמה, היבם
יודעים  אינם אם אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה, אלא

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.

.åÏÚÓ BÏ ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈˆÏBÁ „ˆÈk21LiL ¯BÚ ÏL ≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»∆∆≈
·˜Ú BÏ22ÔzLÙa ¯eÙz BÈ‡Â23ÔÈÓia BL·BÏÂ ,24, »≈¿≈»¿ƒ¿»¿¿¿»ƒ

È˙BÚeˆ¯ ¯LB˜ÂBÏ‚¯ ÏÚ Â25‡È‰Â ‡e‰ „ÓBÚÂ ,26 ¿≈¿»««¿¿≈»ƒ
L„w‰ ÔBLÏa ‰Ó·ÈÏ ÔÈ¯˜Óe ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa27Ô‡Ó : ƒ¿≈≈ƒ«¿ƒ«¿»»ƒ¿«…∆≈≈

ÈzˆÙÁ ‡Ï :Ì·iÏ ÔÈ¯˜Ó Ck ¯Á‡Â ,'B‚Â ÈÓ·È¿»ƒ¿¿««»«¿ƒ«»»…»«¿ƒ
ı¯‡a BÏ‚¯ ıÚBÂ ,dzÁ˜Ï28˙·LBÈ ‡È‰Â ,29 ¿«¿»¿≈«¿»»∆¿ƒ∆∆

ÏÚn‰ ˙BÚeˆ¯ ˙¯zÓe ÔÈc ˙Èa ÈÙa d„È ˙ËLBÙe30 ∆∆»»ƒ¿≈≈ƒ«∆∆¿«ƒ¿»
ı¯‡Ï B˙B‡ ˙ÎÏLÓe ÏÚn‰ ˙ˆÏBÁÂ BÏ‚¯ ÏÚÓ31. ≈««¿¿∆∆«ƒ¿»«¿∆∆»»∆

·˜Ú‰ ·¯ ËÓMiMÓe32¯ÊÏ ‰Ó·È‰ ‰¯z‰33. ƒ∆ƒ»≈…∆»≈À¿»«¿»»¿»

ישנה 21) (קב.) ובגמרא "סנדל", תנן - א קא, שם במשנה
רבינו  - בסנדל אלא במנעל לכתחילה לחלוץ שאין סברא
לכתחילה  במנעל שחולצין האומר כדעת פוסק

בסוליית 22)(כסף-משנה). המעובה האחורי החלק הוא
קב:23)הנעל. (יבמות עור של דקות ברצועות אלא

ב'נמוקי  הובא ר"ח. פירש וכן השניה, בלשון כפרש"י
עור  של אלא נעל ואין נעלו", "וחלצה שנאמר: יוסף'),
תחש" "ואנעלך י) טז, (יחזקאל ככתוב הרגל, על המגין
מבלי  בלבד עור של כולו שיהא וצריך התחש, עור והוא

יוסף'). ('נמוקי אחר ממין הימנית.24)תערובת רגלו על
"רגלו  בו שנאמר ממצורע, "רגל" "רגל" 'גזירה-שוה' למדו
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  כי-תצא) ('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

.æ˜¯ ÂÈt „‚k ı¯‡a ˙˜¯BÈÂ ˙„ÓBÚ Ck ¯Á‡Â¿««»∆∆¿∆∆»»∆¿∆∆»»…
ÔÈicÏ ‰‡¯p‰34Ô‰ÈL eÈ‰iL ,‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆnL . «ƒ¿∆««»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ»∆ƒ¿¿≈∆
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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 (מגיד-משנה). 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

.çéelÙ‡Â ‰lÁzÎÏ ˙ˆÏBÁ - ˙BÎe˙Á ‰È„iL ‰Ó·ÈÂƒ»»∆»∆»¬∆∆¿«¿ƒ»«¬ƒ
‰ÈpLa88ÏÚÓa ‰ˆÏÁ .d„È· ‰ˆÏÁÂ ¯Ó‡ ‡lL , ¿ƒ∆»∆…∆¡«¿»¿»¿»»»¿»¿ƒ¿»

‰ˆÈÏÁ dÈ‡ - „‚a ÏL89ÏÚÓa ‰ˆÏÁ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆∆≈»¬ƒ»¬»ƒ»¿»¿ƒ¿»
·˜Ú BÏ ÔÈ‡L90ÔzLÙa ¯eÙ˙ ‰È‰L B‡91‰È‰L B‡ , ∆≈»≈∆»»»¿ƒ¿»∆»»

¯ÚO ÏL ÏÚÓ92·ÈÒ ÏL B‡93ÌÚL ÏL B‡94ÏL B‡ ƒ¿»∆≈»∆ƒ∆««∆
ıÚ95Ba Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÏB„b ÏÚÓ ‰È‰L B‡ , ≈∆»»ƒ¿»»∆≈»¿«≈

Ìe¯t ÏÚÓ B‡ ,BÏ‚¯ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ BÈ‡L ÔË˜ B‡96 »»∆≈∆∆…«¿ƒ¿»»
˙ÁÙ B‡ ,Ï‚¯‰ ·¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L97·¯ Ïa˜Ó ÔÈ‡L ∆≈∆…»∆∆ƒ¿»∆≈¿«≈…

‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ - Ï‚¯‰98. »∆∆¬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

.èéıÚ 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
(לחם-משנה). 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

שבית-דין  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

.ë¯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 נא-נב). 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 ועבודה-זרה טומאה שם עליהם

סנדל). עבודה-זרה 113)דיבור-המתחיל 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.) ראש-השנה ורש"י קג: (יבמות ניתנו ישראל צואר

בסמוך. להלן לפני 114)וראה בהמה שהקריבו
עבודה-זרה  של ותקרובת מעורה, סנדל ועשו עבודה-זרה
ועומדת  ה"ט) פ"ח, ע"ז (הל' עולמית ביטול לה אין
אינו  כאילו זה סנדל נמצא ה"ו), (שם, לאיבוד או לשריפה
סנדל  אבל וברש"י). שם, (יבמות רגלו את חופה ואינו קיים,
"משמשי  אלא אינו הצורה ברגלי אותו שמניחים ע"ז של
ביטלם  שאם ה"ט), פ"ח, ע"ז (הל' ביטול להם ויש ע"ז"
(שם, בהנאה מותרים הם הרי ישראל, לידי שבאו קודם גוי
לשריפה, עומד ואינו תקנה לו יש זה סנדל נמצא ה"ח),

ב). קג, יבמות ע"ז,115)(רש"י ועבדו אנשיה שהודחו
יושבי  את וידיחו אנשים... "יצאו יד): יג, (דברים ככתוב
כל  את ושורפים אחרים" אלהים ונעבדה נלכה עירם...
סנדלה  נמצא יז), (שם בתורה ככתוב באש, (רכוש) שללה

קיים. כאינו הוא והרי לשריפה, תורת 116)עומד לו ואין
אלא  עומד שאינו בית-דין של ונעל קד.). (יבמות נעל
בית-הדין, שמש נועלו ואינו הואיל בו, להלך ולא לחליצה
(שם). בו להלך כעשוי הוא הרי - עליו מקפיד הדיין אין

.àëBÏ‚¯ 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
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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 שאף-על-פי 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

.åèÔÈ·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 והוא-הדין 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, עמי-הארץ שלשה בפני וחלצה
כן, מוכח הברייתא מלשון וגם (לחם-משנה). כלל מעכבת
שיודעים  בשלשה חליצה "מצות קא.): (שם אמרו שהרי

רוקח'). ('מעשה בלבד לכתחילה משמע להקרות",

.æèÈÙa 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"ט-י) 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, שתים-עשרה מבת פחותה

ה"א. אישות מהל' פ"ב לו 77)למעלה שמלאו
ה"י. שם כמבואר שערות, והביא שנה שלש-עשרה

יש 78) ועדיין קנב. והערה הכ"ח, להלן ראה ב. קה, יבמות
ואילו  נג) הערה לעיל (עי' פסולה קטנה חליצת מדוע לבאר
('מעשה  בהי"ג לעיל שכתב כמו כלום, אינה חרשת חליצת

חליצה 79)רוקח'). והרי בלילה, דין התחלת שאין אע"פ
לעיל  ראה קד.), (שם ידה על כתובתה שגובה היא, "דין"

אלא 80)ה"ה. כדלהלן, חליצה" "אינה בזה אמרו ולא
מלהתייבם, האחים על ופוסלתה שם, כמבואר היא, פסולה

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"ו-טז. 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,

.æéıÏBÁ BÈ‡ - ‰Îe˙Á ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯L Ì·È»»∆«¿«¿»ƒ¬»≈≈
Ï‡ÓOa83d˙ˆÈÏÁ - BÏ‡ÓO ÏÚÓ ‰ˆÏÁ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒ»¿»≈«¿…¬ƒ»»
‰ÏeÒt84¯BÁ‡Ï ‰n˜Ú BÏ‚¯ ‰˙È‰ .85ÏÚ ‰ÎeÙ‰ B‡ ¿»»¿»«¿¬À»¿»¬»«

ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰L B‡ ,dcˆ86- ƒ»∆»»¿«≈«»≈∆¿¿«¿»
B·˜Ú ıÚÏ CÈ¯ˆ ıÏBÁ‰L ;ıÏBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈≈∆«≈»ƒƒ¿…¬≈
- Ck BÏ‚¯L ÈÓÏ ‰ˆÏÁ Ì‡Â .ÏBÎÈ BÈ‡ ‰ÊÂ ,ı¯‡a»»∆¿∆≈»¿ƒ»¿»¿ƒ∆«¿»

‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ È¯‰87. ¬≈¬ƒ»»¿»

השמאלית.83) מ'גזירה-שוה'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
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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 (מגיד-משנה). 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

.çéelÙ‡Â ‰lÁzÎÏ ˙ˆÏBÁ - ˙BÎe˙Á ‰È„iL ‰Ó·ÈÂƒ»»∆»∆»¬∆∆¿«¿ƒ»«¬ƒ
‰ÈpLa88ÏÚÓa ‰ˆÏÁ .d„È· ‰ˆÏÁÂ ¯Ó‡ ‡lL , ¿ƒ∆»∆…∆¡«¿»¿»¿»»»¿»¿ƒ¿»

‰ˆÈÏÁ dÈ‡ - „‚a ÏL89ÏÚÓa ‰ˆÏÁ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆∆≈»¬ƒ»¬»ƒ»¿»¿ƒ¿»
·˜Ú BÏ ÔÈ‡L90ÔzLÙa ¯eÙ˙ ‰È‰L B‡91‰È‰L B‡ , ∆≈»≈∆»»»¿ƒ¿»∆»»

¯ÚO ÏL ÏÚÓ92·ÈÒ ÏL B‡93ÌÚL ÏL B‡94ÏL B‡ ƒ¿»∆≈»∆ƒ∆««∆
ıÚ95Ba Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÏB„b ÏÚÓ ‰È‰L B‡ , ≈∆»»ƒ¿»»∆≈»¿«≈

Ìe¯t ÏÚÓ B‡ ,BÏ‚¯ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ BÈ‡L ÔË˜ B‡96 »»∆≈∆∆…«¿ƒ¿»»
˙ÁÙ B‡ ,Ï‚¯‰ ·¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L97·¯ Ïa˜Ó ÔÈ‡L ∆≈∆…»∆∆ƒ¿»∆≈¿«≈…

‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ - Ï‚¯‰98. »∆∆¬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

.èéıÚ 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
(לחם-משנה). 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

שבית-דין  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

.ë¯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 נא-נב). 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 ועבודה-זרה טומאה שם עליהם

סנדל). עבודה-זרה 113)דיבור-המתחיל 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.) ראש-השנה ורש"י קג: (יבמות ניתנו ישראל צואר

בסמוך. להלן לפני 114)וראה בהמה שהקריבו
עבודה-זרה  של ותקרובת מעורה, סנדל ועשו עבודה-זרה
ועומדת  ה"ט) פ"ח, ע"ז (הל' עולמית ביטול לה אין
אינו  כאילו זה סנדל נמצא ה"ו), (שם, לאיבוד או לשריפה
סנדל  אבל וברש"י). שם, (יבמות רגלו את חופה ואינו קיים,
"משמשי  אלא אינו הצורה ברגלי אותו שמניחים ע"ז של
ביטלם  שאם ה"ט), פ"ח, ע"ז (הל' ביטול להם ויש ע"ז"
(שם, בהנאה מותרים הם הרי ישראל, לידי שבאו קודם גוי
לשריפה, עומד ואינו תקנה לו יש זה סנדל נמצא ה"ח),

ב). קג, יבמות ע"ז,115)(רש"י ועבדו אנשיה שהודחו
יושבי  את וידיחו אנשים... "יצאו יד): יג, (דברים ככתוב
כל  את ושורפים אחרים" אלהים ונעבדה נלכה עירם...
סנדלה  נמצא יז), (שם בתורה ככתוב באש, (רכוש) שללה

קיים. כאינו הוא והרי לשריפה, תורת 116)עומד לו ואין
אלא  עומד שאינו בית-דין של ונעל קד.). (יבמות נעל
בית-הדין, שמש נועלו ואינו הואיל בו, להלך ולא לחליצה
(שם). בו להלך כעשוי הוא הרי - עליו מקפיד הדיין אין

.àëBÏ‚¯ 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
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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 שאף-על-פי 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

.åèÔÈ·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 והוא-הדין 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, עמי-הארץ שלשה בפני וחלצה
כן, מוכח הברייתא מלשון וגם (לחם-משנה). כלל מעכבת
שיודעים  בשלשה חליצה "מצות קא.): (שם אמרו שהרי

רוקח'). ('מעשה בלבד לכתחילה משמע להקרות",

.æèÈÙa 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"ט-י) 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, שתים-עשרה מבת פחותה

ה"א. אישות מהל' פ"ב לו 77)למעלה שמלאו
ה"י. שם כמבואר שערות, והביא שנה שלש-עשרה

יש 78) ועדיין קנב. והערה הכ"ח, להלן ראה ב. קה, יבמות
ואילו  נג) הערה לעיל (עי' פסולה קטנה חליצת מדוע לבאר
('מעשה  בהי"ג לעיל שכתב כמו כלום, אינה חרשת חליצת

חליצה 79)רוקח'). והרי בלילה, דין התחלת שאין אע"פ
לעיל  ראה קד.), (שם ידה על כתובתה שגובה היא, "דין"

אלא 80)ה"ה. כדלהלן, חליצה" "אינה בזה אמרו ולא
מלהתייבם, האחים על ופוסלתה שם, כמבואר היא, פסולה

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"ו-טז. 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,

.æéıÏBÁ BÈ‡ - ‰Îe˙Á ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯L Ì·È»»∆«¿«¿»ƒ¬»≈≈
Ï‡ÓOa83d˙ˆÈÏÁ - BÏ‡ÓO ÏÚÓ ‰ˆÏÁ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒ»¿»≈«¿…¬ƒ»»
‰ÏeÒt84¯BÁ‡Ï ‰n˜Ú BÏ‚¯ ‰˙È‰ .85ÏÚ ‰ÎeÙ‰ B‡ ¿»»¿»«¿¬À»¿»¬»«

ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰L B‡ ,dcˆ86- ƒ»∆»»¿«≈«»≈∆¿¿«¿»
B·˜Ú ıÚÏ CÈ¯ˆ ıÏBÁ‰L ;ıÏBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈≈∆«≈»ƒƒ¿…¬≈
- Ck BÏ‚¯L ÈÓÏ ‰ˆÏÁ Ì‡Â .ÏBÎÈ BÈ‡ ‰ÊÂ ,ı¯‡a»»∆¿∆≈»¿ƒ»¿»¿ƒ∆«¿»

‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ È¯‰87. ¬≈¬ƒ»»¿»

השמאלית.83) מ'גזירה-שוה'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
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dvilgeק meai zekld - miyp xtq - hay 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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'

.åë‰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

.æë‰¯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 (מגיד-משנה). 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

.çë˙¯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 בבית-דין, שרקקה כוונתו פסולה", כחליצה
לך  אין - כן לא שאם פוסלת, אינה שנים בפני או לבינה
מהם  אחד בפני רקקה שלא האחים בין הגדלה יבמה

(מגיד-משנה). 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

(כסף-משנה). בטלה חליצתם - נתכוונו לא כששניהם

.èë‰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 הוא-הדין 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 בית-דין 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'

.ìCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
˙‡È¯·Ï164ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚¯c ‡ÈÈÓÏ ,‡ÓÏÚ165d·166 ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈

ÈBÏt ÌB˜Óa167‡˙ˆ˜Óc ,ÈÈi„ ‡Á‡ .168ÔÈÓÈ˙Á ƒ¿¿ƒ¬«¿»«»≈¿ƒ¿»«»¬ƒƒ
‡z˙Ï169È·a ÔÈ·˙È ‡ÈÂ‰ ‡„Ák ‡˙Ïz ·˙BÓa , ¿«»¿«¿»»«¬»¬≈»»¿ƒ¿≈

‡zÏÓ¯‡ ÈBÏt ˙¯a ˙ÈBÏt ‡Ó„˜Ï ‡˜ÈÏÒe ,‡È„ƒ»¿ƒ»»√»«»¿ƒ¿«¿ƒ«¿«¿»
¯a ÈBÏt dÈÓLc „Á ¯·b ‡Ó„˜Ï ˙·¯˜Â ,ÈBÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈«»√»«»¿««ƒ¿≈¿ƒ«
ÈBÏt ¯a ÈBÏt :‡c ˙ÈBÏt ‡Ï ‰¯Ó‡ ÔÎÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈¬«»»»¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ

‡ÈÂ‰c ,‰Â‰ de·‡Ó ÈÏÚa ÈBÏÙc deÁ‡ ‡c170 ¿»¬«ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬«¬»«¬≈»
,˜·L Ï‡¯OÈ ÏÎÏe Ôa¯Ï ÈiÁÂ ,·ÈÎLe ,dÈÏ ‡·ÈÒ¿ƒ»≈¿≈¿«≈¿«»»¿»ƒ¿»≈¿«
‡Ï Ï‡¯OÈa ‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙È¯È ˙¯·e ¯·e«¿«»≈«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈»
Ôa¯ ÔÚk .È˙È ÈÓBaÈÏ ÈÊÁ È‰eÁ‡ ÈBÏt ÔÈ„‰Â ,˜·L¿«¿»≈¿ƒ¬ƒ¬ƒ¿«≈»ƒ¿««»»
- ‡Ï È‡Â ,ÌaÈÈ - È˙È ÈÓBaÈÏ È·ˆ È‡ :dÈÏ e¯Ó‡¡«≈ƒ»≈¿«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»

ÈÏÚÓ dÈÈÒ È¯L‡Â ,ÔBÎÈÓ„˜ ‡ÈnÈc dÈÏ‚¯ ÈÏ ÚÏË«¿«ƒ«¿≈¿«ƒ»√»≈¿∆¿≈≈≈≈«
e‰eÚ„BÓzL‡Â .È‰Bt‡a ˜B¯‡Â dÈÏ‚¯171ÈBÏÙÏ «¿≈¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ

‡¯Ó‡Â ,‡e‰ È‰e·‡Ó ‡˙ÈÓ ÈBÏÙ„ È‰eÁ‡c ‡„¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»≈¬ƒ«¬«¿»
dÈÏ172- ‡Ï È‡Â ,ÌaÈ - d˙È ÈÓBaÈÏ ˙È·ˆ È‡ : ≈ƒ»≈¿«≈»««≈¿ƒ»

ÏÚÓ CÈÒ È¯L˙Â ‡ÈnÈc CÏ‚¯ ‡Ó„˜ dÏ ÚÏË‡«¿««√»»»«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿≈≈»≈«
È·ˆ ‡‡ ˙ÈÏ :‡Ï ¯Ó‡Â ÈÚÂ .Ct‡a ˜B¯˙Â CÏ‚«̄¿»¿≈¿«¿»¿»≈¿»«»»≈¬»»≈
ÈÓ·È Ô‡Ó :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ¯˜‡ „iÓ .d˙È ÈÓBaÈÏ¿«≈»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈≈¿»ƒ
Û‡Â ,ÈÓaÈ ‰·‡ ‡Ï Ï‡¯OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…»»«¿ƒ¿«
.dzÁ˜Ï ÈzˆÙÁ ‡Ï :dÈÏ e‰eÈ¯˜‡ ÈBÏt È‡‰Ï¿«¿ƒ«¿ƒ≈…»«¿ƒ¿«¿»
,dÈÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÈÒ ˙¯Le ,‡ÈnÈc dÈÏ‚¯ dÏ ÚÏË‡Â¿«¿«««¿≈¿«ƒ»¿«≈≈≈««¿≈
ÏÚ dnetÓ ‡Ï ÈÊÁ˙È‡„ ‡˜B¯ È‰Bt‡a ˙w¯Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿¬≈»»ƒ««
‰OÚÈ ‰Îk :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ¯˜‡ ·e˙Â .‡Ú¯‡«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»»≈»∆
BÓL ‡¯˜Â ,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿»¿
BÂ‰c ÏÎÂ ÈÈi„ ‡Á‡Â .ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈¬«»««¬«¿»«»≈¿»«¬

dÈ¯˙a ÔÈÚ ‡Ó„˜ ÔÈ·˙È173ıeÏÁ ÏÚp‰ ıeÏÁ : »¿ƒ√»»»¬≈»»¿≈¬«»«¬
‡„·BÚ „È·Ú˙È‡cÓe .ÔÈÓÈÊ ˙Ïz ,ÏÚp‰ ıeÏÁ ÏÚp‰«»«¬«»«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¬≈»»
‡·Ò˙‰Ï C‰ÓÏ ‡c ˙ÈBÏÙÏ ‰eÈ¯L ‡Ó„˜ ‡„»√»«»¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
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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"
פסולה  חליצתו בזה, שגם ומשמיענו יותר, עדיף -
מגירסתנו: שונה שם, בגמרא רבינו וגירסת (לחם-משנה).
(מגיד-משנה). מאי" לתתאי וקרעתיה לעילאי, "דשלפתיה

.áë¯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)מגיד-משנה. מעצמה, - "וירקה" שנאמר:
קו:). (יבמות אחר דבר מחמת

.âë˙˙BL ‰È‰ Ì‡ :Ìc ‰˜˜¯123,ÌeÏk BÈ‡ - ‰ÈtÓ »¿»»ƒ»»≈ƒƒ»≈¿
¯Lk - ‰˜˜¯Â ‰ˆˆÓ Ì‡Â124Ì„Ï ¯LÙ‡ È‡L ; ¿ƒ»¿»¿»¿»»≈∆ƒ∆¿»¿»

ÈÁeˆÁˆ ‡Ïa ıˆÓpL125˜¯126ezËÏ˜e ‰˜˜¯ .127 ∆ƒ¿«¿…«¿≈…»¿»¿»«
ÂÈt „‚ÎÏ ÚÈbiL Ì„˜ Áe¯‰128‰k¯‡ ‰˙È‰L ÔB‚k , »«…∆∆«ƒ«ƒ¿∆∆»»¿∆»¿»¬À»

ÌeÏk BÈ‡ - ¯ˆ˜ ‡e‰Â129„‚Ï ÚÈb‰L ¯Á‡ Ì‡Â . ¿»»≈¿¿ƒ««∆ƒƒ«¿∆∆
ÂÈt130Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk - ı¯‡Ï ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆…ƒƒ«»»∆»≈¿≈ƒ

¯Lk - ‰ÈtÓ ‡ˆiLk ˜¯‰ ÔÈic‰ e‡¯ ‡Ï131. …»««»ƒ»…¿∆»»ƒƒ»»≈

הפעם.124)זב.123) עוד לרוק צריך ואינו
הנסחטות.125) טיפות וביחוד קה,126)טיפות, יבמות

רוק  משמע שיהא - רוק" "וירקה תורה: אמרה לא כי א.
נקראת  - אחר דבר ועמו רוק ואפילו "וירקה" אלא בלבד,

ממנו.128)אחותו.127)יריקה. שם 129)והעבירתו
בפניו. וירקה שנאמר: ב. הרוח 130)קו, קלטתו

הדיינים 131)והעבירתו. צריכים שלכתחילה שאף-על-פי
בדיעבד, - ה"ז, למעלה כמבואר מפיה, יוצא הרוק לראות
(שם) אמרו לא כי שנית, לירוק צריכה אינה ראו, לא אם
אלא  זה ואין וכו'", לראות הדיינים "צריכים אלא:

לכתחילה.

.ãë˙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 ואי-אפשר הואיל בחליצה, מועיל תנאי אין
שליח  על-ידי לקיימו שאי-אפשר מעשה וכל שליח,
ובני  גד בני לתנאי דומה אינו כי תנאי, בו להתנות אי-אפשר
נתקיים  שהמעשה ממנו), נלמדו תנאי דיני (שכל ראובן
להם  לתת יהושע לשלוחו ציוה משה שהרי שליח, על-ידי
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,

.äë‰ˆÈÏÁ‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒBn‰136B˙ˆÈÏÁ - «≈»»««¬ƒ»¬ƒ»
‰ÏeÒt137BÏ ¯ÓBÏ ÔÈicÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ .138Ïh·Ï ¿»¿ƒ»»««»ƒ«¿«≈

‡Ú„Bn‰139Ë‚a ÔÈOBÚL C¯„k140e‰eˆÁÏ . «»»¿∆∆∆ƒ¿≈¿»
eOÚ ÔÈck Ì‡ :ıÏÁL „Ú e‰ek‰Â ÌÈÏ‡¯OÈ141- ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ«∆»«ƒ«ƒ»

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ142eÈ‰L ÔB‚k ,eOÚ ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ¬ƒ»¿≈»¿ƒ∆…«ƒ»¿∆»
˙BËBÈ„‰143eÚhL B‡144‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ -145Ì‡Â . ∆¿∆»¬ƒ»¿»¿ƒ

ÔÓˆÚÓ e‰eÒ‡ Ì"ekÚ‰146Ô˙B ÔÈc‰ ‰È‰ Ì‡ : »«¬»≈«¿»ƒ»»«ƒ≈
‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ - ıÏÁiL147dÈ‡ - ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ∆«¬…¬ƒ»¿»¿ƒ∆…«ƒ≈»

‰ˆÈÏÁ148. ¬ƒ»

ליבמתי 136) לחלוץ עומד שאני חליצה שנים: בפני שאמר
מהל' פ"ו לעיל ראה לחלוץ, אני אנוס כי היא, בטלה -

הי"ט. חליצה 137)גירושין דין השוו - א קו, ביבמות
שגם  רבינו, למד ומשם מעושה. לגט כפיה) (ע"י מעושה
ב. כא, ערכין ראה בגט. כמו מודעה למסור אפשר בחליצה
בהל' כמבואר בטל, הגט - גט על מודעה שבמסירת ואע"פ
אינה  אבל פסולה, שהיא בחליצה רבינו פוסק שם, גירושין
גירושין, בתורת מלתתו זה גט מבטל הוא בגט כי בטלה,
בחליצה  אבל כלל. גט אינו גירושין בתורת ניתן לא ואם
אלא  נעשה, לא כאילו החליצה מעשה את לבטל יכול אינו
לזר, להתירה חליצה לשם בה יתכוין שלא מודיע שהוא
אלא  בטלה אינה החולץ בה נתכוין שלא חליצה והרי
הקודמת  ובהלכה הט"ז למעלה כמבואר פסולה,

הריב"ש). בשם החליצה.138)(כסף-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 על-ידי שלא
כמבואר  כשרה, חליצתו - ישראל של ב"ד על-ידי 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

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



קי dvilge meai zekld - miyp xtq - hay 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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'

.åë‰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

.æë‰¯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 (מגיד-משנה). 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

.çë˙¯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 בבית-דין, שרקקה כוונתו פסולה", כחליצה
לך  אין - כן לא שאם פוסלת, אינה שנים בפני או לבינה
מהם  אחד בפני רקקה שלא האחים בין הגדלה יבמה

(מגיד-משנה). 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

(כסף-משנה). בטלה חליצתם - נתכוונו לא כששניהם

.èë‰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 הוא-הדין 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 בית-דין 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'

.ìCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
˙‡È¯·Ï164ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚¯c ‡ÈÈÓÏ ,‡ÓÏÚ165d·166 ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈

ÈBÏt ÌB˜Óa167‡˙ˆ˜Óc ,ÈÈi„ ‡Á‡ .168ÔÈÓÈ˙Á ƒ¿¿ƒ¬«¿»«»≈¿ƒ¿»«»¬ƒƒ
‡z˙Ï169È·a ÔÈ·˙È ‡ÈÂ‰ ‡„Ák ‡˙Ïz ·˙BÓa , ¿«»¿«¿»»«¬»¬≈»»¿ƒ¿≈

‡zÏÓ¯‡ ÈBÏt ˙¯a ˙ÈBÏt ‡Ó„˜Ï ‡˜ÈÏÒe ,‡È„ƒ»¿ƒ»»√»«»¿ƒ¿«¿ƒ«¿«¿»
¯a ÈBÏt dÈÓLc „Á ¯·b ‡Ó„˜Ï ˙·¯˜Â ,ÈBÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈«»√»«»¿««ƒ¿≈¿ƒ«
ÈBÏt ¯a ÈBÏt :‡c ˙ÈBÏt ‡Ï ‰¯Ó‡ ÔÎÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈¬«»»»¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ

‡ÈÂ‰c ,‰Â‰ de·‡Ó ÈÏÚa ÈBÏÙc deÁ‡ ‡c170 ¿»¬«ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬«¬»«¬≈»
,˜·L Ï‡¯OÈ ÏÎÏe Ôa¯Ï ÈiÁÂ ,·ÈÎLe ,dÈÏ ‡·ÈÒ¿ƒ»≈¿≈¿«≈¿«»»¿»ƒ¿»≈¿«
‡Ï Ï‡¯OÈa ‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙È¯È ˙¯·e ¯·e«¿«»≈«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈»
Ôa¯ ÔÚk .È˙È ÈÓBaÈÏ ÈÊÁ È‰eÁ‡ ÈBÏt ÔÈ„‰Â ,˜·L¿«¿»≈¿ƒ¬ƒ¬ƒ¿«≈»ƒ¿««»»
- ‡Ï È‡Â ,ÌaÈÈ - È˙È ÈÓBaÈÏ È·ˆ È‡ :dÈÏ e¯Ó‡¡«≈ƒ»≈¿«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»

ÈÏÚÓ dÈÈÒ È¯L‡Â ,ÔBÎÈÓ„˜ ‡ÈnÈc dÈÏ‚¯ ÈÏ ÚÏË«¿«ƒ«¿≈¿«ƒ»√»≈¿∆¿≈≈≈≈«
e‰eÚ„BÓzL‡Â .È‰Bt‡a ˜B¯‡Â dÈÏ‚¯171ÈBÏÙÏ «¿≈¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ

‡¯Ó‡Â ,‡e‰ È‰e·‡Ó ‡˙ÈÓ ÈBÏÙ„ È‰eÁ‡c ‡„¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»≈¬ƒ«¬«¿»
dÈÏ172- ‡Ï È‡Â ,ÌaÈ - d˙È ÈÓBaÈÏ ˙È·ˆ È‡ : ≈ƒ»≈¿«≈»««≈¿ƒ»

ÏÚÓ CÈÒ È¯L˙Â ‡ÈnÈc CÏ‚¯ ‡Ó„˜ dÏ ÚÏË‡«¿««√»»»«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿≈≈»≈«
È·ˆ ‡‡ ˙ÈÏ :‡Ï ¯Ó‡Â ÈÚÂ .Ct‡a ˜B¯˙Â CÏ‚«̄¿»¿≈¿«¿»¿»≈¿»«»»≈¬»»≈
ÈÓ·È Ô‡Ó :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ¯˜‡ „iÓ .d˙È ÈÓBaÈÏ¿«≈»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈≈¿»ƒ
Û‡Â ,ÈÓaÈ ‰·‡ ‡Ï Ï‡¯OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…»»«¿ƒ¿«
.dzÁ˜Ï ÈzˆÙÁ ‡Ï :dÈÏ e‰eÈ¯˜‡ ÈBÏt È‡‰Ï¿«¿ƒ«¿ƒ≈…»«¿ƒ¿«¿»
,dÈÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÈÒ ˙¯Le ,‡ÈnÈc dÈÏ‚¯ dÏ ÚÏË‡Â¿«¿«««¿≈¿«ƒ»¿«≈≈≈««¿≈
ÏÚ dnetÓ ‡Ï ÈÊÁ˙È‡„ ‡˜B¯ È‰Bt‡a ˙w¯Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿¬≈»»ƒ««
‰OÚÈ ‰Îk :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ¯˜‡ ·e˙Â .‡Ú¯‡«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»»≈»∆
BÓL ‡¯˜Â ,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿»¿
BÂ‰c ÏÎÂ ÈÈi„ ‡Á‡Â .ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈¬«»««¬«¿»«»≈¿»«¬

dÈ¯˙a ÔÈÚ ‡Ó„˜ ÔÈ·˙È173ıeÏÁ ÏÚp‰ ıeÏÁ : »¿ƒ√»»»¬≈»»¿≈¬«»«¬
‡„·BÚ „È·Ú˙È‡cÓe .ÔÈÓÈÊ ˙Ïz ,ÏÚp‰ ıeÏÁ ÏÚp‰«»«¬«»«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¬≈»»
‡·Ò˙‰Ï C‰ÓÏ ‡c ˙ÈBÏÙÏ ‰eÈ¯L ‡Ó„˜ ‡„»√»«»¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
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dvilge meai zekld - miyp xtq - hay 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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"
פסולה  חליצתו בזה, שגם ומשמיענו יותר, עדיף -
מגירסתנו: שונה שם, בגמרא רבינו וגירסת (לחם-משנה).
(מגיד-משנה). מאי" לתתאי וקרעתיה לעילאי, "דשלפתיה

.áë¯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)מגיד-משנה. מעצמה, - "וירקה" שנאמר:
קו:). (יבמות אחר דבר מחמת

.âë˙˙BL ‰È‰ Ì‡ :Ìc ‰˜˜¯123,ÌeÏk BÈ‡ - ‰ÈtÓ »¿»»ƒ»»≈ƒƒ»≈¿
¯Lk - ‰˜˜¯Â ‰ˆˆÓ Ì‡Â124Ì„Ï ¯LÙ‡ È‡L ; ¿ƒ»¿»¿»¿»»≈∆ƒ∆¿»¿»

ÈÁeˆÁˆ ‡Ïa ıˆÓpL125˜¯126ezËÏ˜e ‰˜˜¯ .127 ∆ƒ¿«¿…«¿≈…»¿»¿»«
ÂÈt „‚ÎÏ ÚÈbiL Ì„˜ Áe¯‰128‰k¯‡ ‰˙È‰L ÔB‚k , »«…∆∆«ƒ«ƒ¿∆∆»»¿∆»¿»¬À»

ÌeÏk BÈ‡ - ¯ˆ˜ ‡e‰Â129„‚Ï ÚÈb‰L ¯Á‡ Ì‡Â . ¿»»≈¿¿ƒ««∆ƒƒ«¿∆∆
ÂÈt130Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk - ı¯‡Ï ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆…ƒƒ«»»∆»≈¿≈ƒ

¯Lk - ‰ÈtÓ ‡ˆiLk ˜¯‰ ÔÈic‰ e‡¯ ‡Ï131. …»««»ƒ»…¿∆»»ƒƒ»»≈

הפעם.124)זב.123) עוד לרוק צריך ואינו
הנסחטות.125) טיפות וביחוד קה,126)טיפות, יבמות

רוק  משמע שיהא - רוק" "וירקה תורה: אמרה לא כי א.
נקראת  - אחר דבר ועמו רוק ואפילו "וירקה" אלא בלבד,

ממנו.128)אחותו.127)יריקה. שם 129)והעבירתו
בפניו. וירקה שנאמר: ב. הרוח 130)קו, קלטתו

הדיינים 131)והעבירתו. צריכים שלכתחילה שאף-על-פי
בדיעבד, - ה"ז, למעלה כמבואר מפיה, יוצא הרוק לראות
(שם) אמרו לא כי שנית, לירוק צריכה אינה ראו, לא אם
אלא  זה ואין וכו'", לראות הדיינים "צריכים אלא:

לכתחילה.

.ãë˙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 ואי-אפשר הואיל בחליצה, מועיל תנאי אין
שליח  על-ידי לקיימו שאי-אפשר מעשה וכל שליח,
ובני  גד בני לתנאי דומה אינו כי תנאי, בו להתנות אי-אפשר
נתקיים  שהמעשה ממנו), נלמדו תנאי דיני (שכל ראובן
להם  לתת יהושע לשלוחו ציוה משה שהרי שליח, על-ידי
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,

.äë‰ˆÈÏÁ‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒBn‰136B˙ˆÈÏÁ - «≈»»««¬ƒ»¬ƒ»
‰ÏeÒt137BÏ ¯ÓBÏ ÔÈicÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ .138Ïh·Ï ¿»¿ƒ»»««»ƒ«¿«≈

‡Ú„Bn‰139Ë‚a ÔÈOBÚL C¯„k140e‰eˆÁÏ . «»»¿∆∆∆ƒ¿≈¿»
eOÚ ÔÈck Ì‡ :ıÏÁL „Ú e‰ek‰Â ÌÈÏ‡¯OÈ141- ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ«∆»«ƒ«ƒ»

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ142eÈ‰L ÔB‚k ,eOÚ ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ¬ƒ»¿≈»¿ƒ∆…«ƒ»¿∆»
˙BËBÈ„‰143eÚhL B‡144‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ -145Ì‡Â . ∆¿∆»¬ƒ»¿»¿ƒ

ÔÓˆÚÓ e‰eÒ‡ Ì"ekÚ‰146Ô˙B ÔÈc‰ ‰È‰ Ì‡ : »«¬»≈«¿»ƒ»»«ƒ≈
‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ - ıÏÁiL147dÈ‡ - ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ∆«¬…¬ƒ»¿»¿ƒ∆…«ƒ≈»

‰ˆÈÏÁ148. ¬ƒ»

ליבמתי 136) לחלוץ עומד שאני חליצה שנים: בפני שאמר
מהל' פ"ו לעיל ראה לחלוץ, אני אנוס כי היא, בטלה -

הי"ט. חליצה 137)גירושין דין השוו - א קו, ביבמות
שגם  רבינו, למד ומשם מעושה. לגט כפיה) (ע"י מעושה
ב. כא, ערכין ראה בגט. כמו מודעה למסור אפשר בחליצה
בהל' כמבואר בטל, הגט - גט על מודעה שבמסירת ואע"פ
אינה  אבל פסולה, שהיא בחליצה רבינו פוסק שם, גירושין
גירושין, בתורת מלתתו זה גט מבטל הוא בגט כי בטלה,
בחליצה  אבל כלל. גט אינו גירושין בתורת ניתן לא ואם
אלא  נעשה, לא כאילו החליצה מעשה את לבטל יכול אינו
לזר, להתירה חליצה לשם בה יתכוין שלא מודיע שהוא
אלא  בטלה אינה החולץ בה נתכוין שלא חליצה והרי
הקודמת  ובהלכה הט"ז למעלה כמבואר פסולה,

הריב"ש). בשם החליצה.138)(כסף-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 על-ידי שלא
כמבואר  כשרה, חליצתו - ישראל של ב"ד על-ידי 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
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˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ‡„Â .CÎÂ Ck dÈÏÈcÓ dÏ ÛÈÒB‡Â¿≈«ƒƒ≈»»»¿»¿¿»¿«¿««
ÈÒÙË ¯‡Lk ,'eÎÂ dÈÏ189˙Ba˙k190. ≈¿ƒ¿»»¿≈¿À

‰a˙k‰ ÒÙË…∆«¿À»

קנט.186) הערה ה"ל לעיל בביאורנו בא 187)ראה
ישראל 188)לפנינו. ולכל לרבנן וחיים מת, האב מן אחי

הניח, לא בישראל שם ומקים ונוחל יורש ובת ובן השאיר,
מן  לי וראוי פלוני, בת פלונית ששמה זו אשה והשאיר
יבוא  יבמה משה: תורת בספר ככתוב אותה, לייבם התורה
בישראל, שם להקים . . ונתייבמה. זו פלונית ורצתה עליה,
שהיו  לה, הראויים מאתים זוזים כסף לה וכתב . . . ככתוב:
ובתולה  המת, (האח הראשון בעלה לה שכתב . . . כתובים
וזו  וכך, כך משלו לה והוסיף מאתיים) שכתובתה נשאה,
מבעלה  כתובה לה היתה לא [ואם . . . לו שהכניסה הנדוניא
כתובה  לה כותב שהיבם הוא שדין כתובתה, לו שמחלה או
מהל' (פכ"ב מנה אלא לה כותב אינו - פב:) (כתובות משלו
כונסה  הוא שהרי הי"ז), פ"ב ולמעלה הי"ד, אישות

לאשתו,190)נוסחי.189)אלמנה]. איש שבין
בסמוך. המנוסחים

.âìÈBÏt 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 ראש-חודש, 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. ראש-חודש שהוא פלוני,
"באחד  ' יכתוב ראש-חודש, 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, (שמואל-ב, המלך" את כלכל "והוא

מלכא". ית סובר אותך 197)"והוא ואכסה ואפרנס ואזון
דניאל  הכתוב מלשון =) יהודים אנשים כמנהג) =) כהלכות

יהודאין"). "גברין יב דפלחין 198)ג, תימן: ובכת"י
ומפרנסים 199)ומייקרין. וזנים ומכלכלים שמוקירים

ב, (הושע הכתוב מלשון באמונה. נשותיהם את ומלבישים
באמונה". לי "וארשתיך בתוליך 200)כב) מוהר לך ואתן

וחמשה  עשרים (טהור) כסף מזוזי שהם זוז, מאתים  כסף
ה"ח). אישות מהל' פ"י לעיל מן 201)(ראה לך הראויים

וכבר  איננה, "מדאורייתא" תיבת תימן, ובכת"י התורה.
הערה  ה"ח, פ"י אישות הל' לעיל בביאורנו זה על העירונו

מדרבנן. היא שכתובה סובר רבינו כי ומזונותיך 202)מא,
והספקתך  "לבוא וכסותיך - הארץ כל כדרך אליך ולבוא ,

אונקלוס: מתרגם לא) יט, (בראשית הארץ" כל כדרך עלינו
ארעא". כל כארח עלנא זו,203)"למיעל פלונית ורצתה

זה. לפלוני לאשה לו הכל.204)והיתה סך = תשלום
לו.205) שהכניסה הנדוניא החתן 207)וחוב.206)וזו
לעיל.208)הזה. המנויים והלבשה מזונות כגון
והנחמד 209) המעולה כל ועל אחרי, יורשי ועל עלי קבלתי

דמרגג  אונקלוס: מתרגם ט) ב, (בראשית למראה" "נחמד -
יד) מה, (תהלים פנימה" מלך בת כבודה "כל וכן: למחזי.
(ויקרא  לתורה ברמב"ן וראה נכסי", ארג שפר "כל מתורגם:

מ). אני 210)כג, ושעתיד שקניתי השמים תחת לי שיש
לעיל  (ראה קרקעות גב על וממטלטלין מקרקעות לקנות
הל' והשווה כ. אות שם ובביאורנו ה"ו, אישות מהל' פי"ז
גב  על לי שיש מטלטלין לך "שהקניתי ה"ב: פי"ח, מלוה

לי"). שיש וערבים 211)הקרקע אחראים יהיו כולם
בחיי  מהם להפרע ותוספת ונדוניא עיקר כולה: זו לכתובה
קנין  =) וקנינו כתפי. שעל ממעילי ואפילו מותי ואחרי
אות  שם ובביאורנו ה"ט, פ"י אישות הל' לעיל ראה סודר,
שלם  קנין למעלה ומפורש שכתוב מה מכל זה מפלוני מח)
מבטיח  שאדם גוזמא, "הבטחת - (אסמכתא כאסמכתא שלא
(שהתחייב  תנאו יקיים לא שאם עליו, לסמוך לחבירו
ובהל' ב. מח, לבבא-מציעא רש"י - וכך" כך יתן לחבירו)
קונה, אינה אסמכתא "כל רבינו: פוסק ה"ב, פי"א מכירה
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‡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 בבית-דין, 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, גט-חליצה 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 בית-דין.
עליו), שלשה (=וחותמין עליה" תלתא "וחתמין כתוב:

קעא. הערה להלן וראה כנ"ל. לדיינים, והכוונה

.àìÂÈÏÚ 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»¿∆«¿

ÔÈÓ·È ˙a˙k ÁÒ e‰ÊÂ185ÌÚ‰ e‚‰pL ¿∆…«¿À«¿»ƒ∆»¬»»

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  בית-דין", "אנחנו לכתוב: יכולים אינם שהרי החליצה,
אלא  החליצה, מעשה עשו שהם שמשמען לשונות שאר
(מגיד-משנה). 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 בית-דין מפי ששמע (להעיד זה "שדבר
- עליו" נאמן כשר אחד ועד להגלות, העשוי דבר החודש),
בעדות  שגם התורה, מן בעבירה פסול למעט הכוונה שוודאי
גירושין  מהל' בפי"ב רבינו שכתב כמו נאמן, אינו אשה
החודש  קידוש בהל' וראה נאמנים. ועבד אשה אבל הי"ז,

שם]. ותיקונים ובהוספות נט, הערה פי"ג 181)שם,
בשקר". העד בו שיעיד הוא רחוק "שדבר הכ"ט:

ה"א.182) פ"ב לעיל כמבואר עליה,183)בכסף. בא
ה"א. פ"א לעיל ראה התורה, מן קנינה עיקר שזוהי

הי"ד.184) אישות מהל' ופכ"ב ה"ב, פ"ב לעיל
זה 185) מנוסח וקטעים פי"ב, סוף יבמות ברי"ף מקורו

א. נב, ביבמות

.áìCÎÂ 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«»¿≈¿«≈¿«»»¿»
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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¿«««¿««¿»»
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˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ‡„Â .CÎÂ Ck dÈÏÈcÓ dÏ ÛÈÒB‡Â¿≈«ƒƒ≈»»»¿»¿¿»¿«¿««
ÈÒÙË ¯‡Lk ,'eÎÂ dÈÏ189˙Ba˙k190. ≈¿ƒ¿»»¿≈¿À

‰a˙k‰ ÒÙË…∆«¿À»

קנט.186) הערה ה"ל לעיל בביאורנו בא 187)ראה
ישראל 188)לפנינו. ולכל לרבנן וחיים מת, האב מן אחי

הניח, לא בישראל שם ומקים ונוחל יורש ובת ובן השאיר,
מן  לי וראוי פלוני, בת פלונית ששמה זו אשה והשאיר
יבוא  יבמה משה: תורת בספר ככתוב אותה, לייבם התורה
בישראל, שם להקים . . ונתייבמה. זו פלונית ורצתה עליה,
שהיו  לה, הראויים מאתים זוזים כסף לה וכתב . . . ככתוב:
ובתולה  המת, (האח הראשון בעלה לה שכתב . . . כתובים
וזו  וכך, כך משלו לה והוסיף מאתיים) שכתובתה נשאה,
מבעלה  כתובה לה היתה לא [ואם . . . לו שהכניסה הנדוניא
כתובה  לה כותב שהיבם הוא שדין כתובתה, לו שמחלה או
מהל' (פכ"ב מנה אלא לה כותב אינו - פב:) (כתובות משלו
כונסה  הוא שהרי הי"ז), פ"ב ולמעלה הי"ד, אישות

לאשתו,190)נוסחי.189)אלמנה]. איש שבין
בסמוך. המנוסחים

.âìÈBÏt 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 ראש-חודש, 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. ראש-חודש שהוא פלוני,
"באחד  ' יכתוב ראש-חודש, 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, (שמואל-ב, המלך" את כלכל "והוא

מלכא". ית סובר אותך 197)"והוא ואכסה ואפרנס ואזון
דניאל  הכתוב מלשון =) יהודים אנשים כמנהג) =) כהלכות

יהודאין"). "גברין יב דפלחין 198)ג, תימן: ובכת"י
ומפרנסים 199)ומייקרין. וזנים ומכלכלים שמוקירים

ב, (הושע הכתוב מלשון באמונה. נשותיהם את ומלבישים
באמונה". לי "וארשתיך בתוליך 200)כב) מוהר לך ואתן

וחמשה  עשרים (טהור) כסף מזוזי שהם זוז, מאתים  כסף
ה"ח). אישות מהל' פ"י לעיל מן 201)(ראה לך הראויים

וכבר  איננה, "מדאורייתא" תיבת תימן, ובכת"י התורה.
הערה  ה"ח, פ"י אישות הל' לעיל בביאורנו זה על העירונו

מדרבנן. היא שכתובה סובר רבינו כי ומזונותיך 202)מא,
והספקתך  "לבוא וכסותיך - הארץ כל כדרך אליך ולבוא ,

אונקלוס: מתרגם לא) יט, (בראשית הארץ" כל כדרך עלינו
ארעא". כל כארח עלנא זו,203)"למיעל פלונית ורצתה

זה. לפלוני לאשה לו הכל.204)והיתה סך = תשלום
לו.205) שהכניסה הנדוניא החתן 207)וחוב.206)וזו
לעיל.208)הזה. המנויים והלבשה מזונות כגון
והנחמד 209) המעולה כל ועל אחרי, יורשי ועל עלי קבלתי

דמרגג  אונקלוס: מתרגם ט) ב, (בראשית למראה" "נחמד -
יד) מה, (תהלים פנימה" מלך בת כבודה "כל וכן: למחזי.
(ויקרא  לתורה ברמב"ן וראה נכסי", ארג שפר "כל מתורגם:

מ). אני 210)כג, ושעתיד שקניתי השמים תחת לי שיש
לעיל  (ראה קרקעות גב על וממטלטלין מקרקעות לקנות
הל' והשווה כ. אות שם ובביאורנו ה"ו, אישות מהל' פי"ז
גב  על לי שיש מטלטלין לך "שהקניתי ה"ב: פי"ח, מלוה

לי"). שיש וערבים 211)הקרקע אחראים יהיו כולם
בחיי  מהם להפרע ותוספת ונדוניא עיקר כולה: זו לכתובה
קנין  =) וקנינו כתפי. שעל ממעילי ואפילו מותי ואחרי
אות  שם ובביאורנו ה"ט, פ"י אישות הל' לעיל ראה סודר,
שלם  קנין למעלה ומפורש שכתוב מה מכל זה מפלוני מח)
מבטיח  שאדם גוזמא, "הבטחת - (אסמכתא כאסמכתא שלא
(שהתחייב  תנאו יקיים לא שאם עליו, לסמוך לחבירו
ובהל' ב. מח, לבבא-מציעא רש"י - וכך" כך יתן לחבירו)
קונה, אינה אסמכתא "כל רבינו: פוסק ה"ב, פי"א מכירה
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‡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 בבית-דין, 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, גט-חליצה 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 בית-דין.
עליו), שלשה (=וחותמין עליה" תלתא "וחתמין כתוב:

קעא. הערה להלן וראה כנ"ל. לדיינים, והכוונה

.àìÂÈÏÚ 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»¿∆«¿

ÔÈÓ·È ˙a˙k ÁÒ e‰ÊÂ185ÌÚ‰ e‚‰pL ¿∆…«¿À«¿»ƒ∆»¬»»

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  בית-דין", "אנחנו לכתוב: יכולים אינם שהרי החליצה,
אלא  החליצה, מעשה עשו שהם שמשמען לשונות שאר
(מגיד-משנה). 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 בית-דין מפי ששמע (להעיד זה "שדבר
- עליו" נאמן כשר אחד ועד להגלות, העשוי דבר החודש),
בעדות  שגם התורה, מן בעבירה פסול למעט הכוונה שוודאי
גירושין  מהל' בפי"ב רבינו שכתב כמו נאמן, אינו אשה
החודש  קידוש בהל' וראה נאמנים. ועבד אשה אבל הי"ז,

שם]. ותיקונים ובהוספות נט, הערה פי"ג 181)שם,
בשקר". העד בו שיעיד הוא רחוק "שדבר הכ"ט:

ה"א.182) פ"ב לעיל כמבואר עליה,183)בכסף. בא
ה"א. פ"א לעיל ראה התורה, מן קנינה עיקר שזוהי

הי"ד.184) אישות מהל' ופכ"ב ה"ב, פ"ב לעיל
זה 185) מנוסח וקטעים פי"ב, סוף יבמות ברי"ף מקורו

א. נב, ביבמות

.áìCÎÂ 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¿«««¿««¿»»
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כט.). (יבמות להוציאה יבוא אם הבא 15)בגט לענוש
נתייבמה. כאילו בחנק, כמבואר 16)עליה ייבמה, לא אם

למאמרו.17)בסמוך. הגט אחרי

.âÏÚ·Ï ‰ˆB¯ BÈ‡Â BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk18 ≈«»∆«¬»ƒƒ¿¿≈∆ƒ¿…
Ëb dÏ ·zÎÏ CÈ¯ˆ -19BÏ ‰Lc˜˙ È¯‰L ,20CÈ¯ˆÂ , »ƒƒ¿…»≈∆¬≈ƒ¿«¿»¿»ƒ

¯ÊÏ d¯Èz‰Ï È„k dÏ ıÏÁÏ21˙¯z ‰Ó·È‰ ÔÈ‡L ; «¬…»¿≈¿«ƒ»¿»∆≈«¿»»ƒ∆∆
Ì·i‰ ˙ÏÈÚa ¯Á‡ ‡l‡ ¯ÊÏ22‰ˆÈÏÁ ¯Á‡ B‡23, ¿»∆»««¿ƒ««»»««¬ƒ»

Ëb‰ Ï·‡24¯ÊÏ d¯ÈzÓ BÈ‡Â ÌeaÈÏ dÏÒBt25, ¬»«≈¿»¿ƒ¿≈«ƒ»¿»
BÈ‡ ¯Ó‡n‰Â‰ÏÈÚa‰ BÓk ¯eÓb ÔÈ˜ da ‰B˜26. ¿««¬»≈∆»ƒ¿»»¿«¿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.

.ãB¯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 דיבור-המתחיל ב נב, שם ה'תוספות'

.äÊÏ 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

.å¯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". ואחר-כך מקדש יבמה, "מצות נב.): (שם הונא
פסול, מאמר עשה ואם ה"א. פ"ב למעלה רבינו כתב

בסמוך). (ראה עליה לבוא רשאי אינו אחיו 38)כדלהלן,
זה. יבנה,39)של לא ששוב יבנה", ב"לא שהתחיל

עליו. אחד 40)ופסלה "בית כי זו, את לייבם לו שאסור
ה"ט. פ"א לעיל כמבואר בתים", שני בונה ואינו בונה, הוא

אחריו 41) מועיל גמור, קנין קונה המאמר ואין שהואיל
לפסלו. אחר בנין 42)מעשה משום עליו הראשונה נאסרה

וביבמות  טעם. מאותו לו אסורה השניה וכן בתים", "שני
חברתה  לאסור ביבמה, מאמר מועיל טעם מה אמרו: - ב נ,
וביאה  נשים בשאר קונה בקידושין ומאמר הואיל עליו,
לא  ביאה אף (לפסול) יועיל לא מאמר ואם ביבמה, קונה
היבמה  (של ביאה אחרי (צרתה) לבעול ויבואו תועיל,
התורה. מן שאיסורו בתים שני בונה זה והרי הראשונה),

לשני.43) גם היא מקודשת שהרי הראשון, על אסרה
נ:).44) (יבמות השני וכן עליה, לבוא לראשון שאסור
נתינתו.45) בשעת פסול שהיה נתינתו 46)נמצא ובשעת

הועילו  - גמור קנין קונה שאינו מתוך אבל כשר, היה
וחליצה, בבעילה מה-שאין-כן לבטלו, שלאחריו המעשים

הי"ד. להלן כמבואר כלום, אחריהן ואין התורה מן שהן

.æ¯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
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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:), לבבא-בתרא (רשב"ם ממש

דשט  כטופסא ודלא וכתוב כאסמכתא שם. בבבא-בתרא רי"
דלא  לכתוב: שנהגו "עכשיו ס"י: מב, סי' חו"מ בשו"ע
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, בבבא-בתרא ומקורו משפטית,

ה"ח. פ"ט,

.ãì˙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 אחר-כך 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"ז-ח. אישות מהל' בפ"י לעיל

.äìÔÈÓ·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 מגילה 224)יבמה ו'ירושלמי' ב. ו, גיטין
"ומותר  רבינו: כתב הט"ז, פ"ז תפילין ובהל' ה"ב. פ"ג,
וכבר  אסור". - זה על יותר שרטוט, בלא תיבות שלש לכתוב
רבינו, של בניו מבני יהושע רבינו הנגיד זה על נשאל
ועליו  העיקר, הוא תפילין, בהל' רבינו שכתב שמה והשיב:
אלא  הדברים הובאו לא וכאן מקומו, הוא שם  כי סומכים,
ח"א  הרשב"ץ אולם שם). (כסף-משנה, ומרוצה אגב דרך
שעל  קובע רפד) סי' ליו"ד יוסף' ב'בית דבריו (הובאו ב סי'
השו"ע  פסק וכן ולהחמיר. לסמוך יש יבום בהל' רבינו דברי
- ב קו, ביבמות הסוגיא משמעות ע"פ ס"ב, רפד סי' יו"ד

בהם  שיש המקומות אפילו חליצה גט שרטט זוטרא שמר
שם. ובהגר"א הכסף' ב'נקודות וכמבואר תיבות, שלש רק
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

.àÌ·i‰ dÏ Ô˙pL ‰Ó·È‰2˙e˙È¯k Ëb3dÏÒt -4 «¿»»∆»«»«»»≈¿ƒ¿»»
ÂÈÏÚ ‰È˙B¯ˆ ˙‡ ÏÒÙe5È¯‰L ,ÔÈÁ‡‰ ¯‡L ÏÚÂ »«∆»∆»»»¿«¿»»«ƒ∆¬≈

ıÏÁL ÈÓk ‰OÚ6dÓ·Èa ÏÈÚBÓ Ëb‰ ÔÈ‡Â .dÏ7 «¬»¿ƒ∆»«»¿≈«≈ƒ«¿»»
Ô‰È¯·cÓ ‡l‡8LÈ‡ ˙L‡ L¯‚Ó Ëb‰Â ÏÈ‡B‰ ,9ÏÎÂ . ∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿»≈≈∆ƒ¿»

‰p‰k‰ ÔÓ BzL‡ ÏÒBtL Ëb10ÔÓ BzÓ·È ˙‡ ÏÒBt ≈∆≈ƒ¿ƒ«¿À»≈∆¿ƒ¿ƒ
Ìeai‰11dÏ ıÏÁiL „Ú ¯ÊÏ ˙¯zÓ dÈ‡Â .12. «ƒ¿≈»À∆∆¿»«∆«¬…»

שייבמה.2) למאמרו,3)לפני שנתן לגט (בניגוד לזיקתו
ה"ד). לו.4)להלן וכבר 6)מלהתייבם.5)מלהתייבם

החלוצה  נאסרה ליבמתו ש"החולץ הי"ב) (פ"א לעיל נתבאר
(יבמות  כן ולמדו אחיו". שאר ועל החולץ על צרותיה וכל
שלא  כיון - אחיו" בית את יבנה לא "אשר שנאמר: ממה י:)

ייבם). לא =) יבנה לא שוב ייבם), (שלא לפסלה.7)בנה
חכמים.8) וחליצה 9)מדברי להוציא, גט ויאמרו:

לייבם  גם-כן 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"

.á¯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
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כט.). (יבמות להוציאה יבוא אם הבא 15)בגט לענוש
נתייבמה. כאילו בחנק, כמבואר 16)עליה ייבמה, לא אם

למאמרו.17)בסמוך. הגט אחרי

.âÏÚ·Ï ‰ˆB¯ BÈ‡Â BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk18 ≈«»∆«¬»ƒƒ¿¿≈∆ƒ¿…
Ëb dÏ ·zÎÏ CÈ¯ˆ -19BÏ ‰Lc˜˙ È¯‰L ,20CÈ¯ˆÂ , »ƒƒ¿…»≈∆¬≈ƒ¿«¿»¿»ƒ

¯ÊÏ d¯Èz‰Ï È„k dÏ ıÏÁÏ21˙¯z ‰Ó·È‰ ÔÈ‡L ; «¬…»¿≈¿«ƒ»¿»∆≈«¿»»ƒ∆∆
Ì·i‰ ˙ÏÈÚa ¯Á‡ ‡l‡ ¯ÊÏ22‰ˆÈÏÁ ¯Á‡ B‡23, ¿»∆»««¿ƒ««»»««¬ƒ»

Ëb‰ Ï·‡24¯ÊÏ d¯ÈzÓ BÈ‡Â ÌeaÈÏ dÏÒBt25, ¬»«≈¿»¿ƒ¿≈«ƒ»¿»
BÈ‡ ¯Ó‡n‰Â‰ÏÈÚa‰ BÓk ¯eÓb ÔÈ˜ da ‰B˜26. ¿««¬»≈∆»ƒ¿»»¿«¿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.

.ãB¯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 דיבור-המתחיל ב נב, שם ה'תוספות'

.äÊÏ 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

.å¯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". ואחר-כך מקדש יבמה, "מצות נב.): (שם הונא
פסול, מאמר עשה ואם ה"א. פ"ב למעלה רבינו כתב

בסמוך). (ראה עליה לבוא רשאי אינו אחיו 38)כדלהלן,
זה. יבנה,39)של לא ששוב יבנה", ב"לא שהתחיל

עליו. אחד 40)ופסלה "בית כי זו, את לייבם לו שאסור
ה"ט. פ"א לעיל כמבואר בתים", שני בונה ואינו בונה, הוא

אחריו 41) מועיל גמור, קנין קונה המאמר ואין שהואיל
לפסלו. אחר בנין 42)מעשה משום עליו הראשונה נאסרה

וביבמות  טעם. מאותו לו אסורה השניה וכן בתים", "שני
חברתה  לאסור ביבמה, מאמר מועיל טעם מה אמרו: - ב נ,
וביאה  נשים בשאר קונה בקידושין ומאמר הואיל עליו,
לא  ביאה אף (לפסול) יועיל לא מאמר ואם ביבמה, קונה
היבמה  (של ביאה אחרי (צרתה) לבעול ויבואו תועיל,
התורה. מן שאיסורו בתים שני בונה זה והרי הראשונה),

לשני.43) גם היא מקודשת שהרי הראשון, על אסרה
נ:).44) (יבמות השני וכן עליה, לבוא לראשון שאסור
נתינתו.45) בשעת פסול שהיה נתינתו 46)נמצא ובשעת

הועילו  - גמור קנין קונה שאינו מתוך אבל כשר, היה
וחליצה, בבעילה מה-שאין-כן לבטלו, שלאחריו המעשים

הי"ד. להלן כמבואר כלום, אחריהן ואין התורה מן שהן

.æ¯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
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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:), לבבא-בתרא (רשב"ם ממש

דשט  כטופסא ודלא וכתוב כאסמכתא שם. בבבא-בתרא רי"
דלא  לכתוב: שנהגו "עכשיו ס"י: מב, סי' חו"מ בשו"ע
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, בבבא-בתרא ומקורו משפטית,

ה"ח. פ"ט,

.ãì˙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 אחר-כך 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"ז-ח. אישות מהל' בפ"י לעיל

.äìÔÈÓ·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 מגילה 224)יבמה ו'ירושלמי' ב. ו, גיטין
"ומותר  רבינו: כתב הט"ז, פ"ז תפילין ובהל' ה"ב. פ"ג,
וכבר  אסור". - זה על יותר שרטוט, בלא תיבות שלש לכתוב
רבינו, של בניו מבני יהושע רבינו הנגיד זה על נשאל
ועליו  העיקר, הוא תפילין, בהל' רבינו שכתב שמה והשיב:
אלא  הדברים הובאו לא וכאן מקומו, הוא שם  כי סומכים,
ח"א  הרשב"ץ אולם שם). (כסף-משנה, ומרוצה אגב דרך
שעל  קובע רפד) סי' ליו"ד יוסף' ב'בית דבריו (הובאו ב סי'
השו"ע  פסק וכן ולהחמיר. לסמוך יש יבום בהל' רבינו דברי
- ב קו, ביבמות הסוגיא משמעות ע"פ ס"ב, רפד סי' יו"ד

בהם  שיש המקומות אפילו חליצה גט שרטט זוטרא שמר
שם. ובהגר"א הכסף' ב'נקודות וכמבואר תיבות, שלש רק
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

.àÌ·i‰ dÏ Ô˙pL ‰Ó·È‰2˙e˙È¯k Ëb3dÏÒt -4 «¿»»∆»«»«»»≈¿ƒ¿»»
ÂÈÏÚ ‰È˙B¯ˆ ˙‡ ÏÒÙe5È¯‰L ,ÔÈÁ‡‰ ¯‡L ÏÚÂ »«∆»∆»»»¿«¿»»«ƒ∆¬≈

ıÏÁL ÈÓk ‰OÚ6dÓ·Èa ÏÈÚBÓ Ëb‰ ÔÈ‡Â .dÏ7 «¬»¿ƒ∆»«»¿≈«≈ƒ«¿»»
Ô‰È¯·cÓ ‡l‡8LÈ‡ ˙L‡ L¯‚Ó Ëb‰Â ÏÈ‡B‰ ,9ÏÎÂ . ∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿»≈≈∆ƒ¿»

‰p‰k‰ ÔÓ BzL‡ ÏÒBtL Ëb10ÔÓ BzÓ·È ˙‡ ÏÒBt ≈∆≈ƒ¿ƒ«¿À»≈∆¿ƒ¿ƒ
Ìeai‰11dÏ ıÏÁiL „Ú ¯ÊÏ ˙¯zÓ dÈ‡Â .12. «ƒ¿≈»À∆∆¿»«∆«¬…»

שייבמה.2) למאמרו,3)לפני שנתן לגט (בניגוד לזיקתו
ה"ד). לו.4)להלן וכבר 6)מלהתייבם.5)מלהתייבם

החלוצה  נאסרה ליבמתו ש"החולץ הי"ב) (פ"א לעיל נתבאר
(יבמות  כן ולמדו אחיו". שאר ועל החולץ על צרותיה וכל
שלא  כיון - אחיו" בית את יבנה לא "אשר שנאמר: ממה י:)

ייבם). לא =) יבנה לא שוב ייבם), (שלא לפסלה.7)בנה
חכמים.8) וחליצה 9)מדברי להוציא, גט ויאמרו:

לייבם  גם-כן 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"

.á¯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
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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) וכל-שכן '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

.ãée¯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.

.åèËb 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

.æèBzÓ·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"ח-יט. אישות מהל' פכ"ד לעיל המבואר שזינתה,
ראשון. ביאת אי דיבור-המתחיל 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

.æé˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL eÓaiL ÔÈÓ·È ÈL¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¿»«»ƒ«ƒ
e‡ÈˆBÈ Ô‰ÈL - ‰lÁz ÌaÈ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ,„Á‡∆»¿…«ƒƒ≈¿ƒ»¿≈∆ƒ

Ë‚·101ÌÈ¯ÊÏ e¯zÈÂ ,102ÔÈÓ·ÈÏ ˙B¯eÒ‡Â103,CÎÈÙÏ . ¿≈¿À¿¿»ƒ«¬«¿»ƒ¿ƒ»
BkÚa ˙Á‡ ,ÌÈL ÈzL BÏÂ ÌÈÏLe¯Èa ‰È‰L Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ»«ƒ¿¿≈»ƒ««¿«
,¯Bˆa ÂÈÁ‡ ÈÂÏÂ BkÚa ÂÈÁ‡ ÔBÚÓLÂ ,¯Bˆa ˙Á‡Â¿««¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿
„Á‡ ÌaÈÈ ‡lL ,Ô˙B ÔÈc‰ - Ô·e‡¯ ˙nL eÚÓLÂ¿»¿∆≈¿≈«ƒ≈∆…¿«≈∆»
.ÌaÈÂ Ì„˜ ‡nL ,ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„eiL „Ú Ô‰Ó≈∆«∆ƒ»«∆»»»ƒ∆»»«¿ƒ≈

ÌaÈÂ Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜104B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -105„Ú »«∆»≈∆¿ƒ≈≈ƒƒƒ»«
‰lÁz ÌaÈ ÂÈÁ‡L Ú„eiL106Ì„˜ ıÏÁÏ „Á‡‰ ‰ˆ¯ . ∆ƒ»«∆»ƒƒ≈¿ƒ»»»»∆»«¬……∆

B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ - ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„iL107. ∆»«∆»»»ƒ≈¿ƒ

יבמה 101) שנאמר: משום ביבמתו אסור שייבם, שהשני
פ"א  לעיל (כמבואר צרתה ועל עליה ולא - עליה יבוא
ייבם  ומי תחלה ייבם מי לנו ידוע שלא ומכיון הי"ב)

שניהם. על הן אסורות - יוסף'102)אחר-כך 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!
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גט 52) וצריכה לשניהם, היא מקודשת כי השני, האח של
הט"ו. להלן כמבואר חולץ, מהם ואחד משניהם

.ç¯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

.è‰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".

.é‡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,
דיבור-המתחיל  נג. שם ברש"י וכן וברש"י, כז. (יבמות

מסייע). לימא

.àé„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 שהרי
גט 70) צריכה ובעל, גט "נתן נ.): (יבמות ששנינו כמו

ה'מגיד  גירסת שהיא רבינו, בדברי זו ולגירסה וחליצה".
אינה  מעשה, שום בה נעשה שלא הצרה חליצת אף משנה'
הגט  מעשי בה שנעשו השניה, של היבום זיקת פוטרת

ב  וזה "חלץ והמאמר, כז.): (שם האומר לשמואל ניגוד
חליצת  כי המאמר", בעלת או הגט בעלת נפטרה לצרה,
אולם  זיקתה. שקלושה הגט בעלת מחליצת מעולה הצרה
כאן  כתוב התימנים, בכת"י וכן וקושטא, רומי בדפוסי
"כל" ותיבת מהן", אחת חליצה "וצריכה רבינו: בדברי
סי' באהע"ז ה'טור' גירסת גם (שהיא זו גירסה ולפי איננה,
מעשה, שום בה נעשה שלא אחרת, שצרה הכוונה, קע)
הגט  בעלת תחלוץ אם אבל פטורות, יהיו כולן ואז - תחלוץ
בהתאם  האחרות, את ולא עצמה את אלא תפטור לא -
לא  הגט, לבעלת "חלץ כז.): (יבמות האומר לשמואל
בעלת  נפטרה - לצרה קלושה), (שחליצתה צרה נפטרה
הגירסה  זוהי מז, ס"ק קע, סי' באהע"ז הגר"א ולדעת הגט".
וכן  שלפנינו. בספרים כמודפס ולא רבינו, בדברי הנכונה
פוטרות  הצרות שחליצת ה"ט, פ"ז לקמן רבינו מדברי נראה
אולם, מעולה. אינה הצרות חליצת שגם אע"פ האחיות, את
(לחם-משנה). פוטרתן - האחיות משל מעולה והיא הואיל

.áé‰¯z‰ - ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ˆÏÁ∆¿¿»««≈∆¬ƒ»¿»À¿»
„Ú ‰¯eÒ‡ d˙¯ˆ Ï·‡ ,‰ˆÏÁpL BÊ ¯ÊÏ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈¿»∆∆¿¿»¬»»»»¬»«

‡È‰ Ìb ıÏÁzL71ÔÈÁ‡‰ Ïk eˆÏÁiL „Ú B‡ , ∆«¬…«ƒ«∆«¿¿»»«ƒ
‰˙eÁt‰ ‰ˆÈÏÁ‰ ‰ˆÏÁpL ‰BL‡¯Ï72ÔÈ‡L ; »ƒ»∆∆¿¿»«¬ƒ»«¿»∆≈

„Ú ‰Ê ˙ÈaÓ ÌeaÈ ˙wÊ ˙˜lÒÓ ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ¬ƒ»¿»¿«∆∆ƒ«ƒƒ«ƒ∆«
˙Á‡ Ïk ıÏÁzL „Ú B‡ ,ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ ¯ÊÁzL∆«¬…«»»«ƒ«∆«¬…»««

Ô‰Ó73. ≈∆

שמואל.71) כדעת א. כז, שמואל 72)יבמות אמר כי שם:
שצריכה  - שמואל אמר כי רבינו: ומפרש צרתה, לפטור
אלפס  רבינו פירש וכן צרתה, לפטור - האחים כל על לחזור
קע, סי' לאהע"ז (הגר"א אחריו נמשך ורבינו פ"ה, סוף שם

מח). מאמר 73)ס"ק לשתיהן שיש כגון שוה, כשפחיתותן
וראה  חברתה, על עדיפה האחת ואין לחליצתן, קודם גט או

סט. הערה למעלה

.âéÔÈa ‰¯Lk ‰ÏÈÚa ÔÈa ,dÓ·ÈÏ ‰ÏÚ·pL ‰Ó·È Ïk»¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»»≈¿ƒ»¿≈»≈
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa74dÏ ıÏÁL ¯Á‡ dÏÚa elÙ‡Â ;75, ¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»»««∆»«»

,ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa˙eLÈ‡ ÌLÏ ÔÈa76ÌLÏ ÔÈa ≈≈»ƒ≈¿≈ƒ≈¿≈
˙eÓ·È77‰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
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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) וכל-שכן '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

.ãée¯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.

.åèËb 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

.æèBzÓ·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"ח-יט. אישות מהל' פכ"ד לעיל המבואר שזינתה,
ראשון. ביאת אי דיבור-המתחיל 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

.æé˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL eÓaiL ÔÈÓ·È ÈL¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¿»«»ƒ«ƒ
e‡ÈˆBÈ Ô‰ÈL - ‰lÁz ÌaÈ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ,„Á‡∆»¿…«ƒƒ≈¿ƒ»¿≈∆ƒ

Ë‚·101ÌÈ¯ÊÏ e¯zÈÂ ,102ÔÈÓ·ÈÏ ˙B¯eÒ‡Â103,CÎÈÙÏ . ¿≈¿À¿¿»ƒ«¬«¿»ƒ¿ƒ»
BkÚa ˙Á‡ ,ÌÈL ÈzL BÏÂ ÌÈÏLe¯Èa ‰È‰L Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ»«ƒ¿¿≈»ƒ««¿«
,¯Bˆa ÂÈÁ‡ ÈÂÏÂ BkÚa ÂÈÁ‡ ÔBÚÓLÂ ,¯Bˆa ˙Á‡Â¿««¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿
„Á‡ ÌaÈÈ ‡lL ,Ô˙B ÔÈc‰ - Ô·e‡¯ ˙nL eÚÓLÂ¿»¿∆≈¿≈«ƒ≈∆…¿«≈∆»
.ÌaÈÂ Ì„˜ ‡nL ,ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„eiL „Ú Ô‰Ó≈∆«∆ƒ»«∆»»»ƒ∆»»«¿ƒ≈

ÌaÈÂ Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜104B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -105„Ú »«∆»≈∆¿ƒ≈≈ƒƒƒ»«
‰lÁz ÌaÈ ÂÈÁ‡L Ú„eiL106Ì„˜ ıÏÁÏ „Á‡‰ ‰ˆ¯ . ∆ƒ»«∆»ƒƒ≈¿ƒ»»»»∆»«¬……∆

B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ - ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„iL107. ∆»«∆»»»ƒ≈¿ƒ

יבמה 101) שנאמר: משום ביבמתו אסור שייבם, שהשני
פ"א  לעיל (כמבואר צרתה ועל עליה ולא - עליה יבוא
ייבם  ומי תחלה ייבם מי לנו ידוע שלא ומכיון הי"ב)

שניהם. על הן אסורות - יוסף'102)אחר-כך 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!
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גט 52) וצריכה לשניהם, היא מקודשת כי השני, האח של
הט"ו. להלן כמבואר חולץ, מהם ואחד משניהם

.ç¯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

.è‰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".

.é‡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,
דיבור-המתחיל  נג. שם ברש"י וכן וברש"י, כז. (יבמות

מסייע). לימא

.àé„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 שהרי
גט 70) צריכה ובעל, גט "נתן נ.): (יבמות ששנינו כמו

ה'מגיד  גירסת שהיא רבינו, בדברי זו ולגירסה וחליצה".
אינה  מעשה, שום בה נעשה שלא הצרה חליצת אף משנה'
הגט  מעשי בה שנעשו השניה, של היבום זיקת פוטרת

ב  וזה "חלץ והמאמר, כז.): (שם האומר לשמואל ניגוד
חליצת  כי המאמר", בעלת או הגט בעלת נפטרה לצרה,
אולם  זיקתה. שקלושה הגט בעלת מחליצת מעולה הצרה
כאן  כתוב התימנים, בכת"י וכן וקושטא, רומי בדפוסי
"כל" ותיבת מהן", אחת חליצה "וצריכה רבינו: בדברי
סי' באהע"ז ה'טור' גירסת גם (שהיא זו גירסה ולפי איננה,
מעשה, שום בה נעשה שלא אחרת, שצרה הכוונה, קע)
הגט  בעלת תחלוץ אם אבל פטורות, יהיו כולן ואז - תחלוץ
בהתאם  האחרות, את ולא עצמה את אלא תפטור לא -
לא  הגט, לבעלת "חלץ כז.): (יבמות האומר לשמואל
בעלת  נפטרה - לצרה קלושה), (שחליצתה צרה נפטרה
הגירסה  זוהי מז, ס"ק קע, סי' באהע"ז הגר"א ולדעת הגט".
וכן  שלפנינו. בספרים כמודפס ולא רבינו, בדברי הנכונה
פוטרות  הצרות שחליצת ה"ט, פ"ז לקמן רבינו מדברי נראה
אולם, מעולה. אינה הצרות חליצת שגם אע"פ האחיות, את
(לחם-משנה). פוטרתן - האחיות משל מעולה והיא הואיל

.áé‰¯z‰ - ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ˆÏÁ∆¿¿»««≈∆¬ƒ»¿»À¿»
„Ú ‰¯eÒ‡ d˙¯ˆ Ï·‡ ,‰ˆÏÁpL BÊ ¯ÊÏ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈¿»∆∆¿¿»¬»»»»¬»«

‡È‰ Ìb ıÏÁzL71ÔÈÁ‡‰ Ïk eˆÏÁiL „Ú B‡ , ∆«¬…«ƒ«∆«¿¿»»«ƒ
‰˙eÁt‰ ‰ˆÈÏÁ‰ ‰ˆÏÁpL ‰BL‡¯Ï72ÔÈ‡L ; »ƒ»∆∆¿¿»«¬ƒ»«¿»∆≈

„Ú ‰Ê ˙ÈaÓ ÌeaÈ ˙wÊ ˙˜lÒÓ ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ¬ƒ»¿»¿«∆∆ƒ«ƒƒ«ƒ∆«
˙Á‡ Ïk ıÏÁzL „Ú B‡ ,ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ ¯ÊÁzL∆«¬…«»»«ƒ«∆«¬…»««

Ô‰Ó73. ≈∆

שמואל.71) כדעת א. כז, שמואל 72)יבמות אמר כי שם:
שצריכה  - שמואל אמר כי רבינו: ומפרש צרתה, לפטור
אלפס  רבינו פירש וכן צרתה, לפטור - האחים כל על לחזור
קע, סי' לאהע"ז (הגר"א אחריו נמשך ורבינו פ"ה, סוף שם

מח). מאמר 73)ס"ק לשתיהן שיש כגון שוה, כשפחיתותן
וראה  חברתה, על עדיפה האחת ואין לחליצתן, קודם גט או

סט. הערה למעלה

.âéÔÈa ‰¯Lk ‰ÏÈÚa ÔÈa ,dÓ·ÈÏ ‰ÏÚ·pL ‰Ó·È Ïk»¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»»≈¿ƒ»¿≈»≈
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa74dÏ ıÏÁL ¯Á‡ dÏÚa elÙ‡Â ;75, ¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»»««∆»«»

,ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa˙eLÈ‡ ÌLÏ ÔÈa76ÌLÏ ÔÈa ≈≈»ƒ≈¿≈ƒ≈¿≈
˙eÓ·È77‰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
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dvilgeקח meai zekld - miyp xtq - hay 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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"ח-ט.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

.ãë˙‡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 אי-אפשר 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 אף-על-פי 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

.äë˙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

.åëÌ·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 והוא-הדין 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 -

.æëÏÚ ‰lÁz Ì·i‰ ‡aL ,˙L¯ÁÂ ‰pË˜a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿«»¿≈∆∆∆»«»»¿ƒ»«
‡Ï - ˙L¯Á‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ ‰pËw‰«¿«»¿»«»»ƒ««≈∆∆…

Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ ˙L¯Á‰Â ,‰pËw‰ ˙‡ ÏÒt146˙‡ÈaL . »«∆«¿«»¿«≈∆∆¿ƒ»≈∆ƒ«
˙L¯Á‰ ˙‡ÈaÓ ‰lÚÓ ‰pËw‰147‰Èe‡¯ ‰pËw‰L , «¿«»¿À»ƒƒ««≈∆∆∆«¿«»¿»

ÔÓÊ ¯Á‡Ï148‰ÏÚ·pL ‰pËw‰ Ìi˜È CÎÈÙÏ , ¿««¿«¿ƒ»¿«≈«¿«»∆ƒ¿¬»
‰lÁz149. ¿ƒ»

בה.146) תפסו ביאתו קידושי שהרי לביאתו,
פוסלתה.147) החרשת אין ויהיו 148)ולפיכך כשתגדיל

תורה. קידושי - ב.149)קדושיה קיא, יבמות משנה,
את  פסל "לא שם: והרי"ף הגאונים כגירסת רבינו וגירסת
גזירה  הקטנה", את "פסל שם: גורס והראב"ד הקטנה".
וכדברי  הכ"ח). בסמוך (ראה תחילה החרשת על יבוא שמא
על  ובא וחזר הקטנה, על יבם "בא קיא.): (שם הברייתא
יוצאת  חרשת תקנתן? כיצד עליו, שתיהן נאסרו . . . החרשת

ותחלוץ". שתגדיל עד תמתין וקטנה בגט,

.çë˙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
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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 מה-שאין-כן
הב"ח  ולדעת (משנה-למלך). 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
שמח' וה'אור לה. מלחלוץ מנעו לא זה, רחוק ספק ומשום
נמצא  ולזה, לזה לייבם וכן מלחלוץ מונע אתה שאם מתרץ,
חליצה, או יבום או שהיא: יבום, מצות לגמרי מבטל אתה
של  בנידון אבל על-כל-פנים, ביבום חייבת מהן אחת והרי
כלל, זקוקה היא אין וילדה מעוברת היא צרתה אם מעלה

יבום. מצות ביטול שם ואין

.çé„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 [ואף-על-פי 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 והוא-הדין חרש, לענין
אלא  גמור, כקנין ביאתו תהא שלא בקטן היא חכמים תקנת
ד"ה  יט. קידושין ב'תוספות' וראה בלבד, כמאמר

כאן]. ובמגיד-משנה 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 קל-וחומר 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".

.èéBzÓ·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

.ëBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa116¯ÊÁÂ , ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿¿»«
‰ÈÏÚ ‡·e ÏB„b‰ ÂÈÁ‡117B‡ dÏ Ëb Ô˙ B‡ ıÏÁ B‡ »ƒ«»»»∆»»«»«≈»

ÔËw‰ ÏÚ dÏÒt ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆÏ118¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»»»¬≈∆¿»»««»»¿≈ƒ»«
d˙¯ˆ ÏÚ ‡·e ÔËw‰119‡e‰L ¯Á‡‰ ÂÈÁ‡ ‡a B‡ , «»»»«»»»»»ƒ»«≈∆

‰ÈÏÚ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa120- d˙¯ˆ ÏÚ B‡ ∆≈«»ƒ¿∆»»∆»«»»»
¯Ó‡Óe ¯Ó‡Ó Ïk ÔÈ„k ,ÂÈÏÚ ‰ÏÒÙ121. ƒ¿¿»»»¿ƒ»«¬»«¬»

כמאמר.116) היא מאמר,117)והרי בה עשה והוא-הדין
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

.àëBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ ,ÏÈc‚‰Â122Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿ƒ¿ƒ¿…»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈

‰ˆÈÏÁÂ ;¯Ó‡Ók ‡È‰L ,B˙‡Èa ÈtÓ - Ëb .‰ˆÈÏÁÂ«¬ƒ»≈ƒ¿≈ƒ»∆ƒ¿«¬»«¬ƒ»
ÔÈ˜ ‰BwL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· ‡Ï È¯‰L ,¯ÊÏ d¯Èz‰Ï -¿«ƒ»¿»∆¬≈…ƒ¿¬»¿ƒ»∆»ƒ¿»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .¯eÓb»¿ƒ»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈¿ƒ»≈

„·Ïa123. ƒ¿«

אחד.122) ויום שנה שלש-עשרה בן אם 123)משנעשה
יבמה  ככל היא והרי גמור, קנין קנאה שכבר להוציאה, ירצה

צו:). (שם לגדול שנתייבמה

.áëÌÈ¯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.

.âë‰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»»«¿»
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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"ח-ט.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

.ãë˙‡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 אי-אפשר 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 אף-על-פי 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

.äë˙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

.åëÌ·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 והוא-הדין 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 -

.æëÏÚ ‰lÁz Ì·i‰ ‡aL ,˙L¯ÁÂ ‰pË˜a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿«»¿≈∆∆∆»«»»¿ƒ»«
‡Ï - ˙L¯Á‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ ‰pËw‰«¿«»¿»«»»ƒ««≈∆∆…

Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ ˙L¯Á‰Â ,‰pËw‰ ˙‡ ÏÒt146˙‡ÈaL . »«∆«¿«»¿«≈∆∆¿ƒ»≈∆ƒ«
˙L¯Á‰ ˙‡ÈaÓ ‰lÚÓ ‰pËw‰147‰Èe‡¯ ‰pËw‰L , «¿«»¿À»ƒƒ««≈∆∆∆«¿«»¿»

ÔÓÊ ¯Á‡Ï148‰ÏÚ·pL ‰pËw‰ Ìi˜È CÎÈÙÏ , ¿««¿«¿ƒ»¿«≈«¿«»∆ƒ¿¬»
‰lÁz149. ¿ƒ»

בה.146) תפסו ביאתו קידושי שהרי לביאתו,
פוסלתה.147) החרשת אין ויהיו 148)ולפיכך כשתגדיל

תורה. קידושי - ב.149)קדושיה קיא, יבמות משנה,
את  פסל "לא שם: והרי"ף הגאונים כגירסת רבינו וגירסת
גזירה  הקטנה", את "פסל שם: גורס והראב"ד הקטנה".
וכדברי  הכ"ח). בסמוך (ראה תחילה החרשת על יבוא שמא
על  ובא וחזר הקטנה, על יבם "בא קיא.): (שם הברייתא
יוצאת  חרשת תקנתן? כיצד עליו, שתיהן נאסרו . . . החרשת

ותחלוץ". שתגדיל עד תמתין וקטנה בגט,

.çë˙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
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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 מה-שאין-כן
הב"ח  ולדעת (משנה-למלך). 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
שמח' וה'אור לה. מלחלוץ מנעו לא זה, רחוק ספק ומשום
נמצא  ולזה, לזה לייבם וכן מלחלוץ מונע אתה שאם מתרץ,
חליצה, או יבום או שהיא: יבום, מצות לגמרי מבטל אתה
של  בנידון אבל על-כל-פנים, ביבום חייבת מהן אחת והרי
כלל, זקוקה היא אין וילדה מעוברת היא צרתה אם מעלה

יבום. מצות ביטול שם ואין

.çé„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 [ואף-על-פי 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 והוא-הדין חרש, לענין
אלא  גמור, כקנין ביאתו תהא שלא בקטן היא חכמים תקנת
ד"ה  יט. קידושין ב'תוספות' וראה בלבד, כמאמר

כאן]. ובמגיד-משנה 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 קל-וחומר 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".

.èéBzÓ·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

.ëBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa116¯ÊÁÂ , ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿¿»«
‰ÈÏÚ ‡·e ÏB„b‰ ÂÈÁ‡117B‡ dÏ Ëb Ô˙ B‡ ıÏÁ B‡ »ƒ«»»»∆»»«»«≈»

ÔËw‰ ÏÚ dÏÒt ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆÏ118¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»»»¬≈∆¿»»««»»¿≈ƒ»«
d˙¯ˆ ÏÚ ‡·e ÔËw‰119‡e‰L ¯Á‡‰ ÂÈÁ‡ ‡a B‡ , «»»»«»»»»»ƒ»«≈∆

‰ÈÏÚ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa120- d˙¯ˆ ÏÚ B‡ ∆≈«»ƒ¿∆»»∆»«»»»
¯Ó‡Óe ¯Ó‡Ó Ïk ÔÈ„k ,ÂÈÏÚ ‰ÏÒÙ121. ƒ¿¿»»»¿ƒ»«¬»«¬»

כמאמר.116) היא מאמר,117)והרי בה עשה והוא-הדין
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

.àëBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ ,ÏÈc‚‰Â122Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿ƒ¿ƒ¿…»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈

‰ˆÈÏÁÂ ;¯Ó‡Ók ‡È‰L ,B˙‡Èa ÈtÓ - Ëb .‰ˆÈÏÁÂ«¬ƒ»≈ƒ¿≈ƒ»∆ƒ¿«¬»«¬ƒ»
ÔÈ˜ ‰BwL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· ‡Ï È¯‰L ,¯ÊÏ d¯Èz‰Ï -¿«ƒ»¿»∆¬≈…ƒ¿¬»¿ƒ»∆»ƒ¿»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .¯eÓb»¿ƒ»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈¿ƒ»≈

„·Ïa123. ƒ¿«

אחד.122) ויום שנה שלש-עשרה בן אם 123)משנעשה
יבמה  ככל היא והרי גמור, קנין קנאה שכבר להוציאה, ירצה

צו:). (שם לגדול שנתייבמה

.áëÌÈ¯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.

.âë‰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»»«¿»
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מה  על מוסב וזה איסור. שום עליהם ואין בגופם שינוי בהם
או  ליבום שראויין אחין "יש הפרק: בתחילת שכתב

לחליצה".

.äLÈÂ .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»

.å‰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

.æ,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

.ç: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.

.è‰˙È‰L ÔB‚k ,dÓ·È ÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ‰Ó·È ?„ˆÈk≈«¿»»∆ƒ∆¿»«¿»»¿∆»¿»
ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ - dza B‡ dn‡ B‡ BzL‡ ˙BÁ‡¬ƒ¿ƒ»ƒ»¬≈¿»ƒ
;ÏÏk ‰wÊ ‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡Â ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»ƒ«ƒ¿≈»∆»ƒ»¿»
‰Èe‡¯L ÈÓ - dÓaÈÂ ‰M‡Ï BÏ dÁ˜Ïe :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ∆¿»
.Ì·iÏ ‰˜e˜Ê ‡È‰ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÔÈÁewÏÏ¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»«»»

.éÂ‡Ï ¯eq‡ dÓ·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰Ó·È‰ ‰˙È‰38B‡ »¿»«¿»»¬»«¿»»ƒ«
‰OÚ ¯eq‡39‰iL ‰˙È‰L B‡40˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»¬≈∆∆

‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ó ÈtÓe .˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ41ÈtÓ ? ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÁewÏ da LiL42, ∆≈»ƒƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆

,eÓaÈ˙iL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe .Ì·iÏ ˙B˜e˜Ê Ô‰ È¯‰¬≈≈¿«»»ƒ«ƒ»»∆ƒ¿«¿
‰OÚ ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìeai‰L∆«ƒƒ¿«¬≈¿»»∆«»≈¬≈
Ï·‡ ;‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ ‡B·È - ‰OÚ˙ ‡ÏÂ¿…«¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¬»
,˙BiL ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï È·iÁ eÓaÈ˙È ‡lL e¯Êb ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»¿∆…ƒ¿«¿«»≈»ƒ¿…¿ƒ
d˙‡Èa È¯‰Â ,‰iL ÌÚt ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»»»∆»««¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰‡Èa ‡l‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ,‰ÂˆÓ ÌL ÔÈ‡Â ‰¯eÒ‡¬»¿≈»ƒ¿»∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ»

„·Ïa ‰BL‡¯43CÎÈÙÏ .44BzÓ·È ÏÚ·e ¯·Ú Ì‡ , ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«»«¿ƒ¿
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰OÚ ÌeMÓ B‡ Â‡Ï ÌeMÓ BÏ ‰¯eÒ‡‰»¬»ƒ«ƒ¬≈¿≈»ƒ

‰iL ¯ÓBÏ45˜ ‰Ê È¯‰ -d‡ÈˆBÓe ¯eÓb ÔÈ˜ ‰ «¿ƒ»¬≈∆»»ƒ¿»»ƒ»
Ë‚a46‡È‰Â ;47È¯‰L ,¯ÊÏ ˙B¯zÓ ‰È˙B¯ˆ ÏÎÂ ¿≈¿ƒ¿»»∆»À»¿»∆¬≈

e¯ËÙ48. ƒ¿¿

כשרה 38) שנשא חלל כהן כגון, מותרת, הייתה ולבעלה
מותרת  זו נמצאת כשר, כהן הוא והיבם בביאתו, שנתחללה
אח  לו ויש ממזרת שנשא ממזר או ליבמה, ואסורה לבעלה
ליבמה. ואסורה לבעלה מותרת זו נמצאת כשר, ישראל

ואסורה 39) שני, ודור ראשון דור ואדומית מצרית כגון
עשה. באיסור מדברי 40)לשניהם ואסורה לעריות,

מן  אחים שהיו בעל, של ולא יבם של אמו אם כגון סופרים
ואסורה  לבעלה מותרת זו שנייה נמצאת האם, מן ולא האב

בה 41)ליבמה. לקיים אפשר ואי לו, ראוייה אינה והלא
לאשה"? לו קידושין 42)"ולקחה כי ממנו, גט שצריכה

לקיימה. לו שאסור אלא לאוין בחייבי להקים 43)תופסים
שם. עליה 44)לאחיו לבוא לו מותר התורה ומן הואיל

ראשונה. סופרים.45)ביאה מדברי אלא שהרי 46)שאינה
חליצה. צריכה שאינה אלא לקיימה, אסור

זו.48)לכשתתגרש.47) של בביאתה

.àé‰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
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dvilge meai zekld - miyp xtq - '` xc` '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 ואף-על-פי 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

.èëÏÚ 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

.ì‡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"ו  א' אדר א' רביעי 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

.à‰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

.á‰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,

.â‰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

.ã‰˙È‰L ÔB‚k ,˙B˜Ùq‰ :ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ el‡Â¿≈¿ƒ¿…¿«¿ƒ«¿≈¿∆»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÚ ‰Â¯Ú ˜ÙÒ11‡kc ÚeˆÙe ,12‰ÎÙL ˙e¯Îe13 ¿≈∆¿»«»ƒ¿««»¿»¿»

Òe¯q‰ ÈÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ14LLzL ¯˙BÈa Ô˜f‰Â , ¿«≈»∆ƒƒ≈«≈¿«»≈¿≈∆»«
ÏLÎÂ BÁk15Ì„‡ ÒÈ¯Ò ÏÚa Ì‡Â .16‰˜ -17È¯‰L , …¿»«¿ƒ»«¿ƒ»»»»∆¬≈

¯Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰18Ë‚a ‡ÈˆBÓe ;19‡e‰L ÈtÓ , »¿»¿««∆ƒ¿≈ƒ¿≈∆
Ï‰wa ‡B·Ï ¯eÒ‡20ÌeËÓh‰Â .21,ÌaÈÓ ‡ÏÂ ıÏBÁ »»«»»¿«À¿≈¿…¿«≈
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ22¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜ Ì‡Â .23‰ˆ¯ - ƒ¿≈∆»≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»»»»»
ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ,ıÏBÁ24ÔÈÁ‡‰ ¯‡Le .25B‡ ÔÈˆÏBÁ B‡ - ≈»»¿«≈¿»»«ƒ¿ƒ

.ÔÈÓaÈÓ¿«¿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
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מה  על מוסב וזה איסור. שום עליהם ואין בגופם שינוי בהם
או  ליבום שראויין אחין "יש הפרק: בתחילת שכתב

לחליצה".

.äLÈÂ .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»

.å‰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

.æ,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

.ç: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.

.è‰˙È‰L ÔB‚k ,dÓ·È ÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ‰Ó·È ?„ˆÈk≈«¿»»∆ƒ∆¿»«¿»»¿∆»¿»
ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ - dza B‡ dn‡ B‡ BzL‡ ˙BÁ‡¬ƒ¿ƒ»ƒ»¬≈¿»ƒ
;ÏÏk ‰wÊ ‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡Â ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»ƒ«ƒ¿≈»∆»ƒ»¿»
‰Èe‡¯L ÈÓ - dÓaÈÂ ‰M‡Ï BÏ dÁ˜Ïe :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ∆¿»
.Ì·iÏ ‰˜e˜Ê ‡È‰ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÔÈÁewÏÏ¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»«»»

.éÂ‡Ï ¯eq‡ dÓ·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰Ó·È‰ ‰˙È‰38B‡ »¿»«¿»»¬»«¿»»ƒ«
‰OÚ ¯eq‡39‰iL ‰˙È‰L B‡40˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»¬≈∆∆

‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ó ÈtÓe .˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ41ÈtÓ ? ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÁewÏ da LiL42, ∆≈»ƒƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆

,eÓaÈ˙iL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe .Ì·iÏ ˙B˜e˜Ê Ô‰ È¯‰¬≈≈¿«»»ƒ«ƒ»»∆ƒ¿«¿
‰OÚ ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìeai‰L∆«ƒƒ¿«¬≈¿»»∆«»≈¬≈
Ï·‡ ;‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ ‡B·È - ‰OÚ˙ ‡ÏÂ¿…«¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¬»
,˙BiL ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï È·iÁ eÓaÈ˙È ‡lL e¯Êb ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»¿∆…ƒ¿«¿«»≈»ƒ¿…¿ƒ
d˙‡Èa È¯‰Â ,‰iL ÌÚt ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»»»∆»««¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰‡Èa ‡l‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ,‰ÂˆÓ ÌL ÔÈ‡Â ‰¯eÒ‡¬»¿≈»ƒ¿»∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ»

„·Ïa ‰BL‡¯43CÎÈÙÏ .44BzÓ·È ÏÚ·e ¯·Ú Ì‡ , ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«»«¿ƒ¿
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰OÚ ÌeMÓ B‡ Â‡Ï ÌeMÓ BÏ ‰¯eÒ‡‰»¬»ƒ«ƒ¬≈¿≈»ƒ

‰iL ¯ÓBÏ45˜ ‰Ê È¯‰ -d‡ÈˆBÓe ¯eÓb ÔÈ˜ ‰ «¿ƒ»¬≈∆»»ƒ¿»»ƒ»
Ë‚a46‡È‰Â ;47È¯‰L ,¯ÊÏ ˙B¯zÓ ‰È˙B¯ˆ ÏÎÂ ¿≈¿ƒ¿»»∆»À»¿»∆¬≈

e¯ËÙ48. ƒ¿¿

כשרה 38) שנשא חלל כהן כגון, מותרת, הייתה ולבעלה
מותרת  זו נמצאת כשר, כהן הוא והיבם בביאתו, שנתחללה
אח  לו ויש ממזרת שנשא ממזר או ליבמה, ואסורה לבעלה
ליבמה. ואסורה לבעלה מותרת זו נמצאת כשר, ישראל

ואסורה 39) שני, ודור ראשון דור ואדומית מצרית כגון
עשה. באיסור מדברי 40)לשניהם ואסורה לעריות,

מן  אחים שהיו בעל, של ולא יבם של אמו אם כגון סופרים
ואסורה  לבעלה מותרת זו שנייה נמצאת האם, מן ולא האב

בה 41)ליבמה. לקיים אפשר ואי לו, ראוייה אינה והלא
לאשה"? לו קידושין 42)"ולקחה כי ממנו, גט שצריכה

לקיימה. לו שאסור אלא לאוין בחייבי להקים 43)תופסים
שם. עליה 44)לאחיו לבוא לו מותר התורה ומן הואיל

ראשונה. סופרים.45)ביאה מדברי אלא שהרי 46)שאינה
חליצה. צריכה שאינה אלא לקיימה, אסור

זו.48)לכשתתגרש.47) של בביאתה

.àé‰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
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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 ואף-על-פי 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

.èëÏÚ 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

.ì‡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"ו  א' אדר א' רביעי 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

.à‰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

.á‰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,

.â‰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

.ã‰˙È‰L ÔB‚k ,˙B˜Ùq‰ :ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ el‡Â¿≈¿ƒ¿…¿«¿ƒ«¿≈¿∆»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÚ ‰Â¯Ú ˜ÙÒ11‡kc ÚeˆÙe ,12‰ÎÙL ˙e¯Îe13 ¿≈∆¿»«»ƒ¿««»¿»¿»

Òe¯q‰ ÈÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ14LLzL ¯˙BÈa Ô˜f‰Â , ¿«≈»∆ƒƒ≈«≈¿«»≈¿≈∆»«
ÏLÎÂ BÁk15Ì„‡ ÒÈ¯Ò ÏÚa Ì‡Â .16‰˜ -17È¯‰L , …¿»«¿ƒ»«¿ƒ»»»»∆¬≈

¯Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰18Ë‚a ‡ÈˆBÓe ;19‡e‰L ÈtÓ , »¿»¿««∆ƒ¿≈ƒ¿≈∆
Ï‰wa ‡B·Ï ¯eÒ‡20ÌeËÓh‰Â .21,ÌaÈÓ ‡ÏÂ ıÏBÁ »»«»»¿«À¿≈¿…¿«≈
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ22¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜ Ì‡Â .23‰ˆ¯ - ƒ¿≈∆»≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»»»»»
ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ,ıÏBÁ24ÔÈÁ‡‰ ¯‡Le .25B‡ ÔÈˆÏBÁ B‡ - ≈»»¿«≈¿»»«ƒ¿ƒ

.ÔÈÓaÈÓ¿«¿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
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.çéBzÓ·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

.èéÌÈ„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.

.ë‰˙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

.àëÔ‰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,

.áëÂÈÁ‡Ï ˙Lc˜Ó Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L BÊ ‰˙È‰»¿»∆ƒ∆¿»««»»¿À∆∆¿»ƒ
˜ÙÒa ˙nL105‰˙È‰L B‡ ,˜ÙÒa epnÓ ˙L¯‚Ó B‡ , ∆≈¿»≈¿…∆∆ƒ∆¿»≈∆»¿»

‰pË˜106ÂÈiÁa ÂÈÁ‡a ‰‡Ó ‡ÏÂ Ô‡ÓÏ ‰Èe‡¯‰107, ¿«»»¿»¿»≈¿…≈¬»¿»ƒ¿«»
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ d˙¯ˆ - Ì·ia ‰‡nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¬»«»»»»»∆∆¿…

.˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆

ספק 105) הרבים, רשות בצידי קידושיה כסף האח לה שזרק
בארבע  או מקודשת) (ואינה שלו אמות בארבע מונח אם
יכולים  ששניהם במקום או מקודשת), (והיא שלה אמות

לשמרו. יכולים אינם ששניהם או יתומה,106)לשמרו,
מדרבנן. אלא אינם תעקור 107)שקידושיה אומרים אין

אשתו  הייתה שלא ונמצאת למפרע הראשונים נישואיה
ותתייבם. ערווה צרת אינה וצרתה

.âëCk ¯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

.ãë‰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

.äë˙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»«¬
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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

.áéB‡ ¯·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

.âéB‡ 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

.ãé‰¯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

.åèÍÎÈÙÏ70˙Á‡‰ ,ÌÈL ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL Ô·e‡¯ , ¿ƒ»¿¿≈∆≈¿ƒƒ«¿≈»ƒ»««
ÔBÚÓL ÏÚ ‰Â¯Ú71ÔÈ‡ - ÈÂÏÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰ÈzLe ∆¿»«ƒ¿¿≈∆¿¿≈ƒ≈

.ÈÂÏ ˙wÊ ˙Áz Ô‰ÈzL È¯‰Â ,‰Ê ˙Èa ÏÚ ‰wÊ ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆«¬≈¿≈∆««ƒ«≈ƒ
,ÔBÚÓL ÏL ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‡È‰L ,Ô‰Ó ˙Á‡‰ ÈÂÏ ÌaÈƒ≈≈ƒ»««≈∆∆ƒ»«∆¿»∆ƒ¿

‰ÂÈÂÏ ˙Óe ,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È72ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ¿»¿»ƒ»«∆∆≈≈ƒ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰ÈzL - ÔBÚÓLƒ¿¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰˙È‰L ÈtÓ - ˙Á‡‰ :ÔBÚÓMÓ73, ƒƒ¿»««ƒ¿≈∆»¿»»«∆¿»
d˙¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ - ‰iM‰Â74˙¯ˆa ÔÈc‰ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»»»¿≈«ƒ¿»«

d˙¯ˆ75‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL .ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú »»»«»»∆»ƒ»∆≈»∆»
ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ Á‡ ˙L‡ ¯eq‡a - ‰wÊ76. ƒ»¿ƒ≈∆»∆∆¿»

אח 70) כאשת עליו, ערווה עצמה היא הערווה וצרת הואיל
מצוה. במקום בתו.71)שלא בנים.72)שהיא בלא

ראובן.73) נפילת משעת עליו אמרנו:74)ונאסרת וכבר
אסורה. ערווה בתו 75)צרת של צרתה צרת הלכה

שמעון  לפני ונפלו ומת אחרת אשה ולו ליהודה ונתייבמה
אח" כ"אשת עליו נאסרה - צרתה צרת אסורות, שתיהן
צרת  - צרתה יהודה אשת נמצאת ערווה, היא והרי מלוי,

לעולם. וכן לאיסורה.76)ערווה, היתר ואין

.æèBÓÏBÚa ‰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

.æéÈÙÏ ‰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
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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

.çéBzÓ·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

.èéÌÈ„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.

.ë‰˙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

.àëÔ‰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,

.áëÂÈÁ‡Ï ˙Lc˜Ó Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L BÊ ‰˙È‰»¿»∆ƒ∆¿»««»»¿À∆∆¿»ƒ
˜ÙÒa ˙nL105‰˙È‰L B‡ ,˜ÙÒa epnÓ ˙L¯‚Ó B‡ , ∆≈¿»≈¿…∆∆ƒ∆¿»≈∆»¿»

‰pË˜106ÂÈiÁa ÂÈÁ‡a ‰‡Ó ‡ÏÂ Ô‡ÓÏ ‰Èe‡¯‰107, ¿«»»¿»¿»≈¿…≈¬»¿»ƒ¿«»
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ d˙¯ˆ - Ì·ia ‰‡nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¬»«»»»»»∆∆¿…

.˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆

ספק 105) הרבים, רשות בצידי קידושיה כסף האח לה שזרק
בארבע  או מקודשת) (ואינה שלו אמות בארבע מונח אם
יכולים  ששניהם במקום או מקודשת), (והיא שלה אמות

לשמרו. יכולים אינם ששניהם או יתומה,106)לשמרו,
מדרבנן. אלא אינם תעקור 107)שקידושיה אומרים אין

אשתו  הייתה שלא ונמצאת למפרע הראשונים נישואיה
ותתייבם. ערווה צרת אינה וצרתה

.âëCk ¯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

.ãë‰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

.äë˙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»«¬
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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

.áéB‡ ¯·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

.âéB‡ 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

.ãé‰¯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

.åèÍÎÈÙÏ70˙Á‡‰ ,ÌÈL ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL Ô·e‡¯ , ¿ƒ»¿¿≈∆≈¿ƒƒ«¿≈»ƒ»««
ÔBÚÓL ÏÚ ‰Â¯Ú71ÔÈ‡ - ÈÂÏÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰ÈzLe ∆¿»«ƒ¿¿≈∆¿¿≈ƒ≈

.ÈÂÏ ˙wÊ ˙Áz Ô‰ÈzL È¯‰Â ,‰Ê ˙Èa ÏÚ ‰wÊ ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆«¬≈¿≈∆««ƒ«≈ƒ
,ÔBÚÓL ÏL ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‡È‰L ,Ô‰Ó ˙Á‡‰ ÈÂÏ ÌaÈƒ≈≈ƒ»««≈∆∆ƒ»«∆¿»∆ƒ¿

‰ÂÈÂÏ ˙Óe ,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È72ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ¿»¿»ƒ»«∆∆≈≈ƒ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰ÈzL - ÔBÚÓLƒ¿¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰˙È‰L ÈtÓ - ˙Á‡‰ :ÔBÚÓMÓ73, ƒƒ¿»««ƒ¿≈∆»¿»»«∆¿»
d˙¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ - ‰iM‰Â74˙¯ˆa ÔÈc‰ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»»»¿≈«ƒ¿»«

d˙¯ˆ75‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL .ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú »»»«»»∆»ƒ»∆≈»∆»
ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ Á‡ ˙L‡ ¯eq‡a - ‰wÊ76. ƒ»¿ƒ≈∆»∆∆¿»

אח 70) כאשת עליו, ערווה עצמה היא הערווה וצרת הואיל
מצוה. במקום בתו.71)שלא בנים.72)שהיא בלא

ראובן.73) נפילת משעת עליו אמרנו:74)ונאסרת וכבר
אסורה. ערווה בתו 75)צרת של צרתה צרת הלכה

שמעון  לפני ונפלו ומת אחרת אשה ולו ליהודה ונתייבמה
אח" כ"אשת עליו נאסרה - צרתה צרת אסורות, שתיהן
צרת  - צרתה יהודה אשת נמצאת ערווה, היא והרי מלוי,

לעולם. וכן לאיסורה.76)ערווה, היתר ואין

.æèBÓÏBÚa ‰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

.æéÈÙÏ ‰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
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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,

אין  התורה ומן מדבריהם, אלא אינו זקוקתו אחות שאיסור
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"ו-ח. 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.

.áÌeMÓ ‰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 אחים.14)שהיא ארבעה והיו כנ"ל,
יבמים  אחים שני ונשארו מתו האחיות, בעלי מהם, ושנים

כלל,16)מהאחים.15)אלו. לו זקוקה אינה והשניה
זקוקתו. אחות כאן שם.17)ואין

.âCk ¯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

.ã‰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

.äÔÓ „Á‡ ÏÚ ‰Â¯Ú ‰BL‡¯‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»ƒ»∆¿»«∆»ƒ
BÏ ˙¯zÓ ‡È‰L ‰B¯Á‡‰ ˙‡ ÌaÈÂ Ì„˜Â ,ÔÈÁ‡‰27 »«ƒ¿»«¿ƒ≈∆»«¬»∆ƒÀ∆∆

‰B¯Á‡‰ È¯‰L ;ÔÈÁ‡‰ ¯‡LÏ ‰BL‡¯‰ ‰¯z‰ -À¿»»ƒ»ƒ¿»»«ƒ∆¬≈»«¬»
dÏ ¯znÏ ‰ÓaÈ˙ Ô‰ÈÏÚ d˙B‡ ‰¯Ò‡L28Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿»»¬≈∆ƒ¿«¿»«À»»¬»ƒ

„·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡L ‡È‰ ‰B¯Á‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¬»ƒ∆¬»«∆»≈∆ƒ¿«
¯‡Le ,‰BL‡¯Ï ÌaÈÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰Â¯Ú ÌeMÓƒ∆¿»¬≈¿«≈»ƒ»¿»

Ô‰ÈzLa ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÁ‡‰29ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁÂ ,30, »«ƒ¬ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿…¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk31ÔÓ ˙Á‡ „Á‡ Ïk eÒÎÂ eÓ„˜ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒ»¿¿»¿»∆»««ƒ

Ô‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙BÈÁ‡‰32. »¬»ƒƒ»≈∆

זקוקתו.27) אחות עוד,28)שאינה להם זקוקה ואינה
נפילה.וחז  בשעת שהיתה כפי להיתרה, הראשונה רה
אם 29) או שנית, לייבום ראשונה ותיפול המייבם ימות אם

להם. אסורות שתיהן נמצאו כלל, ייבם כח,30)לא שם
הואיל  השניה, הותרה לא הראשונה נתייבמה שאפילו א.

נפילה. בשעת ליבום ראויה היתה ה"ד.31)ולא לעיל
פגע 32) שהרי בעבירה, כנס והראשון הואיל א. כו, שם

את  לקיים לשני להתיר מועילה כניסתו אין זקוקתו, באחות
שהכניסה  כל כי זקוקתו, אחות על עבר שלא אע"פ אשתו,
אשתו, את לשני מתרת אינה - בעבירה היתה הראשונה
שם  ה"ד), לעיל (האמור וחלץ" אחד ב"קדם מה-שאין-כן
הראשונה  הותרה לפיכך איסור, שום על החולץ עבר לא

רו  ('מעשה האחים לעיל לשאר הכתוב בדין וכל-שכן 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

.å,˙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,
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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

.åë˙¯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

.æë˙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

.çë‰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»»¿«»»»

.èë- ˙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

.ì˙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.

.àìÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ÈÓ127 ƒ∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ
Ô·e‡¯Ï ‰Lc˜˙pL128‰Lc˜˙Â ‰¯ÊÁÂ ,‰¯¯ÁzLÂ ∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔBÚÓLÏ129dÈ‡Â ,ÈÂÏÏ ˙ÓaÈ˙Ó - Ì‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿≈»
ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡130ÔÈ‡ - ÔÈLec˜ Ô·e‡¯ ÈLec˜ Ì‡ ; ≈∆¿≈≈ƒƒƒ≈¿≈ƒƒ≈

ÌeÏk ÔBÚÓL ÈLec˜131ÔBÚÓL ÈLec˜ Ì‡Â , ƒ≈ƒ¿¿¿ƒƒ≈ƒ¿
ÔÈLec˜132ÌeÏk Ô·e‡¯ ÈLec˜ ÔÈ‡ -133. ƒƒ≈ƒ≈¿≈¿

את 127) אחד ושיחרר שותפים או אחים שני בעליה שהיו
חציה  ושיחרר דמיה חצי ממנה רבה שקיבל או חלקו,

הדמים. גמורין 128)באותם קידושין קידושיה אין והרי
שתשתחרר. ספק 129)עד זו והרי גירשה לא וראובן

לשניהם. וחצייה 130)מקודשת לזה הייתה חצייה לומר,
איש.131)לזה. באשת תופסים קידושין שאין
הראשון.132) קידושי הפקיע שבינתיים שהשחרור
אחד.133) מת אשת אלא אינה שלמעשה נמצא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומתו 1) אחיות לשתי הנשואין האחין מן שנים דין בו כלל

זה  ליבם ערוה מהן אחת היתה קודם, מי ידוע ולא שניהם
האח  לפני ליבום שנפלו אחיות שתי לשני, ערוה ואחרת
ומת  אחיות לב' נשואין מהם שנים אחין שלשה השלישי,
יבמות  שתי יבמתו, אחות שקדש האחים מן אחד מהם, אחד
ערוה, משום יבמה על אסורה והאחת אחד מבית הבאות
מהם  אחד ומת אחיות לשתי נשואין שנים אחים שלשה
ומת  והחזירה אשתו את המגרש אשתו, מתה כך ואחר
בעלה  וגרשה אביה שהשיאה קטנה היבם, לפני ונפלה
קטנות  שתיהן אחיות לשתי נשואין אחין שני ומת, והחזירה
פקח  ואחד חרש אחד או חרשים אחים שני גדולה, אחת או
נשואה  בה וכיוצא בתו היתה פקחות, אחיות לשתי נשואים

חרש. והוא לאחיו

.àe˙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
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קטו dvilge meai zekld - miyp xtq - '` xc` '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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,

אין  התורה ומן מדבריהם, אלא אינו זקוקתו אחות שאיסור
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"ו-ח. 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.

.áÌeMÓ ‰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 אחים.14)שהיא ארבעה והיו כנ"ל,
יבמים  אחים שני ונשארו מתו האחיות, בעלי מהם, ושנים

כלל,16)מהאחים.15)אלו. לו זקוקה אינה והשניה
זקוקתו. אחות כאן שם.17)ואין

.âCk ¯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

.ã‰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

.äÔÓ „Á‡ ÏÚ ‰Â¯Ú ‰BL‡¯‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»ƒ»∆¿»«∆»ƒ
BÏ ˙¯zÓ ‡È‰L ‰B¯Á‡‰ ˙‡ ÌaÈÂ Ì„˜Â ,ÔÈÁ‡‰27 »«ƒ¿»«¿ƒ≈∆»«¬»∆ƒÀ∆∆

‰B¯Á‡‰ È¯‰L ;ÔÈÁ‡‰ ¯‡LÏ ‰BL‡¯‰ ‰¯z‰ -À¿»»ƒ»ƒ¿»»«ƒ∆¬≈»«¬»
dÏ ¯znÏ ‰ÓaÈ˙ Ô‰ÈÏÚ d˙B‡ ‰¯Ò‡L28Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿»»¬≈∆ƒ¿«¿»«À»»¬»ƒ

„·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡L ‡È‰ ‰B¯Á‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¬»ƒ∆¬»«∆»≈∆ƒ¿«
¯‡Le ,‰BL‡¯Ï ÌaÈÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰Â¯Ú ÌeMÓƒ∆¿»¬≈¿«≈»ƒ»¿»

Ô‰ÈzLa ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÁ‡‰29ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁÂ ,30, »«ƒ¬ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿…¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk31ÔÓ ˙Á‡ „Á‡ Ïk eÒÎÂ eÓ„˜ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒ»¿¿»¿»∆»««ƒ

Ô‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙BÈÁ‡‰32. »¬»ƒƒ»≈∆

זקוקתו.27) אחות עוד,28)שאינה להם זקוקה ואינה
נפילה.וחז  בשעת שהיתה כפי להיתרה, הראשונה רה
אם 29) או שנית, לייבום ראשונה ותיפול המייבם ימות אם

להם. אסורות שתיהן נמצאו כלל, ייבם כח,30)לא שם
הואיל  השניה, הותרה לא הראשונה נתייבמה שאפילו א.

נפילה. בשעת ליבום ראויה היתה ה"ד.31)ולא לעיל
פגע 32) שהרי בעבירה, כנס והראשון הואיל א. כו, שם

את  לקיים לשני להתיר מועילה כניסתו אין זקוקתו, באחות
שהכניסה  כל כי זקוקתו, אחות על עבר שלא אע"פ אשתו,
אשתו, את לשני מתרת אינה - בעבירה היתה הראשונה
שם  ה"ד), לעיל (האמור וחלץ" אחד ב"קדם מה-שאין-כן
הראשונה  הותרה לפיכך איסור, שום על החולץ עבר לא

רו  ('מעשה האחים לעיל לשאר הכתוב בדין וכל-שכן 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

.å,˙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,
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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

.åë˙¯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

.æë˙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

.çë‰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»»¿«»»»

.èë- ˙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

.ì˙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.

.àìÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ÈÓ127 ƒ∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ
Ô·e‡¯Ï ‰Lc˜˙pL128‰Lc˜˙Â ‰¯ÊÁÂ ,‰¯¯ÁzLÂ ∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔBÚÓLÏ129dÈ‡Â ,ÈÂÏÏ ˙ÓaÈ˙Ó - Ì‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿≈»
ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡130ÔÈ‡ - ÔÈLec˜ Ô·e‡¯ ÈLec˜ Ì‡ ; ≈∆¿≈≈ƒƒƒ≈¿≈ƒƒ≈

ÌeÏk ÔBÚÓL ÈLec˜131ÔBÚÓL ÈLec˜ Ì‡Â , ƒ≈ƒ¿¿¿ƒƒ≈ƒ¿
ÔÈLec˜132ÌeÏk Ô·e‡¯ ÈLec˜ ÔÈ‡ -133. ƒƒ≈ƒ≈¿≈¿

את 127) אחד ושיחרר שותפים או אחים שני בעליה שהיו
חציה  ושיחרר דמיה חצי ממנה רבה שקיבל או חלקו,

הדמים. גמורין 128)באותם קידושין קידושיה אין והרי
שתשתחרר. ספק 129)עד זו והרי גירשה לא וראובן

לשניהם. וחצייה 130)מקודשת לזה הייתה חצייה לומר,
איש.131)לזה. באשת תופסים קידושין שאין
הראשון.132) קידושי הפקיע שבינתיים שהשחרור
אחד.133) מת אשת אלא אינה שלמעשה נמצא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומתו 1) אחיות לשתי הנשואין האחין מן שנים דין בו כלל

זה  ליבם ערוה מהן אחת היתה קודם, מי ידוע ולא שניהם
האח  לפני ליבום שנפלו אחיות שתי לשני, ערוה ואחרת
ומת  אחיות לב' נשואין מהם שנים אחין שלשה השלישי,
יבמות  שתי יבמתו, אחות שקדש האחים מן אחד מהם, אחד
ערוה, משום יבמה על אסורה והאחת אחד מבית הבאות
מהם  אחד ומת אחיות לשתי נשואין שנים אחים שלשה
ומת  והחזירה אשתו את המגרש אשתו, מתה כך ואחר
בעלה  וגרשה אביה שהשיאה קטנה היבם, לפני ונפלה
קטנות  שתיהן אחיות לשתי נשואין אחין שני ומת, והחזירה
פקח  ואחד חרש אחד או חרשים אחים שני גדולה, אחת או
נשואה  בה וכיוצא בתו היתה פקחות, אחיות לשתי נשואים

חרש. והוא לאחיו

.àe˙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
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‰¯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. »¿»∆∆

אשת 58) משום לעולם עליו נאסרה אשתו, אחות משום
לב.). יבמות (משנה, הקודמת בהלכה וכנ"ל אח,

ערוה.59) שהיא אחיו, גרושת קח,60)משום שם משנה,
מיתת  אלא ליבום, מפילים הראשונים הנישואין לא כי ב.
קט.) (שם עומדת היא בהיתר שעה ובאותה מפילה, הבעל

הכ"א. פ"ו לעיל והשווה

.âé‰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"ז-ח. 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

.ãé˙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. וכל-שכן 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

.åè˙BpË˜ Ô‰ÈzL eÈ‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»»¿≈∆¿«
Ô‡ÓÏ ˙BÈe‡¯‰75˙BL¯Á B‡76‡ˆz - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,77 »¿¿»≈≈¿≈∆»≈∆≈≈

Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ78. ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ
‰ÏB„b ˙Á‡ eÈ‰79- ‰pËw‰ ÏÚa ˙Óe ,‰pË˜ ˙Á‡Â »««¿»¿««¿«»≈«««¿«»

ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡ˆz≈≈ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ
Ìeai‰80‰ÏB„b‰ ÏÚa ˙Ó ;81‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓ - «ƒ≈«««¿»¿«¿ƒ«¿«»

dÏÚ·a Ô‡ÓzL82dÓ·ÈÏ ˙¯zÓ BÊ ‰ÏB„‚ ‰È‰˙Â ,83. ∆¿»≈¿«¿»¿ƒ¿∆¿»À∆∆ƒ»»

קטנות 75) אבל מדרבנן, אלא נישואיהן ואין יתומות שהיו
קידושין  שקידושיהן למיאון, ראויות אינן אביהן שהשיאן

הן. חרשת 76)גמורין שקידושי גדולות, בין קטנות בין
ה"ט). פ"ד אישות (הל' מדבריהם אלא היבמה.77)אינן

ממש.78) אשתו אחות זו והרי שוה, נישואיהן שכח
גמורין.79) קידושין אשתו 80)שקידושיה שקידושי

אלא  אינו נישואיה שכח יבמתו, מזיקת עדיפים הגדולה,
אשתו. אחות משום ונפטרה זיקתה 81)מדרבנן, נמצאת

ואין  עליו, הקטנה אוסרת - התורה מן שהיא גדולה, של
זיקתו  להפקיע אלימים מדרבנן) שהם =) הקלושים נישואיה
ולייבם  זקוקתו, אחות הקטנה ונשארה הגדולה, מעל
הקטנה, אשתו אחות שהיא מפני יכול, אינו כן גם הגדולה

יעשה? צריכה 82)ומה ואינה למפרע, נישואיה ותעקור
אבל 83)גט. אליעזר. רבי וכדעת א. קט, יבמות משנה,

עליו  אסורה הגדולה היתה בגט, הקטנה מגרש היה אילו
היתה  לגדולה, חולץ היה אילו וכן גרושתו. אחות משום
לעיל  והשווה חלוצתו, אחות משום עליו נאסרת הקטנה

ה"ל. פ"ה

.æèÔÈL¯Á ÔÈÁ‡ ÈL84,˙BÁ˜t ˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ¿≈«ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»ƒ¿
ÈzL ÔÎÂ ;˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BL¯Á B‡≈¿««ƒ««¿««≈∆∆¿≈¿≈

ÔÈÁ˜t ÌÈÁ‡ ÈLÏ ˙B‡eO ˙BL¯Á ˙BÈÁ‡85B‡ , ¬»≈¿¿ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ;L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ B‡ ,ÔÈL¯Á≈¿ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈≈∆»≈∆
˙BÁ‡ ÌeMÓ Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt BzL‡ -ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒƒ¬

BzL‡86.ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO Ô‰Ó „Á‡ È‡eO ÔÈ‡ È¯‰L , ƒ¿∆¬≈≈ƒ≈∆»≈∆ƒƒ¿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
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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 והוא-הדין אחיו".
לעיל  וכמבואר בזיקה, אשה אחות משום עליו שתיהן נאסרו
קנין  קונה המאמר שאין אלא כאן, רבינו השמיענו ולא ה"א.
כבית-שמאי  ולא אשתו. אחות משום אחותה לדחות גמור
תצא  והלזו מאמרו) (בעלת עמו "אשתו האומרים: (שם)

אשתו". אחות משום חליצה) (בלא

.æ,˙¯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 והוא-הדין 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,

.çBzÓ·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 אם 44)ואז

מותרת, כן גם מתה ואם כנ"ל, הזיקה בטלה יבם או חלץ
אשתו  כשמתה לו שמותרת אשתו מאחות חמורה תהא שלא

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

.è,˙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

.é˙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,
(מגיד-משנה). הצרה פוטרת אינה מדרבנן הפסולה שחליצה
הותרה  - לשניה חלץ אפילו גדולות' 'הלכות בעל ולדעת
קע, סי' (אהע"ז השו"ע דעת היא וכן המותרת, צרתה
איסור  "היתה ה"ה: פ"ו יבמות מהתוספתא ומקורם סי"ח),
נפטרה  - עליה בא או לה חלץ (שניה) קדושה ואיסור מצוה
אלא  תוספתא, כאותה הלכה שאין סובר ורבינו צרתה".
נפטרו  לא - לאחיות "חלץ כז.): (יבמות האומר כשמואל
ולחייבי  לאוין לחייבי לשניה, חלץ אם והוא-הדין צרות",

נפטרת. צרתה שאין 'עשה',

.àé˙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

.áé„Á‡ ˙Óe ˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»≈∆»
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‰¯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. »¿»∆∆

אשת 58) משום לעולם עליו נאסרה אשתו, אחות משום
לב.). יבמות (משנה, הקודמת בהלכה וכנ"ל אח,

ערוה.59) שהיא אחיו, גרושת קח,60)משום שם משנה,
מיתת  אלא ליבום, מפילים הראשונים הנישואין לא כי ב.
קט.) (שם עומדת היא בהיתר שעה ובאותה מפילה, הבעל

הכ"א. פ"ו לעיל והשווה

.âé‰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"ז-ח. 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

.ãé˙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. וכל-שכן 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

.åè˙BpË˜ Ô‰ÈzL eÈ‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»»¿≈∆¿«
Ô‡ÓÏ ˙BÈe‡¯‰75˙BL¯Á B‡76‡ˆz - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,77 »¿¿»≈≈¿≈∆»≈∆≈≈

Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ78. ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ
‰ÏB„b ˙Á‡ eÈ‰79- ‰pËw‰ ÏÚa ˙Óe ,‰pË˜ ˙Á‡Â »««¿»¿««¿«»≈«««¿«»

ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡ˆz≈≈ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ
Ìeai‰80‰ÏB„b‰ ÏÚa ˙Ó ;81‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓ - «ƒ≈«««¿»¿«¿ƒ«¿«»

dÏÚ·a Ô‡ÓzL82dÓ·ÈÏ ˙¯zÓ BÊ ‰ÏB„‚ ‰È‰˙Â ,83. ∆¿»≈¿«¿»¿ƒ¿∆¿»À∆∆ƒ»»

קטנות 75) אבל מדרבנן, אלא נישואיהן ואין יתומות שהיו
קידושין  שקידושיהן למיאון, ראויות אינן אביהן שהשיאן

הן. חרשת 76)גמורין שקידושי גדולות, בין קטנות בין
ה"ט). פ"ד אישות (הל' מדבריהם אלא היבמה.77)אינן

ממש.78) אשתו אחות זו והרי שוה, נישואיהן שכח
גמורין.79) קידושין אשתו 80)שקידושיה שקידושי

אלא  אינו נישואיה שכח יבמתו, מזיקת עדיפים הגדולה,
אשתו. אחות משום ונפטרה זיקתה 81)מדרבנן, נמצאת

ואין  עליו, הקטנה אוסרת - התורה מן שהיא גדולה, של
זיקתו  להפקיע אלימים מדרבנן) שהם =) הקלושים נישואיה
ולייבם  זקוקתו, אחות הקטנה ונשארה הגדולה, מעל
הקטנה, אשתו אחות שהיא מפני יכול, אינו כן גם הגדולה

יעשה? צריכה 82)ומה ואינה למפרע, נישואיה ותעקור
אבל 83)גט. אליעזר. רבי וכדעת א. קט, יבמות משנה,

עליו  אסורה הגדולה היתה בגט, הקטנה מגרש היה אילו
היתה  לגדולה, חולץ היה אילו וכן גרושתו. אחות משום
לעיל  והשווה חלוצתו, אחות משום עליו נאסרת הקטנה

ה"ל. פ"ה

.æèÔÈL¯Á ÔÈÁ‡ ÈL84,˙BÁ˜t ˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ¿≈«ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»ƒ¿
ÈzL ÔÎÂ ;˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BL¯Á B‡≈¿««ƒ««¿««≈∆∆¿≈¿≈

ÔÈÁ˜t ÌÈÁ‡ ÈLÏ ˙B‡eO ˙BL¯Á ˙BÈÁ‡85B‡ , ¬»≈¿¿ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ;L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ B‡ ,ÔÈL¯Á≈¿ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈≈∆»≈∆
˙BÁ‡ ÌeMÓ Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt BzL‡ -ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒƒ¬

BzL‡86.ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO Ô‰Ó „Á‡ È‡eO ÔÈ‡ È¯‰L , ƒ¿∆¬≈≈ƒ≈∆»≈∆ƒƒ¿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
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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 והוא-הדין אחיו".
לעיל  וכמבואר בזיקה, אשה אחות משום עליו שתיהן נאסרו
קנין  קונה המאמר שאין אלא כאן, רבינו השמיענו ולא ה"א.
כבית-שמאי  ולא אשתו. אחות משום אחותה לדחות גמור
תצא  והלזו מאמרו) (בעלת עמו "אשתו האומרים: (שם)

אשתו". אחות משום חליצה) (בלא

.æ,˙¯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 והוא-הדין 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,

.çBzÓ·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 אם 44)ואז

מותרת, כן גם מתה ואם כנ"ל, הזיקה בטלה יבם או חלץ
אשתו  כשמתה לו שמותרת אשתו מאחות חמורה תהא שלא

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

.è,˙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

.é˙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,
(מגיד-משנה). הצרה פוטרת אינה מדרבנן הפסולה שחליצה
הותרה  - לשניה חלץ אפילו גדולות' 'הלכות בעל ולדעת
קע, סי' (אהע"ז השו"ע דעת היא וכן המותרת, צרתה
איסור  "היתה ה"ה: פ"ו יבמות מהתוספתא ומקורם סי"ח),
נפטרה  - עליה בא או לה חלץ (שניה) קדושה ואיסור מצוה
אלא  תוספתא, כאותה הלכה שאין סובר ורבינו צרתה".
נפטרו  לא - לאחיות "חלץ כז.): (יבמות האומר כשמואל
ולחייבי  לאוין לחייבי לשניה, חלץ אם והוא-הדין צרות",

נפטרת. צרתה שאין 'עשה',

.àé˙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

.áé„Á‡ ˙Óe ˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»≈∆»
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‰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

בבית-דין. 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 בבית-דין, נמלכו כשלא

א). קעו, סי' באהע"ז וכן ד. אות פ"ב, שם (הרא"ש

.áÌÈL8BÊ 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  בבית-דין 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

(מגיד-משנה). מייבמים" - כהנים

.âÏL ÂÈÁ‡ - ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏ eÈ‰»»∆¿≈«ƒ¿»∆¿≈«ƒ»ƒ∆
ÂÈÁ‡Â ,˙Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê¯Á‡Â ,˙¯Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê ÏL ∆≈»««¿»ƒ∆∆≈»«∆∆¿««

Á‡‰Â ,‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰ Á‡‰ Ck»»»«≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆¿»»
‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰19Ô‰ÈL eÓ„˜ .20 «≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆»¿¿≈∆

ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈÁ‡‰ ÈL eÓaÈÈ ‡Ï - Ô‰ÈzLÏ eˆÏÁÂ21, ¿»¿ƒ¿≈∆…¿«¿¿≈»«ƒ»¬≈ƒ
‰iMÏ ÌaÈÓ ÂÈÁ‡Â ‰lÁza ıÏBÁ „Á‡ ‡l‡22Ì‡Â ; ∆»∆»≈«¿ƒ»¿»ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - eÒÎÂ eÓ„˜23. »¿¿»¿≈ƒƒƒ»»

אחיו.19) שאינו השני המת של כלומר זה, של - זה של
זוהי  אם על-כל-פנים: מותר כלומר, "ממה-נפשך", 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 על-כל-פנים:

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

.ãd˙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
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.æéÈzLÏ 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¿≈∆¬»
ÊBÏ ‰˜e˜92ÌÏBÚÏ ‰¯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

.çéBzL‡ 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

.èé˙Á‡ ,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ˜t ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»««
˙L¯Á‰ ÏÚa ˙Ó :˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt102‡ˆz - ƒ««¿««≈∆∆≈«««≈∆∆≈≈

‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ103˙‡ ‡ÈˆBÓ - ˙Áwt‰ ÏÚa ˙Ó ; ƒ¬ƒ»≈«««ƒ««ƒ∆
Ë‚a ˙L¯Á‰ BzL‡104‰ˆÈÏÁa ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˙‡Â105, ƒ¿«≈∆∆¿≈¿∆≈∆»ƒ«¬ƒ»

ıÏÁÏ ÏBÎÈÂ Áwt ‡e‰L ÈtÓ106. 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

.ëÈeO 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

.àëBza ‰˙È‰114da ‡ˆBiÎÂ115‰‡eOe ˙L¯Á »¿»ƒ¿«≈»≈∆∆¿»
Áwt‰ ÂÈÁ‡Ï116d˙¯ˆ -117,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ¿»ƒ«ƒ≈«»»»∆∆¿…ƒ¿«∆∆

ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ˙L¯Á‰ È‡eO ÔÈ‡L118. ∆≈ƒ≈«≈∆∆ƒƒ¿ƒ

פקח.114) אחד או 115)של חמותו כגון אחרת, ערוה
מדרבנן.116)כלתו. אלא אינם חרשת נישואי והרי
גמורה.117) ונשואה פקחת צרתה 118)שהיא את לפטור

זיקתו  את להסיר חולצת ולפיכך ערוה", "צרת משום
מדרבנן  ערוה צרת היא שהרי מתייבמת ואינה מעליה,
נשואה  חרשת "בתו שנינו: ה"ה ושם ה"ד). שם ('ירושלמי'
ורבינו  היבום". ומן החליצה מן פטורה צרתה חרש, לאחיו
"אם  ה"כ: בדין היא נכללת כבר כי להביאה, חשש לא
צרתה  השניה הרי נישואין, החרשת) (בתו הערוה נישואי

וכו'. ונפטרה"

.áë˙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

.à‰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¿»
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‰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

בבית-דין. 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 בבית-דין, נמלכו כשלא

א). קעו, סי' באהע"ז וכן ד. אות פ"ב, שם (הרא"ש

.áÌÈL8BÊ 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  בבית-דין 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

(מגיד-משנה). מייבמים" - כהנים

.âÏL ÂÈÁ‡ - ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏ eÈ‰»»∆¿≈«ƒ¿»∆¿≈«ƒ»ƒ∆
ÂÈÁ‡Â ,˙Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê¯Á‡Â ,˙¯Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê ÏL ∆≈»««¿»ƒ∆∆≈»«∆∆¿««

Á‡‰Â ,‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰ Á‡‰ Ck»»»«≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆¿»»
‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰19Ô‰ÈL eÓ„˜ .20 «≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆»¿¿≈∆

ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈÁ‡‰ ÈL eÓaÈÈ ‡Ï - Ô‰ÈzLÏ eˆÏÁÂ21, ¿»¿ƒ¿≈∆…¿«¿¿≈»«ƒ»¬≈ƒ
‰iMÏ ÌaÈÓ ÂÈÁ‡Â ‰lÁza ıÏBÁ „Á‡ ‡l‡22Ì‡Â ; ∆»∆»≈«¿ƒ»¿»ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - eÒÎÂ eÓ„˜23. »¿¿»¿≈ƒƒƒ»»

אחיו.19) שאינו השני המת של כלומר זה, של - זה של
זוהי  אם על-כל-פנים: מותר כלומר, "ממה-נפשך", 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 על-כל-פנים:

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

.ãd˙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
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.æéÈzLÏ 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¿≈∆¬»
ÊBÏ ‰˜e˜92ÌÏBÚÏ ‰¯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

.çéBzL‡ 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

.èé˙Á‡ ,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ˜t ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»««
˙L¯Á‰ ÏÚa ˙Ó :˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt102‡ˆz - ƒ««¿««≈∆∆≈«««≈∆∆≈≈

‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ103˙‡ ‡ÈˆBÓ - ˙Áwt‰ ÏÚa ˙Ó ; ƒ¬ƒ»≈«««ƒ««ƒ∆
Ë‚a ˙L¯Á‰ BzL‡104‰ˆÈÏÁa ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˙‡Â105, ƒ¿«≈∆∆¿≈¿∆≈∆»ƒ«¬ƒ»

ıÏÁÏ ÏBÎÈÂ Áwt ‡e‰L ÈtÓ106. 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

.ëÈeO 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

.àëBza ‰˙È‰114da ‡ˆBiÎÂ115‰‡eOe ˙L¯Á »¿»ƒ¿«≈»≈∆∆¿»
Áwt‰ ÂÈÁ‡Ï116d˙¯ˆ -117,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ¿»ƒ«ƒ≈«»»»∆∆¿…ƒ¿«∆∆

ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ˙L¯Á‰ È‡eO ÔÈ‡L118. ∆≈ƒ≈«≈∆∆ƒƒ¿ƒ

פקח.114) אחד או 115)של חמותו כגון אחרת, ערוה
מדרבנן.116)כלתו. אלא אינם חרשת נישואי והרי
גמורה.117) ונשואה פקחת צרתה 118)שהיא את לפטור

זיקתו  את להסיר חולצת ולפיכך ערוה", "צרת משום
מדרבנן  ערוה צרת היא שהרי מתייבמת ואינה מעליה,
נשואה  חרשת "בתו שנינו: ה"ה ושם ה"ד). שם ('ירושלמי'
ורבינו  היבום". ומן החליצה מן פטורה צרתה חרש, לאחיו
"אם  ה"כ: בדין היא נכללת כבר כי להביאה, חשש לא
צרתה  השניה הרי נישואין, החרשת) (בתו הערוה נישואי

וכו'. ונפטרה"

.áë˙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

.à‰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¿»
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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

.àé‡ ˙L‡ Ì‡ ?„ˆÈk;d˙B‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡È‰ ÂÈÁ ≈«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 אי-אפשר 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

.áéÌÈ¯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

.âéeÚ¯‡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

דׁשמּיא  ּבסּיעּתא וחליצה יּבּום הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָסלקּו

ה'תשע"ו  א' אדר ב' חמישי 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¿
: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

.à‰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

.á- ‰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∆¡…»

.â‡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
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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

.äÌÈÚe„È‰ ÌÈa‰ e˙Ó32È¯‰Â ,d˙lk ÏLÂ ‰˜Ê ÏL ≈«»ƒ«¿ƒ∆¿≈»¿∆«»»«¬≈
Èa ÈLÏ ˙B·B¯Úz‰ Èa - ÔÈÓi˜ ˙B·B¯Úz‰ Èa¿≈««¬«»ƒ¿≈««¬ƒ¿≈¿≈
ÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‰˜f‰«¿≈»¿ƒ¿…¿«¿ƒ∆ƒ¿≈≈∆¬ƒ

ÂÈ·‡33ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L34‡È‰L »ƒ∆ƒ∆¿»»»¿≈≈∆»ƒ∆ƒ
‰lÁza ıÏBÁ „Á‡ ‰lk‰ Èa ÈLÏÂ ;dÓaÈÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈¿≈««»∆»≈«¿ƒ»
ıÏÁL ‡e‰ ‰lk‰ Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ „Á‡Â¿∆»¿«≈«»»ƒƒ∆««»∆»«
˙B·B¯Úz‰ ÔÓ ÈM‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙L‡ ıÏÁ È¯‰ - ‰lÁz¿ƒ»¬≈»«≈∆»ƒ¿«≈ƒƒ««¬
¯Á‡ ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡ ‡OÏ BÏ ¯zÓe ‰˜f‰ Ôa ‡e‰∆«¿≈»À»ƒ»≈∆∆»ƒ««
Ôa ‡e‰ ‰lÁz ıÏÁL ‰Ê Ì‡Â ;dÓ·ÈÓ ‰ˆÏÁpL∆∆¿¿»ƒ»»¿ƒ∆∆»«¿ƒ»∆
,ÌeÏk ‰OÚ ‡ÏÂ ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡Ï ıÏÁ È¯‰ - ‰˜f‰«¿≈»¬≈»«¿≈∆∆»ƒ¿…»»¿
˙L‡ ÌaÈ È¯‰Â ‰lk‰ Ôa ‡e‰ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓ ÈM‰Â¿«≈ƒƒ««¬∆««»«¬≈ƒ≈≈∆

ÂÈÁ‡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

.å‰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

.æ˙‡OpL BÊ ‰M‡Ó ‡lL ÈMÏ Ô·e ÔBL‡¯Ï Ôa ‰È‰»»≈»ƒ≈«≈ƒ∆…≈ƒ»∆ƒ»
ÔÓÊ CB˙a42ıÏBÁ ˜Ùq‰ Ôa‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ¿¿«≈∆»≈∆¬≈«≈«»≈≈

‡e‰ ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ Ì‡L ;ÌaÈÓ B‡ ˙nL ‰Ê ˙L‡Ï¿≈∆∆∆≈¿«≈∆ƒ»ƒ≈»ƒ
È¯‰ - ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ BÈ‡ Ì‡Â ,BzL‡ ˙‡ ÌaÈ È¯‰ -¬≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ≈»ƒ≈»ƒ¬≈

ÏÏk ‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡43˙‡ ‡OÏ BÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ , ≈≈≈∆«¬»¿»¿ƒ»À»ƒ»∆
BzL‡44. 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

.çÔÈ‡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

.è˙nL ‰ÚÓLÂ ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ÈÓƒ∆»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»∆≈
ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ,˙‡OÂ47,Ô‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ»¿««»»«««»ƒ≈¿≈∆

‰Ê ÏL ÂÈÁ‡Â ‰Ê ÏL ÂÈÁ‡ - ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ¿»∆«ƒ¿»∆«ƒ»ƒ∆∆¿∆»∆∆
ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ48. ¿ƒ¿…¿«¿ƒ

שניהם 47) על ואסורה בגט, ומזה מזה שתצא דינה והרי
ה"ה. גירושין מהל' בפ"י לעיל כמבואר עולמית,

מן 48) לה חולץ ראשון של אחיו ב. פז, יבמות משנה,
קנס  משום לייבמה לו ואסור היא, אחיו אשת שהרי התורה,
לדעת  השמועה אחרי בדקה ולא היטב דקדקה שלא חכמים,
והשני  יבמה, ועל בעלה על ואסרוה לא, אם היא הנכונה
כלל, לו זקוקה אינה התורה מן כי בלבד, מדרבנן לה חולץ
בעל  של אשתו אם כי אחיו, של אשתו היתה לא שהרי
מבעלה  גט להצריכה החמירו שהחכמים אלא היא, הראשון
טעם  ומאותו גט, בלא יוצאה איש אשת יאמרו: שלא השני,
נשאת  יבמה יאמרו: שלא חליצה, להצריכה עליה החמירו
אינה  זו פסולה שחליצה ומובן צא.). (שם חליצה בלא לזר
השני, מבעלה ולא הראשון מבעלה לא צרתה, פוטרת
צרתה  מותרת וגם ה"י. ופ"ז הי"ב, פ"ה לעיל כמבואר
בעלה, תחת שזינתה אשה צרת דין לה ואין להתייבם
פ"ו  לעיל (ראה החליצה ומן היבום מן פטורה שצרתה
עדות  סמך על שסברה היא, אנוסה זו אשה כי הי"ט),
עליה  החמירו וחכמים זונה, ואינה מת שבעלה מספיקה,
יא. יבמות (רש"י בייבום מותרת צרתה אבל תתייבם, שלא

יא). קעג, סי' באהע"ז וכן

.éÚe„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»
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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

.àé‡ ˙L‡ Ì‡ ?„ˆÈk;d˙B‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡È‰ ÂÈÁ ≈«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 אי-אפשר 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

.áéÌÈ¯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

.âéeÚ¯‡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

דׁשמּיא  ּבסּיעּתא וחליצה יּבּום הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָסלקּו

ה'תשע"ו  א' אדר ב' חמישי 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¿
: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

.à‰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

.á- ‰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∆¡…»

.â‡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
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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

.äÌÈÚe„È‰ ÌÈa‰ e˙Ó32È¯‰Â ,d˙lk ÏLÂ ‰˜Ê ÏL ≈«»ƒ«¿ƒ∆¿≈»¿∆«»»«¬≈
Èa ÈLÏ ˙B·B¯Úz‰ Èa - ÔÈÓi˜ ˙B·B¯Úz‰ Èa¿≈««¬«»ƒ¿≈««¬ƒ¿≈¿≈
ÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‰˜f‰«¿≈»¿ƒ¿…¿«¿ƒ∆ƒ¿≈≈∆¬ƒ

ÂÈ·‡33ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L34‡È‰L »ƒ∆ƒ∆¿»»»¿≈≈∆»ƒ∆ƒ
‰lÁza ıÏBÁ „Á‡ ‰lk‰ Èa ÈLÏÂ ;dÓaÈÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈¿≈««»∆»≈«¿ƒ»
ıÏÁL ‡e‰ ‰lk‰ Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ „Á‡Â¿∆»¿«≈«»»ƒƒ∆««»∆»«
˙B·B¯Úz‰ ÔÓ ÈM‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙L‡ ıÏÁ È¯‰ - ‰lÁz¿ƒ»¬≈»«≈∆»ƒ¿«≈ƒƒ««¬
¯Á‡ ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡ ‡OÏ BÏ ¯zÓe ‰˜f‰ Ôa ‡e‰∆«¿≈»À»ƒ»≈∆∆»ƒ««
Ôa ‡e‰ ‰lÁz ıÏÁL ‰Ê Ì‡Â ;dÓ·ÈÓ ‰ˆÏÁpL∆∆¿¿»ƒ»»¿ƒ∆∆»«¿ƒ»∆
,ÌeÏk ‰OÚ ‡ÏÂ ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡Ï ıÏÁ È¯‰ - ‰˜f‰«¿≈»¬≈»«¿≈∆∆»ƒ¿…»»¿
˙L‡ ÌaÈ È¯‰Â ‰lk‰ Ôa ‡e‰ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓ ÈM‰Â¿«≈ƒƒ««¬∆««»«¬≈ƒ≈≈∆

ÂÈÁ‡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

.å‰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

.æ˙‡OpL BÊ ‰M‡Ó ‡lL ÈMÏ Ô·e ÔBL‡¯Ï Ôa ‰È‰»»≈»ƒ≈«≈ƒ∆…≈ƒ»∆ƒ»
ÔÓÊ CB˙a42ıÏBÁ ˜Ùq‰ Ôa‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ¿¿«≈∆»≈∆¬≈«≈«»≈≈

‡e‰ ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ Ì‡L ;ÌaÈÓ B‡ ˙nL ‰Ê ˙L‡Ï¿≈∆∆∆≈¿«≈∆ƒ»ƒ≈»ƒ
È¯‰ - ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ BÈ‡ Ì‡Â ,BzL‡ ˙‡ ÌaÈ È¯‰ -¬≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ≈»ƒ≈»ƒ¬≈

ÏÏk ‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡43˙‡ ‡OÏ BÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ , ≈≈≈∆«¬»¿»¿ƒ»À»ƒ»∆
BzL‡44. 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

.çÔÈ‡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

.è˙nL ‰ÚÓLÂ ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ÈÓƒ∆»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»∆≈
ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ,˙‡OÂ47,Ô‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ»¿««»»«««»ƒ≈¿≈∆

‰Ê ÏL ÂÈÁ‡Â ‰Ê ÏL ÂÈÁ‡ - ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ¿»∆«ƒ¿»∆«ƒ»ƒ∆∆¿∆»∆∆
ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ48. ¿ƒ¿…¿«¿ƒ

שניהם 47) על ואסורה בגט, ומזה מזה שתצא דינה והרי
ה"ה. גירושין מהל' בפ"י לעיל כמבואר עולמית,

מן 48) לה חולץ ראשון של אחיו ב. פז, יבמות משנה,
קנס  משום לייבמה לו ואסור היא, אחיו אשת שהרי התורה,
לדעת  השמועה אחרי בדקה ולא היטב דקדקה שלא חכמים,
והשני  יבמה, ועל בעלה על ואסרוה לא, אם היא הנכונה
כלל, לו זקוקה אינה התורה מן כי בלבד, מדרבנן לה חולץ
בעל  של אשתו אם כי אחיו, של אשתו היתה לא שהרי
מבעלה  גט להצריכה החמירו שהחכמים אלא היא, הראשון
טעם  ומאותו גט, בלא יוצאה איש אשת יאמרו: שלא השני,
נשאת  יבמה יאמרו: שלא חליצה, להצריכה עליה החמירו
אינה  זו פסולה שחליצה ומובן צא.). (שם חליצה בלא לזר
השני, מבעלה ולא הראשון מבעלה לא צרתה, פוטרת
צרתה  מותרת וגם ה"י. ופ"ז הי"ב, פ"ה לעיל כמבואר
בעלה, תחת שזינתה אשה צרת דין לה ואין להתייבם
פ"ו  לעיל (ראה החליצה ומן היבום מן פטורה שצרתה
עדות  סמך על שסברה היא, אנוסה זו אשה כי הי"ט),
עליה  החמירו וחכמים זונה, ואינה מת שבעלה מספיקה,
יא. יבמות (רש"י בייבום מותרת צרתה אבל תתייבם, שלא

יא). קעג, סי' באהע"ז וכן

.éÚe„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»
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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

.áéÔ‰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

.âéÔÈc ˙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.

.ãé,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

.åè‰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

.à‰·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

.á˙L·e Ò˜ :ÌÈ¯·„ ‰LÏL ÌlLÓ ‰zÙÓ‰ ‡ˆÓƒ¿»«¿«∆¿«≈¿»¿»ƒ¿»∆
‰Úa¯‡ - ÒB‡‰Â ;Ì‚Ùe7.Ì‚Ùe ¯ÚˆÂ ˙L·e Ò˜ : ¿»¿»≈«¿»»¿»∆¿««¿»

א.7) לט, כתובות

.â„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

.ãk‰ ?˙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:). בבא-קמא רש"י וכ"כ ה"א, ומזיק חובל מהל' (פ"ג
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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,

.ã‰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

.äÈ·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

.åÈ¯‰ - 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,

.æÔÂÈk - 'dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï' ÒB‡a ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¡«¿≈…«¿«¿»≈»
‰OÚ BÓ„wL21'‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ' ¯Ó‡pL ,22‰Ê È¯‰ , ∆¿»¬≈∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»¬≈∆

‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊ ˙‡ˆÓÂ .‰OÚÏ B˜z¿»«¬≈¿ƒ¿≈ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»
‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,‰OÚÏ«¬≈∆≈ƒ»∆»∆»ƒ…ƒ≈¬≈
ÒB‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,daL∆»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ»»≈

‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯ÈÊÁ‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - L¯‚Â ¯·ÚL23. ∆»«¿≈≈ƒ¿«¬ƒ¿≈∆
¯Á‡Ï ‰Lc˜˙ B‡ ,‰p¯ÈÊÁiL Ì„˜ B˙Le¯‚ ‰˙Ó24, ≈»¿»…∆∆«¬ƒ∆»ƒ¿«¿»¿«≈

È¯‰L ;‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰Le¯‚a ¯eÒ‡L Ô‰k ‰È‰L B‡∆»»…≈∆»ƒ¿»¬≈∆∆∆¬≈
daL ‰OÚ Ìi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú25. »««…«¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»

הלאו.21) לפני בתורה העשה עשה,22)שנכתב מצות זו
שלחה". יוכל "לא נאמר: פסוק אותו שהעשה:23)ובסוף

הלאו". עבירת על ותקנתו כפרתו "היא - לאשה תהיה ולו
להחזירה.24) לו שיש 25)שאסור תעשה לא מצות "כל

שבה  עשה קיים לא פטור, - שבה עשה קיים עשה, קום בה
שלפנינו, במקרה כגון בידיים, בטלה שלא פי על (ואף

חייב". - להחזירה) יכול ואינו שמתה

.ç‰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

.èiL ˙Á‡ÂdÏ LÈ ·‡ dÏ ÔÈ‡L ˙Á‡Â ·‡ dÏ L ¿««∆≈»»¿««∆≈»»≈»
˙‡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.

.é˙¯¯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

.àé:‰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
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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

.áéÔ‰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

.âéÔÈc ˙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.

.ãé,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

.åè‰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

.à‰·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

.á˙L·e Ò˜ :ÌÈ¯·„ ‰LÏL ÌlLÓ ‰zÙÓ‰ ‡ˆÓƒ¿»«¿«∆¿«≈¿»¿»ƒ¿»∆
‰Úa¯‡ - ÒB‡‰Â ;Ì‚Ùe7.Ì‚Ùe ¯ÚˆÂ ˙L·e Ò˜ : ¿»¿»≈«¿»»¿»∆¿««¿»

א.7) לט, כתובות

.â„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

.ãk‰ ?˙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:). בבא-קמא רש"י וכ"כ ה"א, ומזיק חובל מהל' (פ"ג
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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,

.ã‰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

.äÈ·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

.åÈ¯‰ - 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,

.æÔÂÈk - 'dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï' ÒB‡a ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¡«¿≈…«¿«¿»≈»
‰OÚ BÓ„wL21'‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ' ¯Ó‡pL ,22‰Ê È¯‰ , ∆¿»¬≈∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»¬≈∆

‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊ ˙‡ˆÓÂ .‰OÚÏ B˜z¿»«¬≈¿ƒ¿≈ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»
‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,‰OÚÏ«¬≈∆≈ƒ»∆»∆»ƒ…ƒ≈¬≈
ÒB‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,daL∆»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ»»≈

‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯ÈÊÁ‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - L¯‚Â ¯·ÚL23. ∆»«¿≈≈ƒ¿«¬ƒ¿≈∆
¯Á‡Ï ‰Lc˜˙ B‡ ,‰p¯ÈÊÁiL Ì„˜ B˙Le¯‚ ‰˙Ó24, ≈»¿»…∆∆«¬ƒ∆»ƒ¿«¿»¿«≈

È¯‰L ;‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰Le¯‚a ¯eÒ‡L Ô‰k ‰È‰L B‡∆»»…≈∆»ƒ¿»¬≈∆∆∆¬≈
daL ‰OÚ Ìi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú25. »««…«¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»

הלאו.21) לפני בתורה העשה עשה,22)שנכתב מצות זו
שלחה". יוכל "לא נאמר: פסוק אותו שהעשה:23)ובסוף

הלאו". עבירת על ותקנתו כפרתו "היא - לאשה תהיה ולו
להחזירה.24) לו שיש 25)שאסור תעשה לא מצות "כל

שבה  עשה קיים לא פטור, - שבה עשה קיים עשה, קום בה
שלפנינו, במקרה כגון בידיים, בטלה שלא פי על (ואף

חייב". - להחזירה) יכול ואינו שמתה

.ç‰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

.èiL ˙Á‡ÂdÏ LÈ ·‡ dÏ ÔÈ‡L ˙Á‡Â ·‡ dÏ L ¿««∆≈»»¿««∆≈»»≈»
˙‡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.

.é˙¯¯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

.àé:‰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
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אלהים,32) ירשיעון "אשר ח): כב, (שמות בקנס שנאמר
סד:). (בבא-קמא 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.). (בבא-מציעא בידו לו יש אלא-אם-כן
לעיל  וראה התורה, כשבועת כל-כך 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,

.âéÈ˙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 , ¿≈«««¿«≈∆¿»∆¬≈»

L BÓk ,‰Úh‰ ˙ˆ˜ÓaBÓB˜Óa ¯‡a˙i40. ¿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

.ãé- 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

.åèB‡ ,‰¯‚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 לבניו 49)- מורישם הוא וממילא
זכרים  בנים במקום ירושה בת שאינה לבת, ולא הזכרים
ומת  - בדין לתבעו הספיקה לא אם אבל מא:). (כתובות
זכות  מוריש אדם שאין לבניו, להורישו ממון זה אין האב,
מודה  היה אילו שהרי לבנו. בבתו) תורה לו (שנתנה בתו
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

.æè‰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 -

.æé˙‡ 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»»¿
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dleza dxrp zekld - miyp xtq - '` xc` 'a iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.äÔÈÓLÂ ,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

.å‡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 נחת-רוח לו לעשות רוצה הוא ואף בעבודתו,

שם). (רש"י בתולה

.æÔ˙B ‰zÙÓ‰16„iÓ Ì‚Ùe ˙La17Òw‰ Ô˙B BÈ‡Â , «¿«∆≈∆¿»ƒ»¿≈≈«¿»
Ô‡ÓÈ Ô‡Ó Ì‡Â :¯Ó‡pL ;d‡O ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈…¿»»∆∆¡«¿ƒ»≈¿»≈
Ô˙B ÒB‡‰ Ï·‡ .Ï˜LÈ ÛÒk ,BÏ dz˙Ï ‰È·‡»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"

.ç‡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‡aL ‰ÊÂ ;‰ÈÏÚ ¿∆ƒ¿«∆¿»ƒ¿¿»¿∆∆»»∆»

¯‡L·e Ò˜a ·iÁ - ÔB¯Á‡ ÔÈa ÔBL‡¯ ÔÈa ,dk¯„k¿«¿»≈ƒ≈«¬«»ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰23‰ÏÚ· ‡lL ˙a ÏL Ì‚Ùe ˙La ÔÈ‡ Ï·‡ , «¿»ƒ¬»≈∆¿»∆«∆…ƒ¿¬»

dk¯„k ‡lL ‰ÏÚ·pL BÊ Ì‚Ùe ˙L·k ÏÏk24. ¿»¿∆¿«∆ƒ¿¬»∆…¿«¿»

אינו 21) קנס אבל במקצת, נפגמה כדרכה שלא בביאה שגם
ה"ח. פ"א לעיל כמבואר כדרכה, עליה שיבוא עד חייב

הראשון.22) שאינו 23)ע"י אע"פ לישאנה לכופו וכן
ב.24)רוצה. מ, כתובות

.èeÚ„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"ט-י.25) פ"א לעיל

.éÌ‡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

.àéÛ‡ ,˙‡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.): (בבא-מציעא 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:): (בבא-קמא 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

.áé,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. «¿
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אלהים,32) ירשיעון "אשר ח): כב, (שמות בקנס שנאמר
סד:). (בבא-קמא 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.). (בבא-מציעא בידו לו יש אלא-אם-כן
לעיל  וראה התורה, כשבועת כל-כך 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,

.âéÈ˙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 , ¿≈«««¿«≈∆¿»∆¬≈»

L BÓk ,‰Úh‰ ˙ˆ˜ÓaBÓB˜Óa ¯‡a˙i40. ¿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

.ãé- 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

.åèB‡ ,‰¯‚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 לבניו 49)- מורישם הוא וממילא
זכרים  בנים במקום ירושה בת שאינה לבת, ולא הזכרים
ומת  - בדין לתבעו הספיקה לא אם אבל מא:). (כתובות
זכות  מוריש אדם שאין לבניו, להורישו ממון זה אין האב,
מודה  היה אילו שהרי לבנו. בבתו) תורה לו (שנתנה בתו
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

.æè‰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 -

.æé˙‡ 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»»¿
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.äÔÈÓLÂ ,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

.å‡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 נחת-רוח לו לעשות רוצה הוא ואף בעבודתו,

שם). (רש"י בתולה

.æÔ˙B ‰zÙÓ‰16„iÓ Ì‚Ùe ˙La17Òw‰ Ô˙B BÈ‡Â , «¿«∆≈∆¿»ƒ»¿≈≈«¿»
Ô‡ÓÈ Ô‡Ó Ì‡Â :¯Ó‡pL ;d‡O ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈…¿»»∆∆¡«¿ƒ»≈¿»≈
Ô˙B ÒB‡‰ Ï·‡ .Ï˜LÈ ÛÒk ,BÏ dz˙Ï ‰È·‡»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"

.ç‡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‡aL ‰ÊÂ ;‰ÈÏÚ ¿∆ƒ¿«∆¿»ƒ¿¿»¿∆∆»»∆»

¯‡L·e Ò˜a ·iÁ - ÔB¯Á‡ ÔÈa ÔBL‡¯ ÔÈa ,dk¯„k¿«¿»≈ƒ≈«¬«»ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰23‰ÏÚ· ‡lL ˙a ÏL Ì‚Ùe ˙La ÔÈ‡ Ï·‡ , «¿»ƒ¬»≈∆¿»∆«∆…ƒ¿¬»

dk¯„k ‡lL ‰ÏÚ·pL BÊ Ì‚Ùe ˙L·k ÏÏk24. ¿»¿∆¿«∆ƒ¿¬»∆…¿«¿»

אינו 21) קנס אבל במקצת, נפגמה כדרכה שלא בביאה שגם
ה"ח. פ"א לעיל כמבואר כדרכה, עליה שיבוא עד חייב

הראשון.22) שאינו 23)ע"י אע"פ לישאנה לכופו וכן
ב.24)רוצה. מ, כתובות

.èeÚ„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"ט-י.25) פ"א לעיל

.éÌ‡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

.àéÛ‡ ,˙‡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.): (בבא-מציעא 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:): (בבא-קמא 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

.áé,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. «¿
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dlezaקכו dxrp zekld - miyp xtq - '` xc` 'a iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הי"ב. גירושין מהל' פי"א לעיל כמבואר 20)כמבואר
ה"ז. פ"א לעיל

.ä‰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 כי-תצא 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 והוא-הדין
לדין  מפתה מדין שהקשו ב מד, שם כמבואר לזה, זה אותם

רוקח'). 'מעשה – רע שם מוציא

.åÔÈc ˙È·Ï ‡B·iL ‡e‰ ?Ú¯ ÌL ˙‡ˆB‰ „ˆÈk≈«»«≈»∆»¿≈ƒ
.ÌÈÏe˙a dÏ È˙‡ˆÓ ‡ÏÂ ÈzÏÚa BÊ ‰¯Ú :¯Ó‡ÈÂ¿…««¬»»«¿ƒ¿…»»ƒ»¿ƒ
¯Á‡ ÈzÁz ‰˙pfL ÈÏ Ú„B ¯·c‰ ÏÚ ÈzLwaLÎe¿∆ƒ«¿ƒ««»»«ƒ∆ƒ¿»«¿«««
ÔÈc ˙È·e .Ì‰ÈÙa ‰˙pfL È„Ú Ì‰ el‡Â ,‰ÈzÒ¯‡L∆≈«¿ƒ»¿≈≈≈«∆ƒ¿»ƒ¿≈∆≈ƒ
‡ˆÓ Ì‡ .Ô˙e„Ú ÔÈ¯˜BÁÂ ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿¿ƒ≈»ƒƒ¿»
enÊe‰Â ,ÌÈ„Ú ·‡‰ ‡È·‰ Ì‡Â ;˙Ï˜Ò - ˙Ó‡ ¯·c‰«»»¡∆ƒ¿∆∆¿ƒ≈ƒ»»≈ƒ¿«

ÏÚa‰ ‡È·‰L ÌÈ„Ú‰27- ¯˜L e„ÈÚ‰L ‡ˆÓÂ , »≈ƒ∆≈ƒ«««¿ƒ¿»∆≈ƒ∆∆
eÏ˜qÈ28‰Ê ÏÚÂ .ÌÈÚÏÒ ‰‡Ó Ô˙BÂ ,‡e‰ ‰˜ÏÈÂ , ƒ»¿¿ƒ¿∆¿≈≈»¿»ƒ¿«∆

È„Ú enÊiL ÌÈ„Ú‰ el‡ - Èz· ÈÏe˙a ‰l‡Â :¯Ó‡∆¡«¿≈∆¿≈ƒƒ≈»≈ƒ∆»≈≈≈
È„Ú enÊ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÏÚa‰ ¯ÊÁ .ÏÚa‰«««»««««¿≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿≈≈≈≈

ÔÈÏ˜Ò ‰È·‡ È„ÚÂ ‰¯Úp‰ È¯‰ - ·‡‰29‰Ê ÏÚ . »»¬≈««¬»¿≈≈»ƒ»ƒ¿»ƒ«∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ Ì‡Â :¯Ó‡30 ∆¡«¿ƒ¡∆»»«»»«∆ƒƒ«¿»

ÈÓÓBÊÂ ,ÔÈÓÓBÊÂ ,ÌÈ„Ú da LÈ BÊ ‰L¯tL ,e„ÓÏ»¿∆»»»≈»≈ƒ¿¿ƒ¿¿≈
ÔÈÓÓBÊ31. ¿ƒ

מעידים 27) אתם היאך הבעל: לעדי אמרו האב שעדי
עמנו  הייתם זה ביום והלא זה, ובמקום זה ביום שזינתה

הזמה. וזוהי אחר, זממו 28)במקום כאשר בהם עושים
לה. והתורה 29)לעשות הבעל, עדי להרוג זממו שהרי

לאחיו". לעשות זמם כאשר לו "ועשיתם דבר 30)אמרה:
קוראו  בפסוק, אסמכתא גם לו ויש מסיני חז"ל שקיבלוהו
יסודי  הל' והשווה מלאכי). (יד השמועה" "מפי רבינו:

ובביאורנו. ה"ד, פ"ה פ"ד 31)התורה כתובות 'ירושלמי'
עדים  בה יש הזו הפרשה בון, רבי בי יוסי רבי אמר ה"ד:
הזאת  האשה [את אומר הבעל זוממיהן, וזוממי וזוממיהן
הרי  יד] שם, דברים - בתולים לה מצאתי ולא - לקחתי
עדי  להזים עדים האב והביא אביה, בבית שזינתה עדים
עדים  הבעל והביא בתי"] בתולי "ואלה [לאמר: הבעל
הזה"]. הדבר היה אמת "ואם שנאמר: [כמו האב עדי להזים

הי"ב. להלן וראה

.æÈt 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).

.ç‰˙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"ד-ה. 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

.è‰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 והוא-הדין מקנס. פטור ולפיכך להקל,
להקל  נפשות וספק י.) (סנהדרין עומדת מיתה שבמקום

מן 42)(משנה-למלך). שפטורה לפי ליבם, ואסורה המת.
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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  וכסף-משנה). (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

.àÏ‡¯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'גזירה-שוה' חז"ל קיבלו

מו.). מזהירים 4)(כתובות אלא-אם-כן 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

.á¯eËt - ˙¯‚Ba‰ ÏÚ B‡ ‰pËw‰ ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈»««¿«»««∆∆»
ÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â ,˙e˜Ïn‰ ÔÓe Òw‰ ÔÓƒ«¿»ƒ««¿¿≈«»«∆ƒ«
‰¯Ú - ‰¯Úp‰ ÈÏe˙a ˙‡ e‡ÈˆB‰Â :¯Ó‡pL ;‰¯Úp‰««¬»∆∆¡«¿ƒ∆¿≈««¬»«¬»

·e˙k‰ ¯ac ‡ÏÓ9. »≈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 בכסף-משנה).
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

.â˙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) שבית-המקדש 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 בבא-קמא הרי"ף דברי ע"פ
הביא  ס"ג פ"ח בבא-קמא 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

.ãÌL ‡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
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הי"ב. גירושין מהל' פי"א לעיל כמבואר 20)כמבואר
ה"ז. פ"א לעיל

.ä‰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 כי-תצא 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 והוא-הדין
לדין  מפתה מדין שהקשו ב מד, שם כמבואר לזה, זה אותם

רוקח'). 'מעשה – רע שם מוציא

.åÔÈc ˙È·Ï ‡B·iL ‡e‰ ?Ú¯ ÌL ˙‡ˆB‰ „ˆÈk≈«»«≈»∆»¿≈ƒ
.ÌÈÏe˙a dÏ È˙‡ˆÓ ‡ÏÂ ÈzÏÚa BÊ ‰¯Ú :¯Ó‡ÈÂ¿…««¬»»«¿ƒ¿…»»ƒ»¿ƒ
¯Á‡ ÈzÁz ‰˙pfL ÈÏ Ú„B ¯·c‰ ÏÚ ÈzLwaLÎe¿∆ƒ«¿ƒ««»»«ƒ∆ƒ¿»«¿«««
ÔÈc ˙È·e .Ì‰ÈÙa ‰˙pfL È„Ú Ì‰ el‡Â ,‰ÈzÒ¯‡L∆≈«¿ƒ»¿≈≈≈«∆ƒ¿»ƒ¿≈∆≈ƒ
‡ˆÓ Ì‡ .Ô˙e„Ú ÔÈ¯˜BÁÂ ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿¿ƒ≈»ƒƒ¿»
enÊe‰Â ,ÌÈ„Ú ·‡‰ ‡È·‰ Ì‡Â ;˙Ï˜Ò - ˙Ó‡ ¯·c‰«»»¡∆ƒ¿∆∆¿ƒ≈ƒ»»≈ƒ¿«

ÏÚa‰ ‡È·‰L ÌÈ„Ú‰27- ¯˜L e„ÈÚ‰L ‡ˆÓÂ , »≈ƒ∆≈ƒ«««¿ƒ¿»∆≈ƒ∆∆
eÏ˜qÈ28‰Ê ÏÚÂ .ÌÈÚÏÒ ‰‡Ó Ô˙BÂ ,‡e‰ ‰˜ÏÈÂ , ƒ»¿¿ƒ¿∆¿≈≈»¿»ƒ¿«∆

È„Ú enÊiL ÌÈ„Ú‰ el‡ - Èz· ÈÏe˙a ‰l‡Â :¯Ó‡∆¡«¿≈∆¿≈ƒƒ≈»≈ƒ∆»≈≈≈
È„Ú enÊ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÏÚa‰ ¯ÊÁ .ÏÚa‰«««»««««¿≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿≈≈≈≈

ÔÈÏ˜Ò ‰È·‡ È„ÚÂ ‰¯Úp‰ È¯‰ - ·‡‰29‰Ê ÏÚ . »»¬≈««¬»¿≈≈»ƒ»ƒ¿»ƒ«∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ Ì‡Â :¯Ó‡30 ∆¡«¿ƒ¡∆»»«»»«∆ƒƒ«¿»

ÈÓÓBÊÂ ,ÔÈÓÓBÊÂ ,ÌÈ„Ú da LÈ BÊ ‰L¯tL ,e„ÓÏ»¿∆»»»≈»≈ƒ¿¿ƒ¿¿≈
ÔÈÓÓBÊ31. ¿ƒ

מעידים 27) אתם היאך הבעל: לעדי אמרו האב שעדי
עמנו  הייתם זה ביום והלא זה, ובמקום זה ביום שזינתה

הזמה. וזוהי אחר, זממו 28)במקום כאשר בהם עושים
לה. והתורה 29)לעשות הבעל, עדי להרוג זממו שהרי

לאחיו". לעשות זמם כאשר לו "ועשיתם דבר 30)אמרה:
קוראו  בפסוק, אסמכתא גם לו ויש מסיני חז"ל שקיבלוהו
יסודי  הל' והשווה מלאכי). (יד השמועה" "מפי רבינו:

ובביאורנו. ה"ד, פ"ה פ"ד 31)התורה כתובות 'ירושלמי'
עדים  בה יש הזו הפרשה בון, רבי בי יוסי רבי אמר ה"ד:
הזאת  האשה [את אומר הבעל זוממיהן, וזוממי וזוממיהן
הרי  יד] שם, דברים - בתולים לה מצאתי ולא - לקחתי
עדי  להזים עדים האב והביא אביה, בבית שזינתה עדים
עדים  הבעל והביא בתי"] בתולי "ואלה [לאמר: הבעל
הזה"]. הדבר היה אמת "ואם שנאמר: [כמו האב עדי להזים

הי"ב. להלן וראה

.æÈt 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).

.ç‰˙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"ד-ה. 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

.è‰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 והוא-הדין מקנס. פטור ולפיכך להקל,
להקל  נפשות וספק י.) (סנהדרין עומדת מיתה שבמקום

מן 42)(משנה-למלך). שפטורה לפי ליבם, ואסורה המת.
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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  וכסף-משנה). (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

.àÏ‡¯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'גזירה-שוה' חז"ל קיבלו

מו.). מזהירים 4)(כתובות אלא-אם-כן 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

.á¯eËt - ˙¯‚Ba‰ ÏÚ B‡ ‰pËw‰ ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈»««¿«»««∆∆»
ÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â ,˙e˜Ïn‰ ÔÓe Òw‰ ÔÓƒ«¿»ƒ««¿¿≈«»«∆ƒ«
‰¯Ú - ‰¯Úp‰ ÈÏe˙a ˙‡ e‡ÈˆB‰Â :¯Ó‡pL ;‰¯Úp‰««¬»∆∆¡«¿ƒ∆¿≈««¬»«¬»

·e˙k‰ ¯ac ‡ÏÓ9. »≈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 בכסף-משנה).
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

.â˙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) שבית-המקדש 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 בבא-קמא הרי"ף דברי ע"פ
הביא  ס"ג פ"ח בבא-קמא 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

.ãÌL ‡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
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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

.âÈ¯˙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

.ãÔÈ‡ - 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 ולא 16)שאין הואיל
האוסר. קינוי לה קדם

.ä˙¯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»

.åÔË˜ ‰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"

.æÏÁnL ÏÚa19BÈep˜ - ¯˙qzL Ì„˜ BÈep˜ ÏÚ ««∆»««ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
ÏÁÓ Ì‡ Ï·‡ .ÌÏBÚÓ dÏ ‡p˜ ‡Ï el‡Îe ,ÏeÁÓ»¿ƒ…ƒ≈»≈»¬»ƒ»«

dL¯b .ÏÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯˙qzL ¯Á‡20‰Ê È¯‰ - ««∆ƒ»≈≈»ƒ¿…≈¿»¬≈∆
Èep˜ ˙‡p˜Ï CÈ¯ˆ - d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,ÏÁnL ÈÓk¿ƒ∆»«¿ƒ∆¡ƒ»»ƒ¿«…ƒ

¯Á‡21. «≈

שתיסתר.20)ויתר.19) לה 21)קודם קינא לא ואם
הוא  שהרי הקודם, קינויו פי על נאסרת אינה ונסתרה, שנית

כמחול.

.ç‰Ê ÌÚ ‰¯zÒpL d˙B‡ ‰‡¯Â ,ÌÈL ÈÙa dÏ ‡pƒ̃≈»ƒ¿≈¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿¿»ƒ∆
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ ÂÈÏÚ dÏ ‡pwL∆ƒ≈»»»¿»¬»¿≈À¿»¬≈¬»

ÂÈÏÚ22‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,23d˙B˜L‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ; »»¿ƒ¿ƒ≈¿À»∆≈»¿«¿»

BÓˆÚ Èt ÏÚ24ÔÈp¯Ó ÌÚ‰ ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ .25‰È¯Á‡ «ƒ«¿¿≈ƒ»«»»¿«¿ƒ«¬∆»
‰¯È˙q‰Â Èepw‰ ¯Á‡26˙BÂh‰ ÌÈLp‰Ó ÚÓML „Ú , «««ƒ¿«¿ƒ»«∆»«≈«»ƒ«»

‰·l‰ ¯B‡Ï27ÌÚ ‰˙pfL da ˙B˙BÂ ˙B‡OB ¿«¿»»¿¿¿»∆ƒ¿»ƒ
dÓi˜Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ dÏ ‡pwL LÈ‡‰28, »ƒ∆ƒ≈»»»¬≈∆»¿«¿»

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ29. ¿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

.èÈep˜ ¯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

.éÔ‰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

.àé- ‰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...

.áé‰˙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»««
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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

משנה-למלך]. ועי' מספק, לגרשה

.édk¯„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"

.àé:¯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

.áéÔBLÏ - ‰ÏÓO‰ eO¯Ùe :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»»¿«ƒ¿»¿
„B·k53¯·c‰ È¯˙Òa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL ,54‰Ê ÔÎÂ . »∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿≈«»»¿≈∆

È„Ú ÈÓÓBÊ Ô‰ - Èz· ÈÏe˙a ‰l‡ :·‡‰ ¯Ó‡iL∆…«»»≈∆¿≈ƒƒ≈¿≈≈≈
ÏÚa‰55- ‚¯‰z ¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ Ì‡Â :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . «««¿∆∆∆¡«¿ƒ¡∆»»«»»≈»≈

‰˙pfLk56˙Èa ˙BÊÏ :¯Ó‡pL ,ÌÈ„Úa ÔÈÒe¯‡‰ ¯Á‡ ¿∆ƒ¿»««»≈ƒ¿≈ƒ∆∆¡«ƒ¿≈
da ‰¯Bz ‰¯Ó‡ ¯·k - ÔÈÒe¯‡‰ Ì„˜ Ï·‡ ;‰È·‡57 »ƒ»¬»…∆»≈ƒ¿»»¿»»»

ÔBÓÓ ÈÓeÏL˙a ·iÁ dÏÚB·e ,ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ¿¬»«»¿«¿≈»
.Ò‡ ÔÈa ‰zt ÔÈa ,„·Ïaƒ¿«≈ƒ»≈»«

חייב 53) שאינו י) (הלכה רבינו שפסק מה שלפי ואע"פ
את  שיפרשו ממש, שמלה לפרש אפשר אותה, בעל אם אלא
שאמרו  כמו שעליו, הבתולים דם לראות הסדין או הסודר
בלשון  לפרשה מסתבר שיותר לרבינו לו נראה שם, בגמרא

וכסף-משנה). 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 כי-תצא פרשת ב'ספרי' הוא
להוציא  דבריהם ילבינו כשמלה", דבריהם יחוורו - השמלה
שם). בפירושו הלל, (רבינו חדשה כשמלה לאמיתו דבר
במלכים-א  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"ו  א' אדר ג' שישי 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

.àÈep˜3‡e‰ ,'BzL‡ ˙‡ ‡p˜Â' ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ƒ»»«»¿ƒ≈∆ƒ¿
Ó‡iLÈ¯˙qz Ï‡ :ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ¯4.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

.á¯˙qzL ‡e‰ ,'‰¯zÒÂ' ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰¯È˙q‰«¿ƒ»»¬»«»¿ƒ¿¿»∆ƒ»≈
ÈÙa 'BnÚ È¯˙qz Ï‡' dÏ ¯Ó‡L LÈ‡‰ B˙B‡ ÌÚƒ»ƒ∆»«»«ƒ»¿ƒƒƒ¿≈

‰‡ÓË È„k BnÚ ‰˙‰L Ì‡ .ÌÈ„Ú ÈL6È„k ‡e‰L , ¿≈≈ƒƒ»¬»ƒ¿≈À¿»∆¿≈
‰ˆÈa ˙BÏˆÏ7dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dÚÓ‚Ïe ƒ¿≈»¿»¿»¬≈¬»««¿»

ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰zLzL „Ú8ÔÈ‡L ÔÓÊ·e .¯·c‰ ˜„aÈÂ «∆ƒ¿∆≈«»ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ¿«∆≈
‰ËBÒ ÈÓ ÌL9ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ¯Ò‡z -10‡Ïa ‡ˆ˙Â , »≈»≈»≈»»¿»¿≈≈¿…
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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

.âÈ¯˙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

.ãÔÈ‡ - 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 ולא 16)שאין הואיל
האוסר. קינוי לה קדם

.ä˙¯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»

.åÔË˜ ‰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"

.æÏÁnL ÏÚa19BÈep˜ - ¯˙qzL Ì„˜ BÈep˜ ÏÚ ««∆»««ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
ÏÁÓ Ì‡ Ï·‡ .ÌÏBÚÓ dÏ ‡p˜ ‡Ï el‡Îe ,ÏeÁÓ»¿ƒ…ƒ≈»≈»¬»ƒ»«

dL¯b .ÏÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯˙qzL ¯Á‡20‰Ê È¯‰ - ««∆ƒ»≈≈»ƒ¿…≈¿»¬≈∆
Èep˜ ˙‡p˜Ï CÈ¯ˆ - d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,ÏÁnL ÈÓk¿ƒ∆»«¿ƒ∆¡ƒ»»ƒ¿«…ƒ

¯Á‡21. «≈

שתיסתר.20)ויתר.19) לה 21)קודם קינא לא ואם
הוא  שהרי הקודם, קינויו פי על נאסרת אינה ונסתרה, שנית

כמחול.

.ç‰Ê ÌÚ ‰¯zÒpL d˙B‡ ‰‡¯Â ,ÌÈL ÈÙa dÏ ‡pƒ̃≈»ƒ¿≈¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿¿»ƒ∆
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ ÂÈÏÚ dÏ ‡pwL∆ƒ≈»»»¿»¬»¿≈À¿»¬≈¬»

ÂÈÏÚ22‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,23d˙B˜L‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ; »»¿ƒ¿ƒ≈¿À»∆≈»¿«¿»

BÓˆÚ Èt ÏÚ24ÔÈp¯Ó ÌÚ‰ ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ .25‰È¯Á‡ «ƒ«¿¿≈ƒ»«»»¿«¿ƒ«¬∆»
‰¯È˙q‰Â Èepw‰ ¯Á‡26˙BÂh‰ ÌÈLp‰Ó ÚÓML „Ú , «««ƒ¿«¿ƒ»«∆»«≈«»ƒ«»

‰·l‰ ¯B‡Ï27ÌÚ ‰˙pfL da ˙B˙BÂ ˙B‡OB ¿«¿»»¿¿¿»∆ƒ¿»ƒ
dÓi˜Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ dÏ ‡pwL LÈ‡‰28, »ƒ∆ƒ≈»»»¬≈∆»¿«¿»

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ29. ¿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

.èÈep˜ ¯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

.éÔ‰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

.àé- ‰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...

.áé‰˙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»««
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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

משנה-למלך]. ועי' מספק, לגרשה

.édk¯„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"

.àé:¯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

.áéÔBLÏ - ‰ÏÓO‰ eO¯Ùe :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»»¿«ƒ¿»¿
„B·k53¯·c‰ È¯˙Òa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL ,54‰Ê ÔÎÂ . »∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿≈«»»¿≈∆

È„Ú ÈÓÓBÊ Ô‰ - Èz· ÈÏe˙a ‰l‡ :·‡‰ ¯Ó‡iL∆…«»»≈∆¿≈ƒƒ≈¿≈≈≈
ÏÚa‰55- ‚¯‰z ¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ Ì‡Â :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . «««¿∆∆∆¡«¿ƒ¡∆»»«»»≈»≈

‰˙pfLk56˙Èa ˙BÊÏ :¯Ó‡pL ,ÌÈ„Úa ÔÈÒe¯‡‰ ¯Á‡ ¿∆ƒ¿»««»≈ƒ¿≈ƒ∆∆¡«ƒ¿≈
da ‰¯Bz ‰¯Ó‡ ¯·k - ÔÈÒe¯‡‰ Ì„˜ Ï·‡ ;‰È·‡57 »ƒ»¬»…∆»≈ƒ¿»»¿»»»

ÔBÓÓ ÈÓeÏL˙a ·iÁ dÏÚB·e ,ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ¿¬»«»¿«¿≈»
.Ò‡ ÔÈa ‰zt ÔÈa ,„·Ïaƒ¿«≈ƒ»≈»«

חייב 53) שאינו י) (הלכה רבינו שפסק מה שלפי ואע"פ
את  שיפרשו ממש, שמלה לפרש אפשר אותה, בעל אם אלא
שאמרו  כמו שעליו, הבתולים דם לראות הסדין או הסודר
בלשון  לפרשה מסתבר שיותר לרבינו לו נראה שם, בגמרא

וכסף-משנה). 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 כי-תצא פרשת ב'ספרי' הוא
להוציא  דבריהם ילבינו כשמלה", דבריהם יחוורו - השמלה
שם). בפירושו הלל, (רבינו חדשה כשמלה לאמיתו דבר
במלכים-א  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"ו  א' אדר ג' שישי 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

.àÈep˜3‡e‰ ,'BzL‡ ˙‡ ‡p˜Â' ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ƒ»»«»¿ƒ≈∆ƒ¿
Ó‡iLÈ¯˙qz Ï‡ :ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ¯4.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

.á¯˙qzL ‡e‰ ,'‰¯zÒÂ' ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰¯È˙q‰«¿ƒ»»¬»«»¿ƒ¿¿»∆ƒ»≈
ÈÙa 'BnÚ È¯˙qz Ï‡' dÏ ¯Ó‡L LÈ‡‰ B˙B‡ ÌÚƒ»ƒ∆»«»«ƒ»¿ƒƒƒ¿≈

‰‡ÓË È„k BnÚ ‰˙‰L Ì‡ .ÌÈ„Ú ÈL6È„k ‡e‰L , ¿≈≈ƒƒ»¬»ƒ¿≈À¿»∆¿≈
‰ˆÈa ˙BÏˆÏ7dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dÚÓ‚Ïe ƒ¿≈»¿»¿»¬≈¬»««¿»

ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰zLzL „Ú8ÔÈ‡L ÔÓÊ·e .¯·c‰ ˜„aÈÂ «∆ƒ¿∆≈«»ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ¿«∆≈
‰ËBÒ ÈÓ ÌL9ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ¯Ò‡z -10‡Ïa ‡ˆ˙Â , »≈»≈»≈»»¿»¿≈≈¿…
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ׁ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.

.àd˙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

.áÏÚ Û‡ ,˙BzLÏ ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈLp‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆≈»¿ƒ¿««
,Ô˙B˜L‰Ï ÌÈˆB¯ Ô‰ÈÏÚ·e ˙BzLÏ ˙BˆB¯ Ô‰L Ètƒ∆≈ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿»
¯Á‡ ‰¯È˙Ò È„Ú e‡B·iMÓ ‰a˙k ‡Ïa ˙B‡ˆBÈ ‡l‡∆»¿¿…¿À»ƒ∆»≈≈¿ƒ»««
‰¯OÚ LÓÁÂ .ÌÏBÚÏ Ô‰ÈÏÚa ÏÚ e¯Ò‡ÈÂ Èep˜ È„Ú≈≈ƒ¿≈»¿««¿≈∆¿»«¬≈∆¿≈

Ì·È ˙¯ÓBLÂ ,‰Òe¯‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ÌÈL9‰pË˜e ,10 »ƒ≈¿≈≈¬»¿∆∆»»¿«»
ÏB„b‰ ˙L‡11˙L‡Â ,ÔËw‰ ˙L‡ ‰ÏB„‚e , ≈∆«»¿»≈∆«»»¿≈∆

ÒBÈ‚B¯c‡12‡ÓBq‰ ˙L‡Â ,13B‡ ,¯bÁ‰ ˙L‡Â , «¿¿ƒ¿≈∆«≈¿≈∆«ƒ≈
ÔÎÂ ,„È ˙e¯k ‡e‰L B‡ ,ÚÓBL BÈ‡L ÈÓ B‡ ,Ìl‡‰»ƒ≈ƒ∆≈≈«∆¿»¿≈
dÈ‡LÂ ,„È ˙˙e¯Îe ,‡ÓBq‰Â ,˙Ól‡‰Â ,˙¯bÁ‰«ƒ∆∆¿»ƒ∆∆¿«»¿«»¿∆≈»

˙BzLÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ el‡Ó ˙Á‡ Ïk .˙ÚÓBL14. ««»««≈≈≈»¿»ƒ¿

וקינא 9) שייבמה, לאחיו וממתנת בנים, בלא מת שבעלה
יבמה. אחד.10)לה ויום שנה שתים-עשרה מבת פחותה

אחד.11) ויום שנה שלש-עשרה 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.

.â¯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

.ã‰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
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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

.âédÏ ‡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

.ãéÈepw‰ ¯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 באה 42)להיבדק השתייה שאין
היא. טמאה וודאי וזו הספק, על מעשיה 43)אלא "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)

.åè‰M‡ elÙ‡46ÁÙLÂ „·ÚÂ‰47˙e„ÚÏ ÏeÒÙe ¬ƒƒ»¿∆∆¿ƒ¿»»¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯·Úa48·B¯˜ elÙ‡Â49˙e„ÚÏ ÔÓ‡ «¬≈»ƒƒ¿≈¿ƒ«¬ƒ»∆¡»¿≈

dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡˙Â ;‰˙pfL ‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ,‰ËBÒ»¿»ƒ»∆»∆ƒ¿»¿≈»≈««¿»
ÌÏBÚÏ50ÏÈ‡B‰ .‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,‰˙BL dÈ‡Â , ¿»¿≈»»¿≈≈¿…¿À»ƒ

‰¯Bz‰Â ,ÌÈ¯Lk ÌÈ„Úa ‰¯È˙q‰Â Èepw‰ Ì„˜Â¿»««ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿≈ƒ¿«»
˙e„ÚÏ ÔÈ¯Lk Ôlk È¯‰ - ‰‡ÓËa „Á‡ „Ú ‰ÈÓ‡‰∆¡ƒ»≈∆»¿À¿»¬≈À»¿≈ƒ¿≈
˙B„ÈÚÓ BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÌÈL LÓÁ Û‡ .‰‡ÓËÀ¿»«»≈»ƒ∆¿∆¿ƒ
ÏÚ d¯Ò‡Ï ‰ÈÏÚ ˙Ó‡Â .˙‡ÓËpL ¯ÓBÏ BÊ ÏÚ BÊ««∆ƒ¿»¿∆¡∆∆»∆»¿»¿»«
d„ÈÒÙ‰Ï ‡Ï Ï·‡ ,d˙B˜L‰Ï ‡lLÂ dÏÚa«¿»¿∆…¿«¿»¬»…¿«¿ƒ»

d˙a˙kÓ51.‰‡ˆBÈÂ d˙a˙k ˙ÏËB ‡l‡ , ƒ¿À»»∆»∆∆¿À»»¿¿»

אחר.46) במקום לעדות הכנענים.47)הפסולה

מדבריהם.48) לעדות ופסול חכמים דברי על שעבר
אחר.49) במקום להעיד נאמן שאינו משפחתית, קרבה
עליה.50) להעיד נאמן אינו התורה, מן לעדות הפסול אבל
כדי 51) שקר להעיד חשודות אותה, ששונאות מתוך

שלא  אלא נאמנות אינן אם אבל כתובתה. להפסיד
עימה, מטיבות שהרי שמשקרות בהן לחשוד אין להשקותה,
כתובתה, ונוטלת ויוצאת עדותן בגלל לשתות תצטרך שלא
כתובה. בלי לצאת או לשתות צריכה הייתה עדותן ולולא

.æèdÈ‡ 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

.æé¯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

.çéÌÈa¯ ÔÈÏeÒt B‡ ˙Ba¯ ÌÈLÂ ¯Lk „Á‡ „Ú ‡a58 »≈∆»»≈¿»ƒ«¿ƒ«ƒ
„Á‡k59ÔÈÏeÒt‰ B‡ ÌÈLp‰Â '˙‡ÓË' ¯ÓB‡ „Ú‰ , ¿∆»»≈≈ƒ¿»¿«»ƒ«¿ƒ

'˙‡ÓË ‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡60‰˙BL BÊ È¯‰ -61„Á‡ „ÚL ; ¿ƒ…ƒ¿»¬≈»∆≈∆»
Ì‰ ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ÌÈa¯ ÔÈÏeÒÙe62. ¿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

.èéÈzL ?„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".

.ëÈ„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
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קלי dheq zekld - miyp xtq - '` xc` 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ׁ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.

.àd˙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

.áÏÚ Û‡ ,˙BzLÏ ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈLp‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆≈»¿ƒ¿««
,Ô˙B˜L‰Ï ÌÈˆB¯ Ô‰ÈÏÚ·e ˙BzLÏ ˙BˆB¯ Ô‰L Ètƒ∆≈ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿»
¯Á‡ ‰¯È˙Ò È„Ú e‡B·iMÓ ‰a˙k ‡Ïa ˙B‡ˆBÈ ‡l‡∆»¿¿…¿À»ƒ∆»≈≈¿ƒ»««
‰¯OÚ LÓÁÂ .ÌÏBÚÏ Ô‰ÈÏÚa ÏÚ e¯Ò‡ÈÂ Èep˜ È„Ú≈≈ƒ¿≈»¿««¿≈∆¿»«¬≈∆¿≈

Ì·È ˙¯ÓBLÂ ,‰Òe¯‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ÌÈL9‰pË˜e ,10 »ƒ≈¿≈≈¬»¿∆∆»»¿«»
ÏB„b‰ ˙L‡11˙L‡Â ,ÔËw‰ ˙L‡ ‰ÏB„‚e , ≈∆«»¿»≈∆«»»¿≈∆

ÒBÈ‚B¯c‡12‡ÓBq‰ ˙L‡Â ,13B‡ ,¯bÁ‰ ˙L‡Â , «¿¿ƒ¿≈∆«≈¿≈∆«ƒ≈
ÔÎÂ ,„È ˙e¯k ‡e‰L B‡ ,ÚÓBL BÈ‡L ÈÓ B‡ ,Ìl‡‰»ƒ≈ƒ∆≈≈«∆¿»¿≈
dÈ‡LÂ ,„È ˙˙e¯Îe ,‡ÓBq‰Â ,˙Ól‡‰Â ,˙¯bÁ‰«ƒ∆∆¿»ƒ∆∆¿«»¿«»¿∆≈»

˙BzLÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ el‡Ó ˙Á‡ Ïk .˙ÚÓBL14. ««»««≈≈≈»¿»ƒ¿

וקינא 9) שייבמה, לאחיו וממתנת בנים, בלא מת שבעלה
יבמה. אחד.10)לה ויום שנה שתים-עשרה מבת פחותה

אחד.11) ויום שנה שלש-עשרה 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.

.â¯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

.ã‰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
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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

.âédÏ ‡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

.ãéÈepw‰ ¯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 באה 42)להיבדק השתייה שאין
היא. טמאה וודאי וזו הספק, על מעשיה 43)אלא "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)

.åè‰M‡ elÙ‡46ÁÙLÂ „·ÚÂ‰47˙e„ÚÏ ÏeÒÙe ¬ƒƒ»¿∆∆¿ƒ¿»»¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯·Úa48·B¯˜ elÙ‡Â49˙e„ÚÏ ÔÓ‡ «¬≈»ƒƒ¿≈¿ƒ«¬ƒ»∆¡»¿≈

dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡˙Â ;‰˙pfL ‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ,‰ËBÒ»¿»ƒ»∆»∆ƒ¿»¿≈»≈««¿»
ÌÏBÚÏ50ÏÈ‡B‰ .‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,‰˙BL dÈ‡Â , ¿»¿≈»»¿≈≈¿…¿À»ƒ

‰¯Bz‰Â ,ÌÈ¯Lk ÌÈ„Úa ‰¯È˙q‰Â Èepw‰ Ì„˜Â¿»««ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿≈ƒ¿«»
˙e„ÚÏ ÔÈ¯Lk Ôlk È¯‰ - ‰‡ÓËa „Á‡ „Ú ‰ÈÓ‡‰∆¡ƒ»≈∆»¿À¿»¬≈À»¿≈ƒ¿≈
˙B„ÈÚÓ BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÌÈL LÓÁ Û‡ .‰‡ÓËÀ¿»«»≈»ƒ∆¿∆¿ƒ
ÏÚ d¯Ò‡Ï ‰ÈÏÚ ˙Ó‡Â .˙‡ÓËpL ¯ÓBÏ BÊ ÏÚ BÊ««∆ƒ¿»¿∆¡∆∆»∆»¿»¿»«
d„ÈÒÙ‰Ï ‡Ï Ï·‡ ,d˙B˜L‰Ï ‡lLÂ dÏÚa«¿»¿∆…¿«¿»¬»…¿«¿ƒ»

d˙a˙kÓ51.‰‡ˆBÈÂ d˙a˙k ˙ÏËB ‡l‡ , ƒ¿À»»∆»∆∆¿À»»¿¿»

אחר.46) במקום לעדות הכנענים.47)הפסולה

מדבריהם.48) לעדות ופסול חכמים דברי על שעבר
אחר.49) במקום להעיד נאמן שאינו משפחתית, קרבה
עליה.50) להעיד נאמן אינו התורה, מן לעדות הפסול אבל
כדי 51) שקר להעיד חשודות אותה, ששונאות מתוך

שלא  אלא נאמנות אינן אם אבל כתובתה. להפסיד
עימה, מטיבות שהרי שמשקרות בהן לחשוד אין להשקותה,
כתובתה, ונוטלת ויוצאת עדותן בגלל לשתות תצטרך שלא
כתובה. בלי לצאת או לשתות צריכה הייתה עדותן ולולא

.æèdÈ‡ 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

.æé¯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

.çéÌÈa¯ ÔÈÏeÒt B‡ ˙Ba¯ ÌÈLÂ ¯Lk „Á‡ „Ú ‡a58 »≈∆»»≈¿»ƒ«¿ƒ«ƒ
„Á‡k59ÔÈÏeÒt‰ B‡ ÌÈLp‰Â '˙‡ÓË' ¯ÓB‡ „Ú‰ , ¿∆»»≈≈ƒ¿»¿«»ƒ«¿ƒ

'˙‡ÓË ‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡60‰˙BL BÊ È¯‰ -61„Á‡ „ÚL ; ¿ƒ…ƒ¿»¬≈»∆≈∆»
Ì‰ ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ÌÈa¯ ÔÈÏeÒÙe62. ¿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

.èéÈzL ?„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".

.ëÈ„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
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‰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

(משנה-למלך). 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').

.é‡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

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 כתנא-קמא 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

.àéÈep˜ 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.

.áéÈÓ ‰˙˙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"י-יא. 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  (משנה-למלך). 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 -

.âé·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:
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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 (מגיד-משנה 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, על-ידי 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

.äB˙˜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

.å˙¯¯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 אלא-אם-כן
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"ג-יד. 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  (כסף-משנה), 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)

.æ˙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

.ç¯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 על-פי
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,

.èÚ ‰¯eÒ‡ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏÈ·iÁÓ ÂÈÏ ¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿¬»»»≈«»≈
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‰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

(משנה-למלך). 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').

.é‡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

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 כתנא-קמא 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

.àéÈep˜ 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.

.áéÈÓ ‰˙˙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"י-יא. 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  (משנה-למלך). 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 -

.âé·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:
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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 (מגיד-משנה 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, על-ידי 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

.äB˙˜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

.å˙¯¯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 אלא-אם-כן
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"ג-יד. 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  (כסף-משנה), 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)

.æ˙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

.ç¯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 על-פי
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,

.èÚ ‰¯eÒ‡ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏÈ·iÁÓ ÂÈÏ ¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿¬»»»≈«»≈
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[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
(כסף-משנה  האיום קודם מדובר ושם כתובה", בלא תצא

ומעשה-רוקח).

.âd˙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¿««¿»«∆

מביאים 14) הגזית, בלשכת היושב הגדול [מבית-הדין
(סוטה  ששנינו כמו נקנור, שער שהוא המזרח, לשער אותה
שם: רבינו וכפירוש המזרח", לשער אותה "מעלין ז.):
הרי  המזרח", בשער שהיא לפי - ומורידין אותה "מעלין
בשער  היא שהרי כלומר: המזרח", "לשער המלים פירש
וזוהי  הגזית. מלשכת לשם אותה שמביאים המזרח,
טז) ה, (במדבר סוטה בפרשת הנאמרת הראשונה ההעמדה
ב'ספרי' כמפורש ניקנור, שער שזהו ה'", לפני "והעמידה

הר 15)שם]. שער זה, כנגד זה מכוונים "השערים כי
נשים  עזרת ושער נשים, עזרת שער כנגד (המזרחי) הבית
ההיכל" פתח כנגד העזרה ושער הגדולה, העזרה שער כנגד
ה"א-ה). 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

.ã¯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

.äÏkL ;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

.åÈtÓ ,‰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".

.æ,˙¯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 ואחר-כך תחילה ירך מזכיר: הוא
כשהמים  - ח:) סוטה - הבטן ואחר-כך 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

.ç¯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. »≈
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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" זה 74)בשעת "מגפפין
רבינו  לשון דלתות", והגיפו זה אחר זה שנכנסו או זה, את

שם. אישות לעז.75)בהל' דברי עליו שטוענים לחשוד,
נטמאה.76) שנולדו 77)שמא בניה על לעז להוציא שלא

לאביהם. האסורה וכפירוש 78)מאשה שם. יבמות,
שם. הרי"ף

.ãé?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
נאמן,82) אינו - וסתירה קינוי לו קדם שלא אחד עד כל

ואם  סו.). (קידושין משנים" פחות שבערוה דבר "אין כי
הט"ז. בסמוך מבואר דינה עדים, שני באו

.åè˙‡OÂ ,¯ÚÎÓ ¯·„ È„Úa dÏÚa d‡ÈˆB‰L ÈÓƒ∆ƒ»«¿»¿≈≈»»¿…»¿ƒ»
ÔÚËpÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dL¯‚Â ¯Á‡Ï¿«≈¿≈¿»¬≈¬»¿ƒ»≈«ƒ¿»

BÏÏ‚a dÏÚa ˙ÁzÓ ‰˙‡ˆiL83‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ; ∆»»»ƒ«««¿»ƒ¿»¿ƒƒ»…
‡ˆz84.ÌÈa dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈≈««ƒ∆≈»»ƒ

עולמית.83) עליו ונאסרה לו, נבעלה הואיל 84)שמא
מחמירים  ואין הקול הופסק אחר, לבעל נישאת ובינתיים
המתואר  לדין דומה זה והרי כד:), (יבמות כך כל עליה
לנטען  נישאת אם . . . הקול פסק ש"אם הקודמת בהלכה

בנים". לה שאין אע"פ תצא, לא -

.æèÌÚ ‰˙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,

.àÔÈc ˙È·Ï ‡a ÏÚa‰ ?‰ËBÒ ˙‡˜L‰ ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿»«»«««»¿≈ƒ
ÈBÏt ÌÚ dÏ È˙‡p˜ BÊ ÈzL‡ :Ô‰Ï ¯ÓB‡Â B¯ÈÚaL2, ∆¿ƒ¿≈»∆ƒ¿ƒƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ

‡È‰L ˙¯ÓB‡ ‡È‰ È¯‰Â ,È„Ú Ô‰ el‡Â ,BnÚ ‰¯zÒÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈≈≈««¬≈ƒ∆∆∆ƒ
ÔÈc ˙È·e .¯·c‰ ˜c·Ï d˙B˜L‰Ï ‰ˆB¯ È‡Â ,‰¯B‰Ë¿»«¬ƒ∆¿«¿»ƒ¿…«»»≈ƒ
È„ÈÓÏ˙ ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓe ,ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ≈
‰i˙L Ì„˜ ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ,B¯ÓLÏ ÌÈÓÎÁ3, ¬»ƒ¿»¿∆»»»∆»…∆¿ƒ»

‰zLzL „Ú ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ È¯‰L4B˙B‡ ÔÈÁlLÓe , ∆¬≈∆∆¿»»»«∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ‰ËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ∆≈«¿ƒ∆«»∆»¿≈ƒ

Lc˜na ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·L ÏL ÏB„b‰5. «»∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

פלוני.2) עם תיסתר שלא בה שהצריכו 3)התריתי ומה
שלא  וימנעוהו ההתראה יודעים שהם לפי חכמים, תלמידי
שם). סוטה המשנה, בפרוש (רבינו עמה להתקרב

לאחר 4) עליה יבוא ואם ה"ב. פ"א למעלה כמבואר
האיש  שאין שבזמן המים, יבדקוה לא שוב עליו , שנאסרה
לעיל  כמבואר עוונה, את נושאת האשה אין מעוון, מנוקה

ה"ח. ל):5)פ"ב ה, (במדבר בה שנאמר א. ז, סוטה
(דברים  ממרא בזקן ונאמר התורה" כל את הכהן לה "ועשה
'גזירה-שוה' ולמדו יורוך", אשר התורה פי "על יא): יז,
כאן  אף ואחד, בשבעים להלן מה - "התורה" - "התורה"

ב). עמ' (שם ואחד בשבעים

.ád˙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, בשמואל-ב,12)על המסופר
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[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
(כסף-משנה  האיום קודם מדובר ושם כתובה", בלא תצא

ומעשה-רוקח).

.âd˙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¿««¿»«∆

מביאים 14) הגזית, בלשכת היושב הגדול [מבית-הדין
(סוטה  ששנינו כמו נקנור, שער שהוא המזרח, לשער אותה
שם: רבינו וכפירוש המזרח", לשער אותה "מעלין ז.):
הרי  המזרח", בשער שהיא לפי - ומורידין אותה "מעלין
בשער  היא שהרי כלומר: המזרח", "לשער המלים פירש
וזוהי  הגזית. מלשכת לשם אותה שמביאים המזרח,
טז) ה, (במדבר סוטה בפרשת הנאמרת הראשונה ההעמדה
ב'ספרי' כמפורש ניקנור, שער שזהו ה'", לפני "והעמידה

הר 15)שם]. שער זה, כנגד זה מכוונים "השערים כי
נשים  עזרת ושער נשים, עזרת שער כנגד (המזרחי) הבית
ההיכל" פתח כנגד העזרה ושער הגדולה, העזרה שער כנגד
ה"א-ה). 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

.ã¯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

.äÏkL ;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

.åÈtÓ ,‰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".

.æ,˙¯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 ואחר-כך תחילה ירך מזכיר: הוא
כשהמים  - ח:) סוטה - הבטן ואחר-כך 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

.ç¯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. »≈
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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" זה 74)בשעת "מגפפין
רבינו  לשון דלתות", והגיפו זה אחר זה שנכנסו או זה, את

שם. אישות לעז.75)בהל' דברי עליו שטוענים לחשוד,
נטמאה.76) שנולדו 77)שמא בניה על לעז להוציא שלא

לאביהם. האסורה וכפירוש 78)מאשה שם. יבמות,
שם. הרי"ף

.ãé?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
נאמן,82) אינו - וסתירה קינוי לו קדם שלא אחד עד כל

ואם  סו.). (קידושין משנים" פחות שבערוה דבר "אין כי
הט"ז. בסמוך מבואר דינה עדים, שני באו

.åè˙‡OÂ ,¯ÚÎÓ ¯·„ È„Úa dÏÚa d‡ÈˆB‰L ÈÓƒ∆ƒ»«¿»¿≈≈»»¿…»¿ƒ»
ÔÚËpÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dL¯‚Â ¯Á‡Ï¿«≈¿≈¿»¬≈¬»¿ƒ»≈«ƒ¿»

BÏÏ‚a dÏÚa ˙ÁzÓ ‰˙‡ˆiL83‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ; ∆»»»ƒ«««¿»ƒ¿»¿ƒƒ»…
‡ˆz84.ÌÈa dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈≈««ƒ∆≈»»ƒ

עולמית.83) עליו ונאסרה לו, נבעלה הואיל 84)שמא
מחמירים  ואין הקול הופסק אחר, לבעל נישאת ובינתיים
המתואר  לדין דומה זה והרי כד:), (יבמות כך כל עליה
לנטען  נישאת אם . . . הקול פסק ש"אם הקודמת בהלכה

בנים". לה שאין אע"פ תצא, לא -

.æèÌÚ ‰˙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,

.àÔÈc ˙È·Ï ‡a ÏÚa‰ ?‰ËBÒ ˙‡˜L‰ ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿»«»«««»¿≈ƒ
ÈBÏt ÌÚ dÏ È˙‡p˜ BÊ ÈzL‡ :Ô‰Ï ¯ÓB‡Â B¯ÈÚaL2, ∆¿ƒ¿≈»∆ƒ¿ƒƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ

‡È‰L ˙¯ÓB‡ ‡È‰ È¯‰Â ,È„Ú Ô‰ el‡Â ,BnÚ ‰¯zÒÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈≈≈««¬≈ƒ∆∆∆ƒ
ÔÈc ˙È·e .¯·c‰ ˜c·Ï d˙B˜L‰Ï ‰ˆB¯ È‡Â ,‰¯B‰Ë¿»«¬ƒ∆¿«¿»ƒ¿…«»»≈ƒ
È„ÈÓÏ˙ ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓe ,ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ≈
‰i˙L Ì„˜ ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ,B¯ÓLÏ ÌÈÓÎÁ3, ¬»ƒ¿»¿∆»»»∆»…∆¿ƒ»

‰zLzL „Ú ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ È¯‰L4B˙B‡ ÔÈÁlLÓe , ∆¬≈∆∆¿»»»«∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ‰ËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ∆≈«¿ƒ∆«»∆»¿≈ƒ

Lc˜na ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·L ÏL ÏB„b‰5. «»∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

פלוני.2) עם תיסתר שלא בה שהצריכו 3)התריתי ומה
שלא  וימנעוהו ההתראה יודעים שהם לפי חכמים, תלמידי
שם). סוטה המשנה, בפרוש (רבינו עמה להתקרב

לאחר 4) עליה יבוא ואם ה"ב. פ"א למעלה כמבואר
האיש  שאין שבזמן המים, יבדקוה לא שוב עליו , שנאסרה
לעיל  כמבואר עוונה, את נושאת האשה אין מעוון, מנוקה

ה"ח. ל):5)פ"ב ה, (במדבר בה שנאמר א. ז, סוטה
(דברים  ממרא בזקן ונאמר התורה" כל את הכהן לה "ועשה
'גזירה-שוה' ולמדו יורוך", אשר התורה פי "על יא): יז,
כאן  אף ואחד, בשבעים להלן מה - "התורה" - "התורה"

ב). עמ' (שם ואחד בשבעים

.ád˙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, בשמואל-ב,12)על המסופר
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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

.âéÈÏÎÏ d˙BÂ ‰ÙÈÙk‰ ÔÓ ‰Án‰ Á˜BÏ Ck ¯Á‡Â¿««»≈««ƒ¿»ƒ«¿ƒ»¿¿»ƒ¿ƒ
˙¯L61‰B·Ï ‡ÏÂ ÔÓL ‰ÈÏÚ Ô˙B BÈ‡Â ,62Ô˙ Ì‡Â . »≈¿≈≈»∆»∆∆¿…¿»¿ƒ»«

ÈÙa ‰B·l‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ÔÓM‰ ÏÚ ‰˜BÏ -∆««∆∆ƒ¿≈«¿¿««¿»ƒ¿≈
dÓˆÚ63‰ÈÏÚ ˜ˆÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .64ÔzÈ ‡ÏÂ ÔÓL «¿»∆∆¡«…ƒ…»∆»∆∆¿…ƒ≈

‰ÈÏÚ65.‰B·Ï »∆»¿»

היו 61) השרת כלי וכל במקדש. בו שמשרתים קודש, כלי
(פ"א  מתכת מיני משאר לעשותם ומותר מזהב, או מכסף

הי"ג). המקדש כלי שנותן 62)מהל' מנחות לשאר בניגוד
מהודר, קרבנה יהא "שלא כדי והכל ולבונה, שמן עליהן
נקראות: והאמהות בחושך, עשתה והיא אור, קרוי שהשמן
מדרש  ע"פ לתורה (רש"י מדרכיהן" פירשה והיא "לבונה"
השמן  אומר: שסו) (מצוה וה'חינוך' ג) אות נשא פ' תנחומא
והסוטה  כולם, על צף שהוא המשקים כל כל עליון הוא
הנכון  בשמן, קרבנה להדר ראוי אין וכו', מעשיה שקלקלה

הגדולים. והכהנים המלכים בו למשוח הרי 63)לגדולה
לא-תעשה  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,

.ãé‰È„È ÏÚ ÔB¯OÚ‰ Ô˙BÂ dL‡¯ Ú¯BtL ÔÓÊ ÏÎ·e¿»¿«∆≈«…»¿≈»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

.åèÁ˜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.

.æèÈ¯‰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) שהפחד 80)הנוכחים מות, פחד מחמת
כ:). (סוטה המקור ופותח הדמים מרפה הפתאומי

אנו 81) אין - מת טומאת מחמת אבל מ"ח. פ"א כלים
מחנה  שהיא נשים לעזרת מת להכניס מותר שהרי חוששים,
הט"ז), הבחירה בית מהל' (פ"ז הבית בכלל והיא לויה

הי"א). (שם לויה כמחנה דינו - ניקנור המים 82)ושער כי
אומר  הכתוב וכן לגוף, כניסתם סדר לפי אותה בודקים
ולנפיל  בטן לצבות במעיך, . . המים "ובאו כב): ה, (במדבר

שם. כה ובהערה ה"ז, למעלה וראה ראה 83)ירך".
ה"כ. בסמוך

.æé‰ ˙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

.çéÛÈÒBÓ ‰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∆«¬≈«««»¿∆…»¿»

.èéCÎÈÙÏ86,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
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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 כספר-תורה 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 ספר-תורה להביא
מה  וכותב רואה כותב, "כשהוא שנינו: ב') (בעמ ' ושם
אמרו: ה"א) פ"ב (סוטה ובתוספתא בטבלא". שכתוב
שבלשון  הרי - יתר" ולא חסר לא וכותב, רואה "ממנה

רב'). ('מעשה כותבה ונקראת 31)הקודש נחושת, חומצת
הדיו  את לחזק הקנקנתום ומטבע "ויטריאולו", בלועזית:
. "וכתב שם): (במדבר אמרה והתורה למחקה, יוכלו שלא
פ"ד  לקמן כמבואר להמחות, יכול שהוא כתב - ומחה" . .

לה 32)ה"ט. "ועשה שנאמר: זו, אשה לשם כלומר:
לשמה  מעשיה כל שיהיו - הזאת" התורה כל את הכהן
כ.). סוטה במשנה, הוא וכן ה"י. פ"ב גיטין (תוספתא

הקודמת.33) בהלכה כאמור א.34)בפיו, יז, סוטה
לקבלת  פרט - האלה האלה", האלות את "וכתב שנאמר:
אמן" אמן האשה "ואמרה בפרשה: שכתוב שאע"פ אמן,

השבועה. ומקבלת בפיה אומרת אלא כותבה, אינו

.èO¯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,
כפירש"י  ודלא חדש, בכלי רבינו ומפרשה פסולין".

כי 38)(כסף-משנה). רבינו וסובר שם. רבא, של [בעייתו
מהל' בפי"א מדבריו נראה וכן הסוגיא, בסוף שם נפשטה
ולחם-משנה]. כסף-משנה 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 יח-יט), 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,

.éÌL ‰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

.àé‰¯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,

.áéÔB¯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"ו-טז. 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
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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

.âéÈÏÎÏ d˙BÂ ‰ÙÈÙk‰ ÔÓ ‰Án‰ Á˜BÏ Ck ¯Á‡Â¿««»≈««ƒ¿»ƒ«¿ƒ»¿¿»ƒ¿ƒ
˙¯L61‰B·Ï ‡ÏÂ ÔÓL ‰ÈÏÚ Ô˙B BÈ‡Â ,62Ô˙ Ì‡Â . »≈¿≈≈»∆»∆∆¿…¿»¿ƒ»«

ÈÙa ‰B·l‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ÔÓM‰ ÏÚ ‰˜BÏ -∆««∆∆ƒ¿≈«¿¿««¿»ƒ¿≈
dÓˆÚ63‰ÈÏÚ ˜ˆÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .64ÔzÈ ‡ÏÂ ÔÓL «¿»∆∆¡«…ƒ…»∆»∆∆¿…ƒ≈

‰ÈÏÚ65.‰B·Ï »∆»¿»

היו 61) השרת כלי וכל במקדש. בו שמשרתים קודש, כלי
(פ"א  מתכת מיני משאר לעשותם ומותר מזהב, או מכסף

הי"ג). המקדש כלי שנותן 62)מהל' מנחות לשאר בניגוד
מהודר, קרבנה יהא "שלא כדי והכל ולבונה, שמן עליהן
נקראות: והאמהות בחושך, עשתה והיא אור, קרוי שהשמן
מדרש  ע"פ לתורה (רש"י מדרכיהן" פירשה והיא "לבונה"
השמן  אומר: שסו) (מצוה וה'חינוך' ג) אות נשא פ' תנחומא
והסוטה  כולם, על צף שהוא המשקים כל כל עליון הוא
הנכון  בשמן, קרבנה להדר ראוי אין וכו', מעשיה שקלקלה

הגדולים. והכהנים המלכים בו למשוח הרי 63)לגדולה
לא-תעשה  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,

.ãé‰È„È ÏÚ ÔB¯OÚ‰ Ô˙BÂ dL‡¯ Ú¯BtL ÔÓÊ ÏÎ·e¿»¿«∆≈«…»¿≈»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

.åèÁ˜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.

.æèÈ¯‰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) שהפחד 80)הנוכחים מות, פחד מחמת
כ:). (סוטה המקור ופותח הדמים מרפה הפתאומי

אנו 81) אין - מת טומאת מחמת אבל מ"ח. פ"א כלים
מחנה  שהיא נשים לעזרת מת להכניס מותר שהרי חוששים,
הט"ז), הבחירה בית מהל' (פ"ז הבית בכלל והיא לויה

הי"א). (שם לויה כמחנה דינו - ניקנור המים 82)ושער כי
אומר  הכתוב וכן לגוף, כניסתם סדר לפי אותה בודקים
ולנפיל  בטן לצבות במעיך, . . המים "ובאו כב): ה, (במדבר

שם. כה ובהערה ה"ז, למעלה וראה ראה 83)ירך".
ה"כ. בסמוך

.æé‰ ˙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

.çéÛÈÒBÓ ‰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∆«¬≈«««»¿∆…»¿»

.èéCÎÈÙÏ86,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
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dheq zekld - miyp xtq - '` xc` 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 כספר-תורה 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 ספר-תורה להביא
מה  וכותב רואה כותב, "כשהוא שנינו: ב') (בעמ ' ושם
אמרו: ה"א) פ"ב (סוטה ובתוספתא בטבלא". שכתוב
שבלשון  הרי - יתר" ולא חסר לא וכותב, רואה "ממנה

רב'). ('מעשה כותבה ונקראת 31)הקודש נחושת, חומצת
הדיו  את לחזק הקנקנתום ומטבע "ויטריאולו", בלועזית:
. "וכתב שם): (במדבר אמרה והתורה למחקה, יוכלו שלא
פ"ד  לקמן כמבואר להמחות, יכול שהוא כתב - ומחה" . .

לה 32)ה"ט. "ועשה שנאמר: זו, אשה לשם כלומר:
לשמה  מעשיה כל שיהיו - הזאת" התורה כל את הכהן
כ.). סוטה במשנה, הוא וכן ה"י. פ"ב גיטין (תוספתא

הקודמת.33) בהלכה כאמור א.34)בפיו, יז, סוטה
לקבלת  פרט - האלה האלה", האלות את "וכתב שנאמר:
אמן" אמן האשה "ואמרה בפרשה: שכתוב שאע"פ אמן,

השבועה. ומקבלת בפיה אומרת אלא כותבה, אינו

.èO¯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,
כפירש"י  ודלא חדש, בכלי רבינו ומפרשה פסולין".

כי 38)(כסף-משנה). רבינו וסובר שם. רבא, של [בעייתו
מהל' בפי"א מדבריו נראה וכן הסוגיא, בסוף שם נפשטה
ולחם-משנה]. כסף-משנה 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 יח-יט), 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,

.éÌL ‰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

.àé‰¯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,

.áéÔB¯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"ו-טז. 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
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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"ו  א' אדר ד' ש"ק 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,

.àÈÎ¯ˆÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈÙ ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»«¬»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿≈
ÌÈa¯‰2d˙B˜L‰Ï ˙BzLÏ ‰Èe‡¯‰ ÏÚ ÔÈ˜„B·e ,3, »«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ¿¿«¿»

dÏ ‡p˜Ï ‰Èe‡¯‰ ÏÚÂ4‰a˙k ‡Ïa d‡ÈˆB‰Ïe5. ¿«»¿»¿«≈»¿ƒ»¿…¿À»
˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÓÊ ÏÎ·e6. ¿»¿««¿ƒ∆«

בית 2) הסתדרו, לא ועדיין תלויים, היו אם צבור צרכי כל
לסוף  קרוב שהוא והלאה יום מאותו להשלימם מזדרז דין
שהזדרז  מי ובוודאי אדר חודש בסוף הנגמרת תורה שנת

משובח. זה הרי זה זמן לפני לעשות הואיל 3)והקדים
תיקון  כגון הצבור תקנת על הדין בית שוקד זה ובזמן
לצרכים  גם נפנה הוא רבים, צרכי שהם קברות וציון רחובות

מי 4)אלו. כגון פלוני, עם תיסתר שלא בה, להתרות
אחריה. מרנן והעם בעלה דין 5)שנתחרש בית אין אבל

להשקותה. דין 6)יכול בית מצּווה זמן באותו ֶכלומר,
כה, עד השקוה לא אם השקאתה, ביצוע על ביותר להזדרז

השנה. ימות בכל קיימת עצמה ההשקאה אבל

.áÌBi‰ 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

.â„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

.ã‰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

.äÌ‡ ,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,

.å‰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

.æ:¯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 למדוה 25)שאין יז: בסוטה
התורה  כל את הכהן לה ועשה כאן: "נאמר אחר: מפסוק
המשפט, ועל יורוך אשר התורה פי על להלן: ונאמר הזאת,

ביום". סוטה מגילת אף ביום המשפט בסדר 26)מה
המוקדם. לכתוב ואיחר המאוחר לכתוב הקדים הפוך,

בפרשה.27) כתובות שהן כמו

.ç˙¯b‡ d·˙k28¯Ùqa :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt -29d·˙k . ¿»»ƒ∆∆¿»∆∆¡««≈∆¿»»
ÔÈt„ ÈL ÏÚ30¯ÙÒ - ¯Ùqa :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - «¿≈«ƒ¿»∆∆¡««≈∆≈∆
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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".

.ë‰¯Bz „eÓÏz ˙eÎÊ dÏ LiL ‰ËBÒ89Èt ÏÚ Û‡ , »∆≈»¿«¿»««ƒ
‰¯Bz „eÓÏz ÏÚ ‰eˆÓ dÈ‡L90‰ÏBz BÊ È¯‰ -91 ∆≈»¿À»««¿»¬≈∆

d˙ÚLÏ ‰˙Ó dÈ‡Â ,dÏ92˙˜Bn ‡l‡ ,93,˙ÎÏB‰Â »¿≈»≈»ƒ¿»»∆»ƒ∆¿∆∆
˙eÓzL „Ú ,‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ÌÈ„·k ÌÈ‡ÏÁÂ94‰L ¯Á‡ »√»ƒ¿≈ƒ»ƒ»∆»«∆»««»»

d˙eÎÊ ÈÙÏ ,LÏL B‡ ÌÈzL B‡95˙i·ˆa ‰˙Ó ‡È‰Â . ¿«ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ«
ÔÈ¯·È‡ ˙ÏÈÙ·e ÔËa96. ∆∆ƒ¿ƒ«≈»ƒ

לבעלה 89) ממתינה או תורה ללמוד בניה את שמוליכה
כא.). (סוטה בתורה לעסוק לעיר חוץ כשהלך

ה"א.90) תורה תלמוד מהל' בפ"א מאריך 91)כמבואר
הזמן. ב 94)מתנוונת.93)מיד.92)לה כב, סוטה

זכות 95)במשנה. יש . . . אחת שנה תולה זכות "יש
פ"ג, (שם וב'ירושלמי' במשנה). כ. (שם שנים" ג' תולה
ד, (דניאל בו שכתוב מנבוכדנצר, - אחת "שנה אמרו: ה"ד)
. לשלותך ארכא תהוי הן . . . פרוק בצדקה וחטיך כד-כו:
בו  שנאמר מאמנון, - שנים שתי עשר; תרי ירחין לקצת . .
את  הכו . . . ימים לשנתיים ויהי כג-כח): יג, (שמואל-ב,
עוסק  היה שנים שתי אותן וכל אותו, והמיתם אמנון
כב, (מלכים-א, 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

.àëÈ¯‰ - „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)(משנה-למלך בניגוד
בטנה, צבתה אם - באונס שזינתה ברור סימן שאינם הנ"ל,

ואסורה. שזינתה ברור זה הרי

.áë‰¯B‰Ë ‰˙È‰Â ˙˙ML ‰ËBÒ99˙˜fÁ˙Ó BÊ È¯‰ - »∆»»¿»¿»¿»¬≈ƒ¿«∆∆
¯aÚ˙˙Â .¯eÒÈ - ÈÏÁ da ‰È‰ Ì‡Â .˙B¯È‰ÊÓ ‰ÈÙe»∆»«¿ƒ¿ƒ»»»…ƒ»¿ƒ¿«≈

˙Â„Ïz - ÈL˜a „ÏÈÏ dk¯„ ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎÊ „Ï ¿≈≈»»¿ƒ»»«¿»≈≈¿ƒ≈≈
ÌÈ¯ÎÊ „Ïz - ˙B·˜ „ÏÈÏ dk¯„ ‰È‰ .‰¯‰Óa100. ƒ¿≈»»»«¿»≈≈¿≈≈≈¿»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,

.âë‡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

.ãë‰‚‚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 ואף-על-פי ב. כו,
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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"ו  א' אדר ד' ש"ק 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,

.àÈÎ¯ˆÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈÙ ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»«¬»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿≈
ÌÈa¯‰2d˙B˜L‰Ï ˙BzLÏ ‰Èe‡¯‰ ÏÚ ÔÈ˜„B·e ,3, »«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ¿¿«¿»

dÏ ‡p˜Ï ‰Èe‡¯‰ ÏÚÂ4‰a˙k ‡Ïa d‡ÈˆB‰Ïe5. ¿«»¿»¿«≈»¿ƒ»¿…¿À»
˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÓÊ ÏÎ·e6. ¿»¿««¿ƒ∆«

בית 2) הסתדרו, לא ועדיין תלויים, היו אם צבור צרכי כל
לסוף  קרוב שהוא והלאה יום מאותו להשלימם מזדרז דין
שהזדרז  מי ובוודאי אדר חודש בסוף הנגמרת תורה שנת

משובח. זה הרי זה זמן לפני לעשות הואיל 3)והקדים
תיקון  כגון הצבור תקנת על הדין בית שוקד זה ובזמן
לצרכים  גם נפנה הוא רבים, צרכי שהם קברות וציון רחובות

מי 4)אלו. כגון פלוני, עם תיסתר שלא בה, להתרות
אחריה. מרנן והעם בעלה דין 5)שנתחרש בית אין אבל

להשקותה. דין 6)יכול בית מצּווה זמן באותו ֶכלומר,
כה, עד השקוה לא אם השקאתה, ביצוע על ביותר להזדרז

השנה. ימות בכל קיימת עצמה ההשקאה אבל

.áÌBi‰ 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

.â„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

.ã‰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

.äÌ‡ ,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,

.å‰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

.æ:¯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 למדוה 25)שאין יז: בסוטה
התורה  כל את הכהן לה ועשה כאן: "נאמר אחר: מפסוק
המשפט, ועל יורוך אשר התורה פי על להלן: ונאמר הזאת,

ביום". סוטה מגילת אף ביום המשפט בסדר 26)מה
המוקדם. לכתוב ואיחר המאוחר לכתוב הקדים הפוך,

בפרשה.27) כתובות שהן כמו

.ç˙¯b‡ d·˙k28¯Ùqa :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt -29d·˙k . ¿»»ƒ∆∆¿»∆∆¡««≈∆¿»»
ÔÈt„ ÈL ÏÚ30¯ÙÒ - ¯Ùqa :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - «¿≈«ƒ¿»∆∆¡««≈∆≈∆
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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".

.ë‰¯Bz „eÓÏz ˙eÎÊ dÏ LiL ‰ËBÒ89Èt ÏÚ Û‡ , »∆≈»¿«¿»««ƒ
‰¯Bz „eÓÏz ÏÚ ‰eˆÓ dÈ‡L90‰ÏBz BÊ È¯‰ -91 ∆≈»¿À»««¿»¬≈∆

d˙ÚLÏ ‰˙Ó dÈ‡Â ,dÏ92˙˜Bn ‡l‡ ,93,˙ÎÏB‰Â »¿≈»≈»ƒ¿»»∆»ƒ∆¿∆∆
˙eÓzL „Ú ,‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ÌÈ„·k ÌÈ‡ÏÁÂ94‰L ¯Á‡ »√»ƒ¿≈ƒ»ƒ»∆»«∆»««»»

d˙eÎÊ ÈÙÏ ,LÏL B‡ ÌÈzL B‡95˙i·ˆa ‰˙Ó ‡È‰Â . ¿«ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ«
ÔÈ¯·È‡ ˙ÏÈÙ·e ÔËa96. ∆∆ƒ¿ƒ«≈»ƒ

לבעלה 89) ממתינה או תורה ללמוד בניה את שמוליכה
כא.). (סוטה בתורה לעסוק לעיר חוץ כשהלך

ה"א.90) תורה תלמוד מהל' בפ"א מאריך 91)כמבואר
הזמן. ב 94)מתנוונת.93)מיד.92)לה כב, סוטה

זכות 95)במשנה. יש . . . אחת שנה תולה זכות "יש
פ"ג, (שם וב'ירושלמי' במשנה). כ. (שם שנים" ג' תולה
ד, (דניאל בו שכתוב מנבוכדנצר, - אחת "שנה אמרו: ה"ד)
. לשלותך ארכא תהוי הן . . . פרוק בצדקה וחטיך כד-כו:
בו  שנאמר מאמנון, - שנים שתי עשר; תרי ירחין לקצת . .
את  הכו . . . ימים לשנתיים ויהי כג-כח): יג, (שמואל-ב,
עוסק  היה שנים שתי אותן וכל אותו, והמיתם אמנון
כב, (מלכים-א, 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

.àëÈ¯‰ - „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)(משנה-למלך בניגוד
בטנה, צבתה אם - באונס שזינתה ברור סימן שאינם הנ"ל,

ואסורה. שזינתה ברור זה הרי

.áë‰¯B‰Ë ‰˙È‰Â ˙˙ML ‰ËBÒ99˙˜fÁ˙Ó BÊ È¯‰ - »∆»»¿»¿»¿»¬≈ƒ¿«∆∆
¯aÚ˙˙Â .¯eÒÈ - ÈÏÁ da ‰È‰ Ì‡Â .˙B¯È‰ÊÓ ‰ÈÙe»∆»«¿ƒ¿ƒ»»»…ƒ»¿ƒ¿«≈

˙Â„Ïz - ÈL˜a „ÏÈÏ dk¯„ ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎÊ „Ï ¿≈≈»»¿ƒ»»«¿»≈≈¿ƒ≈≈
ÌÈ¯ÎÊ „Ïz - ˙B·˜ „ÏÈÏ dk¯„ ‰È‰ .‰¯‰Óa100. ƒ¿≈»»»«¿»≈≈¿≈≈≈¿»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,

.âë‡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

.ãë‰‚‚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 ואף-על-פי ב. כו,
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.åè,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

.æè‰a¯‰ ÌÈL‡ È„È ÏÚ BzL‡Ï ‡p˜Ó‰69‰¯zÒÂ , «¿«≈¿ƒ¿«¿≈¬»ƒ«¿≈¿ƒ¿¿»
˙Á‡ ‰ÁÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÚƒ»∆»¿∆»≈∆¬≈∆≈ƒƒ¿»««
˙‡˜ ˙ÁÓ :¯Ó‡pL ;d˙B‡ ‰˜LnLk Ôlk È„È ÏÚ«¿≈À»¿∆«¿∆»∆∆¡«ƒ¿«¿»…

‰a¯‰ ÔÈÈep˜Ï ˙Á‡ ‰ÁÓ - ‡È‰70. ƒƒ¿»««¿ƒƒ«¿≈

ופלוני.69) פלוני עם תסתרי אל בה בכריתות 70)שהתרה
אחת  תורה - הקנאות" תורת "זאת מהפסוק דרשוה ט:

"תורת". אלא "תורות", נאמר שלא הרבה, לקינויין

.æéÏbÏ‚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

.çé˙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.

.èé‰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»
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¯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

.è;‰ÏeÒt - ÔË˜ Ô‰k B‡ Ï‡¯OÈ d·˙k Ì‡Â¿ƒ¿»»ƒ¿»≈…≈»»¿»
Ô‰k‰ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL35ÒBÓB˜a ‡Ï d·˙Bk BÈ‡ .36 ∆∆¡«¿»««…≈≈¿»…¿

„ÓBÚÂ ¯k BÓeM¯L ¯·c ÏÎa ‡ÏÂ ÌBz˜˜a ‡ÏÂ37, ¿…¿«¿«¿¿…¿»»»∆ƒƒ»¿≈
‰ÁÓe ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL ;ÌBz˜˜ Ba ÔÈ‡L BÈ„a ‡l‡∆»ƒ¿∆≈«¿«¿∆∆¡«¿»«»»
¯·„a ·˙k Ì‡Â .˙BÁn‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ·˙k -¿»∆»¿ƒ»¿ƒ»«¿»»

.‰ÏeÒt - Ìi˜˙n‰«ƒ¿«≈¿»

אינו 35) שהרי לשמה, לכתוב כוונה לו שאין פסול והקטן
דעת. במים.36)בר ומתיכו האילן קיים,37)שרף

להימחק. יכול שאינו

.é„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

.àédÓLÏ ‡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

.áéelL ‰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

.âé:¯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

.ãé.‰¯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
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.åè,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

.æè‰a¯‰ ÌÈL‡ È„È ÏÚ BzL‡Ï ‡p˜Ó‰69‰¯zÒÂ , «¿«≈¿ƒ¿«¿≈¬»ƒ«¿≈¿ƒ¿¿»
˙Á‡ ‰ÁÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÚƒ»∆»¿∆»≈∆¬≈∆≈ƒƒ¿»««
˙‡˜ ˙ÁÓ :¯Ó‡pL ;d˙B‡ ‰˜LnLk Ôlk È„È ÏÚ«¿≈À»¿∆«¿∆»∆∆¡«ƒ¿«¿»…

‰a¯‰ ÔÈÈep˜Ï ˙Á‡ ‰ÁÓ - ‡È‰70. ƒƒ¿»««¿ƒƒ«¿≈

ופלוני.69) פלוני עם תסתרי אל בה בכריתות 70)שהתרה
אחת  תורה - הקנאות" תורת "זאת מהפסוק דרשוה ט:

"תורת". אלא "תורות", נאמר שלא הרבה, לקינויין

.æéÏbÏ‚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

.çé˙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.

.èé‰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»
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¯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

.è;‰ÏeÒt - ÔË˜ Ô‰k B‡ Ï‡¯OÈ d·˙k Ì‡Â¿ƒ¿»»ƒ¿»≈…≈»»¿»
Ô‰k‰ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL35ÒBÓB˜a ‡Ï d·˙Bk BÈ‡ .36 ∆∆¡«¿»««…≈≈¿»…¿

„ÓBÚÂ ¯k BÓeM¯L ¯·c ÏÎa ‡ÏÂ ÌBz˜˜a ‡ÏÂ37, ¿…¿«¿«¿¿…¿»»»∆ƒƒ»¿≈
‰ÁÓe ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL ;ÌBz˜˜ Ba ÔÈ‡L BÈ„a ‡l‡∆»ƒ¿∆≈«¿«¿∆∆¡«¿»«»»
¯·„a ·˙k Ì‡Â .˙BÁn‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ·˙k -¿»∆»¿ƒ»¿ƒ»«¿»»

.‰ÏeÒt - Ìi˜˙n‰«ƒ¿«≈¿»

אינו 35) שהרי לשמה, לכתוב כוונה לו שאין פסול והקטן
דעת. במים.36)בר ומתיכו האילן קיים,37)שרף

להימחק. יכול שאינו

.é„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

.àédÓLÏ ‡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

.áéelL ‰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

.âé:¯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

.ãé.‰¯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
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‡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 והוא-הדין ה"ח. פ"ב לקמן שיתבאר
(שם). אשתו בחיי אלא בשריפה שאינן להלן, האמורות

(15- בזנות לו שנולדה כגון אשתו, בת שאינה אף-על-פי
אשתו, ומתה מאשתו בתו והוא-הדין בשריפה, דינם

אשתו. בת משום שריפה עונש בה שאין למעלה שאמרנו

.å„·Ïa LÈ‡ ˙L‡ ‡l‡ ˜Áa ‰Â¯Ú EÏ ÔÈ‡16; ≈¿∆¿»¿∆∆∆»≈∆ƒƒ¿«
,˙Ù‡p‰Â Û‡p‰ ˙ÓeÈ ˙BÓ :¯Ó‡pL‰¯eÓ‡‰ ‰˙ÈÓe ∆∆¡«««…≈¿«…»∆ƒ»»¬»

˜Á ‡È‰ Ì˙Ò ‰¯Bza17‡È‰ - Ô‰k ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¿»ƒ∆∆¿ƒ»¿»«…≈ƒ
‰Ù¯O·18˜Áa dÏÚB·e ,19Ô‰k LÈ‡ ˙·e :¯Ó‡pL ; ƒ¿≈»¬»¿∆∆∆∆¡««ƒ…≈

‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡Â .Û¯Oz L‡a ,˙ÊÏ ÏÁ˙ Èkƒ≈≈ƒ¿…»≈ƒ»≈¿ƒ»¿»«¬»
‰¯Ú ‰È‰˙ Èk :¯Ó‡pL ;‰ÏÈ˜Òa Ì‰ÈL - ‰O¯‡Ó¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ¿∆«¬»
ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌÈ·‡a Ì˙‡ ÌzÏ˜Òe ,¯ÓB‚Â ‰Ïe˙·¿»¿≈¿«¿∆…»»¬»ƒ¿»»
Ô‰ È¯‰ - Ìa Ì‰ÈÓc e˙ÓeÈ ˙BÓ :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»»¿≈∆»¬≈≈

‰ÏÈ˜Òa20. ƒ¿ƒ»

ויום 16) שנה י"ג (בת בוגרת היא אם בכלל מאורסה גם
ה"ד. פ"ג לקמן ראה א.17)אחד), נב, שם 18)סנהדרין

א. א.19)עה, פט, א.20)שם נג, שם

.æ˙¯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 - בית-דין מיתת עונש כשיש אבל בית-דין, מיתת
ח). הערה למעלה (ראה למלקות התרוהו אם אפילו

א.23) יג, שם.24)מכות

.çÔÈÂ‡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 לבית-דין 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 "בית-דין 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 בית-דין כלומר אותו",

דעתם. שיקול לפי כלומר בידם", "הרשות וכתב: דייק

.è,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 כי-תצא) (פרשת ב'ספרי'
- מקרבן וגם עונש, מכל פטורים שאונסים זה, שבכתוב

(מגיד-משנה). בו חייב כגון 34)ששוגג שאנסוהו,
במגיד-משנה, [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 מצות-עשה 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,

.é‰¯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 - (48Ô‰ÈL e·iÁ˙È ∆…¿«¿»ƒ∆«¬∆»ƒ¿«¿¿≈∆

eÈ‰L ÔÈa .˙ec¯Ó ˙kÓ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯Î B‡ ‰˙ÈÓƒ»»≈«¿«««¿≈∆»
‡e‰ ‰¯ËÚ‰ ˙ÒÎ‰ ÏÚ ,ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰L ÔÈa ÔÈ·ÎBL¿ƒ≈∆»¿ƒ««¿»«»¬»»

.·eiÁ‰«ƒ

האבר.40) ב.41)של נג, יבמות שם,42)משנה,
ב.43)במשנה. נה, מקורה 44)שם "את כתיב בנדה
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,‰OÚ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ .˙BˆÓ ÌÈLÏLe Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»««¬≈
:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ ÌÈLÏLe¿ƒ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
.·‡ ˙L‡ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (· .Ì‡‰ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (‡∆…»…«»≈∆…»…«≈∆»
.·‡ ˙L‡ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL („ .˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‚∆…ƒ¿…»∆…ƒ¿…«≈∆»
(Ê .˙a‰ ÏÚ·Ï ‡lL (Â .Ôa‰ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL (‰∆…ƒ¿…««≈∆…ƒ¿…««
.dz·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Á .˙a‰ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL∆…ƒ¿…«««∆…ƒ»ƒ»ƒ»
‰M‡ ‡OÏ ‡lL (È .da ˙·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Ë∆…ƒ»ƒ»«¿»∆…ƒ»ƒ»
‡lL (·È .·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‡È .dza ˙·e«ƒ»∆…ƒ¿…¬»∆…
.·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‚È .Ì‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ïƒ¿…¬≈∆…ƒ¿…≈∆¬ƒ»»
˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (ÂË .Ôa‰ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL („È∆…ƒ¿…≈∆«≈∆…ƒ¿…≈∆
·kLÏ ‡lL (ÊÈ .BzL‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (ÊË .Á‡»∆…ƒ¿…¬ƒ¿∆…ƒ¿«
(ËÈ .‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡È·z ‡lL (ÁÈ .‰Ó‰a ÌÚƒ¿≈»∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»
(‡Î .·‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (Î .¯ÎÊ ÌÚ ·kLÏ ‡lL∆…ƒ¿«ƒ»»∆…¿«∆¿«»
˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (·Î .·‡ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«¬ƒ»∆…ƒ¿…≈∆
ÔzÁ˙‰Ï ‡lL („Î .‰c ÏÚ·Ï ‡lL (‚Î .LÈ‡ƒ∆…ƒ¿…ƒ»∆…¿ƒ¿«≈
ÈBnÚ ‡B·È ‡lL (‰Î .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚa¿¿≈»ƒ«»∆…»«ƒ
ÈLÈÏL ¯Bc ˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÂÎ .'‰ Ï‰˜a È·‡BÓe»ƒƒ¿«∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
ÈLÈÏL ¯Bc ˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÊÎ .Ï‰wa ‡B·lÓ È¯ˆÓƒ¿ƒƒ»«»»∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
.Ï‰wa ¯ÊÓÓ ‡·È ‡lL (ÁÎ .Ï‰wa ‡B·lÓ ÈÓB„‡¬ƒƒ»«»»∆…»…«¿≈«»»
¯ÎÊ Ò¯ÒÏ ‡lL (Ï .Ï‰wa ÒÈ¯Ò ‡·È ‡lL (ËÎ∆…»…»ƒ«»»∆…¿»≈»»
ÏB„b Ô‰k ‡OÈ ‡lL (‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a elÙ‡¬ƒ¿≈»«»»∆…ƒ»…≈»
elÙ‡ ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ï .‰ÓÏ‡«¿»»∆…ƒ¿«…≈»«¿»»¬ƒ
‰Ïe˙a ÏB„b Ô‰k ‡OiL (‚Ï .ÔÈ‡eO ‡Ïa¿…ƒƒ∆ƒ»…≈»¿»
‡lL (‰Ï .‰Le¯b Ô‰k ‡OÈ ‡lL („Ï .‰È˙e¯Úa¿«¬∆»∆…ƒ»…≈¿»∆…
·¯˜È ‡lL (ÊÏ .‰ÏÏÁ ‡OÈ ‡lL (ÂÏ .‰BÊ ‡OÈƒ»»∆…ƒ»¬»»∆…ƒ¿«
.ÏÚa ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡Ï Ì„‡»»¿««ƒ»»¬»¿««ƒ∆…»«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מלקין 1) שאין דין: בית במיתת או בכרת שהן העריות יבאר

על  הבא חכם: לתלמיד אפילו התראה בלא ממיתין ולא
אין  מכלום: פטור ושהאנוס עשה, או לאוין מחייבי אחד
על  והבא מערה נקרא הוא זה אי ודין לדעת: אלא קישוי
הערוה  על הבא או קישוי בלא אסורה ביאה ודין האשה:
טריפה  בהמה עם ששכב הטריפה, על הבא ודין כמתעסק:
ויהיה  האיש יהיה כמה בן טומטום: עם או הזכר עם או
כמכחול  בנאפים לראות נזקקים העדים אם האשה: וכן חייב
האשה  ודין החזקה: על וסוקלין ושורפין מלקין בשפופרת:
מקודשת  בתי שאמר האב ודין בשכונותיה: נדה שהוחזקה

אני. מקודשת שאמרה האשה או לזה היא

.à˙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 אחרי-מות 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)בכתב-יד
ענוש  שהוא איש אלא לי "אין ה"ז): פי"ג (אחרי, כהנים
מניין? איש, על-ידי כרת ענושה אשה אשה, על-ידי כרת

שנים". כאן הרי העושות, הנפשות שני 6)תלמוד-לומר
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

ד-ו.7)ה"א. הלכות לקמן בלא 8)ראה במזיד עשה אם
והתראה. עדים

.áeÈ‰ 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,

.â‡ÏÂ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz ¯·BÚ‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»≈«¿ƒ»»≈¿ƒƒ¿…
ÔÈ˜ÏÓ10‰‡¯˙‰ ‰z ‡lL ;‰‡¯˙‰ ÌL ‰È‰zL „Ú «¿ƒ«∆ƒ¿∆»«¿»»∆…ƒ¿»«¿»»

„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa11. ¿»»∆»¿«¿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 בית-דין מיתות חייבי
ה"ב). סנהדרין מהל' (פי"ח עליו לוקין אין בית-דין, 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 אף-על-פי 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

(מגיד-משנה). שכזו התראה וצריך חכם,

.ãÔ˙˙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

.ä˙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»¿««¿»
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‡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 והוא-הדין ה"ח. פ"ב לקמן שיתבאר
(שם). אשתו בחיי אלא בשריפה שאינן להלן, האמורות

(15- בזנות לו שנולדה כגון אשתו, בת שאינה אף-על-פי
אשתו, ומתה מאשתו בתו והוא-הדין בשריפה, דינם

אשתו. בת משום שריפה עונש בה שאין למעלה שאמרנו

.å„·Ïa LÈ‡ ˙L‡ ‡l‡ ˜Áa ‰Â¯Ú EÏ ÔÈ‡16; ≈¿∆¿»¿∆∆∆»≈∆ƒƒ¿«
,˙Ù‡p‰Â Û‡p‰ ˙ÓeÈ ˙BÓ :¯Ó‡pL‰¯eÓ‡‰ ‰˙ÈÓe ∆∆¡«««…≈¿«…»∆ƒ»»¬»

˜Á ‡È‰ Ì˙Ò ‰¯Bza17‡È‰ - Ô‰k ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¿»ƒ∆∆¿ƒ»¿»«…≈ƒ
‰Ù¯O·18˜Áa dÏÚB·e ,19Ô‰k LÈ‡ ˙·e :¯Ó‡pL ; ƒ¿≈»¬»¿∆∆∆∆¡««ƒ…≈

‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡Â .Û¯Oz L‡a ,˙ÊÏ ÏÁ˙ Èkƒ≈≈ƒ¿…»≈ƒ»≈¿ƒ»¿»«¬»
‰¯Ú ‰È‰˙ Èk :¯Ó‡pL ;‰ÏÈ˜Òa Ì‰ÈL - ‰O¯‡Ó¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ¿∆«¬»
ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌÈ·‡a Ì˙‡ ÌzÏ˜Òe ,¯ÓB‚Â ‰Ïe˙·¿»¿≈¿«¿∆…»»¬»ƒ¿»»
Ô‰ È¯‰ - Ìa Ì‰ÈÓc e˙ÓeÈ ˙BÓ :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»»¿≈∆»¬≈≈

‰ÏÈ˜Òa20. ƒ¿ƒ»

ויום 16) שנה י"ג (בת בוגרת היא אם בכלל מאורסה גם
ה"ד. פ"ג לקמן ראה א.17)אחד), נב, שם 18)סנהדרין

א. א.19)עה, פט, א.20)שם נג, שם

.æ˙¯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 - בית-דין מיתת עונש כשיש אבל בית-דין, מיתת
ח). הערה למעלה (ראה למלקות התרוהו אם אפילו

א.23) יג, שם.24)מכות

.çÔÈÂ‡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 לבית-דין 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 "בית-דין 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 בית-דין כלומר אותו",

דעתם. שיקול לפי כלומר בידם", "הרשות וכתב: דייק

.è,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 כי-תצא) (פרשת ב'ספרי'
- מקרבן וגם עונש, מכל פטורים שאונסים זה, שבכתוב

(מגיד-משנה). בו חייב כגון 34)ששוגג שאנסוהו,
במגיד-משנה, [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 מצות-עשה 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,

.é‰¯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 - (48Ô‰ÈL e·iÁ˙È ∆…¿«¿»ƒ∆«¬∆»ƒ¿«¿¿≈∆

eÈ‰L ÔÈa .˙ec¯Ó ˙kÓ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯Î B‡ ‰˙ÈÓƒ»»≈«¿«««¿≈∆»
‡e‰ ‰¯ËÚ‰ ˙ÒÎ‰ ÏÚ ,ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰L ÔÈa ÔÈ·ÎBL¿ƒ≈∆»¿ƒ««¿»«»¬»»

.·eiÁ‰«ƒ

האבר.40) ב.41)של נג, יבמות שם,42)משנה,
ב.43)במשנה. נה, מקורה 44)שם "את כתיב בנדה
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n‰ÂÔ˙BÓLa ˙BL¯ÙÓ Ô‰a ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆ ¿«ƒ¿«ƒ¿»»∆¿…»ƒ¿»
.Ô˙BÓB˜Óaƒ¿»

d`iA ixEQ` zFkld
-dyecwxtqd̀iAixEQìzFkld

¦§¦¥¦¨
¦§¥¦̈

,‰OÚ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ .˙BˆÓ ÌÈLÏLe Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»««¬≈
:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ ÌÈLÏLe¿ƒ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
.·‡ ˙L‡ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (· .Ì‡‰ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (‡∆…»…«»≈∆…»…«≈∆»
.·‡ ˙L‡ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL („ .˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‚∆…ƒ¿…»∆…ƒ¿…«≈∆»
(Ê .˙a‰ ÏÚ·Ï ‡lL (Â .Ôa‰ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL (‰∆…ƒ¿…««≈∆…ƒ¿…««
.dz·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Á .˙a‰ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL∆…ƒ¿…«««∆…ƒ»ƒ»ƒ»
‰M‡ ‡OÏ ‡lL (È .da ˙·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Ë∆…ƒ»ƒ»«¿»∆…ƒ»ƒ»
‡lL (·È .·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‡È .dza ˙·e«ƒ»∆…ƒ¿…¬»∆…
.·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‚È .Ì‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ïƒ¿…¬≈∆…ƒ¿…≈∆¬ƒ»»
˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (ÂË .Ôa‰ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL („È∆…ƒ¿…≈∆«≈∆…ƒ¿…≈∆
·kLÏ ‡lL (ÊÈ .BzL‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (ÊË .Á‡»∆…ƒ¿…¬ƒ¿∆…ƒ¿«
(ËÈ .‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡È·z ‡lL (ÁÈ .‰Ó‰a ÌÚƒ¿≈»∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»
(‡Î .·‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (Î .¯ÎÊ ÌÚ ·kLÏ ‡lL∆…ƒ¿«ƒ»»∆…¿«∆¿«»
˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (·Î .·‡ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«¬ƒ»∆…ƒ¿…≈∆
ÔzÁ˙‰Ï ‡lL („Î .‰c ÏÚ·Ï ‡lL (‚Î .LÈ‡ƒ∆…ƒ¿…ƒ»∆…¿ƒ¿«≈
ÈBnÚ ‡B·È ‡lL (‰Î .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚa¿¿≈»ƒ«»∆…»«ƒ
ÈLÈÏL ¯Bc ˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÂÎ .'‰ Ï‰˜a È·‡BÓe»ƒƒ¿«∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
ÈLÈÏL ¯Bc ˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÊÎ .Ï‰wa ‡B·lÓ È¯ˆÓƒ¿ƒƒ»«»»∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
.Ï‰wa ¯ÊÓÓ ‡·È ‡lL (ÁÎ .Ï‰wa ‡B·lÓ ÈÓB„‡¬ƒƒ»«»»∆…»…«¿≈«»»
¯ÎÊ Ò¯ÒÏ ‡lL (Ï .Ï‰wa ÒÈ¯Ò ‡·È ‡lL (ËÎ∆…»…»ƒ«»»∆…¿»≈»»
ÏB„b Ô‰k ‡OÈ ‡lL (‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a elÙ‡¬ƒ¿≈»«»»∆…ƒ»…≈»
elÙ‡ ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ï .‰ÓÏ‡«¿»»∆…ƒ¿«…≈»«¿»»¬ƒ
‰Ïe˙a ÏB„b Ô‰k ‡OiL (‚Ï .ÔÈ‡eO ‡Ïa¿…ƒƒ∆ƒ»…≈»¿»
‡lL (‰Ï .‰Le¯b Ô‰k ‡OÈ ‡lL („Ï .‰È˙e¯Úa¿«¬∆»∆…ƒ»…≈¿»∆…
·¯˜È ‡lL (ÊÏ .‰ÏÏÁ ‡OÈ ‡lL (ÂÏ .‰BÊ ‡OÈƒ»»∆…ƒ»¬»»∆…ƒ¿«
.ÏÚa ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡Ï Ì„‡»»¿««ƒ»»¬»¿««ƒ∆…»«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מלקין 1) שאין דין: בית במיתת או בכרת שהן העריות יבאר

על  הבא חכם: לתלמיד אפילו התראה בלא ממיתין ולא
אין  מכלום: פטור ושהאנוס עשה, או לאוין מחייבי אחד
על  והבא מערה נקרא הוא זה אי ודין לדעת: אלא קישוי
הערוה  על הבא או קישוי בלא אסורה ביאה ודין האשה:
טריפה  בהמה עם ששכב הטריפה, על הבא ודין כמתעסק:
ויהיה  האיש יהיה כמה בן טומטום: עם או הזכר עם או
כמכחול  בנאפים לראות נזקקים העדים אם האשה: וכן חייב
האשה  ודין החזקה: על וסוקלין ושורפין מלקין בשפופרת:
מקודשת  בתי שאמר האב ודין בשכונותיה: נדה שהוחזקה

אני. מקודשת שאמרה האשה או לזה היא

.à˙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 אחרי-מות 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)בכתב-יד
ענוש  שהוא איש אלא לי "אין ה"ז): פי"ג (אחרי, כהנים
מניין? איש, על-ידי כרת ענושה אשה אשה, על-ידי כרת

שנים". כאן הרי העושות, הנפשות שני 6)תלמוד-לומר
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

ד-ו.7)ה"א. הלכות לקמן בלא 8)ראה במזיד עשה אם
והתראה. עדים

.áeÈ‰ 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,

.â‡ÏÂ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz ¯·BÚ‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»≈«¿ƒ»»≈¿ƒƒ¿…
ÔÈ˜ÏÓ10‰‡¯˙‰ ‰z ‡lL ;‰‡¯˙‰ ÌL ‰È‰zL „Ú «¿ƒ«∆ƒ¿∆»«¿»»∆…ƒ¿»«¿»»

„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa11. ¿»»∆»¿«¿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 בית-דין מיתות חייבי
ה"ב). סנהדרין מהל' (פי"ח עליו לוקין אין בית-דין, 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 אף-על-פי 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

(מגיד-משנה). שכזו התראה וצריך חכם,

.ãÔ˙˙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

.ä˙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»¿««¿»
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d`iaקמד ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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, ובבבא-קמא
משבת. בהמה בהמה "בהמה 81)לומדים ב: נד, סנהדרין

כגדולה". קטנה בה א.82)עשו נה, שם.83)שם

.æé‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË»̃»∆≈«»ƒ¿∆»∆»««¿≈»
B„È ÏÚ ˙Ï˜Ò ‡È‰ - ÂÈÏÚ d‡È·‰ B‡84.¯eËt ‡e‰Â , ¡ƒ»»»ƒƒ¿∆∆«»¿»

ÚLz Ôa ‰È‰85.‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡ - ˙BÁt B‡ »»∆≈«»≈¿ƒ∆«¿≈»
‰Ó‰a ‰‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ÔÎÂ¿≈¿«»«»»ƒ¿∆»∆≈ƒ»¿≈»
ÔÂÈk ,‰pË˜ ‰Ó‰a ÔÈa ‰ÏB„‚ ‰Ó‰a ÔÈa ,‰ÈÏÚ ‰iÁÂ¿«»»∆»≈¿≈»¿»≈¿≈»¿«»≈»
‡lL ÔÈa dk¯„k ÔÈa) ,‰Ó‰a‰ da ‰˙¯Ú‰L∆∆∆¿»»«¿≈»≈¿«¿»≈∆…

˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ - (dk¯„k86Ì‡Â .‰¯eËt ‡È‰Â , ¿«¿»«¿≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿ƒ
LÏL ˙aÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÔÈÏ˜Ò Ô‰ÈL - ‰ÏB„‚ ‰˙È‰»¿»¿»¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«»

˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡ - ‰hÓÏe ÌÈL87. »ƒ¿«»≈«¿≈»ƒ¿∆∆

א.84) מה, ויום 85)נדה שנים תשע בן שיהיה שצריך
הי"ד. ולמעלה שם, בגמרא כמפורש מד,86)אחד, שם

מכל  אחד עליה בא ואם . . . אחד ויום שנים שלש "בת ב:
ואפילו  עריות מכל "אחד על-ידה". מומתין . . . העריות

נה:). (סנהדרין ביאה.87)בהמה" ביאתה שאין

.çé‰‚‚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 על-ידה שבאה
שבא  קלון משום או נהרגת. אינה הבהמה גם נהרג, אינו
ואין  שם, נפשטה לא והבעיא קלון, יש בשוגג ואף על-ידה,

(מגיד-משנה). מספק אותה הי"ג.89)סוקלין למעלה
ה"ט.90) למעלה

.èé‰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

.ë,‰˜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'

.àë:¯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)בבא-בתרא 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

.áë‰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  אף-על-פי 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]. ומגיד-משנה ראב"ד וראה טומאה.

.âëBÊ 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¿»¿»
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אנו  למדים עריות ושאר התורה. מן להעראה מכאן הערה",
נד.). (שם מנדה בהלכות 45)בהיקש למעלה כמבואר

וכן 46)ד-ח. 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: ובכתב-יד

.àéÈeM˜ ‡Ïa ‰¯eÒ‡ ‰‡Èa ‡a‰ Ïk49‰È‰L ‡l‡ , »«»ƒ»¬»¿…ƒ∆»∆»»
,ÌÈÏBÁ‰ ÔB‚k ,ÌÈ˙n‰ ¯·‡ BÓk ÏcÏ„Ó BlL ¯·‡‰»≈∆∆¿À¿»¿≈∆«≈ƒ¿«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,‰nÁ ÒÈ¯Ò ÔB‚k ,Ck „ÏBpL ÈÓ B‡ƒ∆«»¿¿ƒ«»««ƒ
‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï ·iÁ BÈ‡ - B„Èa ¯·‡‰ ˙‡ ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ∆»≈∆¿»≈«»…»≈¿…

‰‡Èa BÊ ÔÈ‡L ;‰˙ÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙e˜ÏÓ50. «¿¿≈»ƒ«ƒ»∆≈ƒ»
‰Óe¯z‰ ÔÓ ‡e‰ ÏÒBt Ï·‡51˙‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙È·e , ¬»≈ƒ«¿»≈ƒ«ƒ∆

˙ec¯Ó ˙kÓ Ì‰ÈL52. ¿≈∆«««¿

מת.49) כמו שהאבר היינו מת", "משמש הגמרא בלשון
א.50) יח, בבית 51)שבועות שהיא זמן כל כהן בת

לפסול  נבעלה ואם תרומה. לאכול מותרות כהן ואשת אביה,
ה"ו). תרומות מהל' (פ"ו תרומה מלאכול נפסלה - לה
גם  מת, באבר שימש לה הפסול שאם כאן, רבינו ומשמיענו

כו:). (סוטה התרומה מן אותה פוסל נאמר 52)כן שלא
וכל  כן, לעשות אסור אבל ומעונש, ממיתה אלא פטור
מכת  אותו מכין אסור, אבל פטור שהוא דבר על שעבר

(מגיד-משנה). מרדות

.áé˜qÚ˙Ók ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰53Èt ÏÚ Û‡ , «»«∆¿»ƒ»¬»¿ƒ¿«≈««ƒ
CÎÏ B˙ek ÔÈ‡L54·iÁ -55ÔÈÂ‡Ï È·iÁa ÔÎÂ . ∆≈«»»¿»«»¿≈¿«»≈»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
(מגיד-משנה). 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)(מגיד-משנה). חטא כלומר, חייב. מתעסק
והם  שוגגים, לאוין בחייבי קרבן אין כי השמים, מן עונש

ראב"ד. וראה (כסף-משנה). 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

.âéÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡ ,el‡Ó ‰¯eÒ‡ ‰M‡ Ïk»ƒ»¬»≈≈ƒ»¿»«»»ƒ
B‡ ‰˙ÈÓ ·iÁ - ‰ÈÏÚ ‡a‰ ÏB„b ,‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»»«¿»»«»»∆»«»ƒ»

ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ;˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯k61Ôk Ì‡ ‡l‡ , »≈«¿¿ƒ¿»ƒ¿∆»ƒ≈
Át ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ÏB„‚ ‰˙È‰Ô‰ÈL È¯‰ - ‰fÓ ‰˙e »¿»¿»¿ƒ»¿»¿»ƒ∆¬≈¿≈∆
‰‡Èa d˙‡Èa ÔÈ‡L ,ÔÈ¯eËt62‡aL ‰ÏB„‚ ‰M‡ ÔÎÂ . ¿ƒ∆≈ƒ»»ƒ»¿≈ƒ»¿»∆»

ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡ :ÔË˜ ‰ÈÏÚ63„Á‡ ÌBÈÂ »∆»»»ƒ»»∆≈«»ƒ¿∆»
‡e‰Â ,˙e˜ÏÓ B‡ ‰˙ÈÓ B‡ ˙¯k ˙·iÁ ‡È‰ - ‰ÏÚÓÂ»«¿»ƒ«∆∆»≈ƒ»«¿¿
Ì‰ÈL - ‰hÓÏe ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡Â ;¯eËt»¿ƒ»»∆≈«»ƒ¿«»¿≈∆

.ÔÈ¯eËt¿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

.ãéÔÂÈk ,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

(מגיד-משנה). אסור אבל פטור שהוא דבר כל

.åèÒBÈ‚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)
מותר  באנדרוגינוס - ה"ח) פכ"א (להלן אסור"

(מגיד-משנה).

.æèÔ‰ÈL - ÂÈÏÚ ‰Ó‰a ‡È·‰L B‡ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡a‰«»««¿≈»∆≈ƒ¿≈»»»¿≈∆
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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, ובבבא-קמא
משבת. בהמה בהמה "בהמה 81)לומדים ב: נד, סנהדרין

כגדולה". קטנה בה א.82)עשו נה, שם.83)שם

.æé‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË»̃»∆≈«»ƒ¿∆»∆»««¿≈»
B„È ÏÚ ˙Ï˜Ò ‡È‰ - ÂÈÏÚ d‡È·‰ B‡84.¯eËt ‡e‰Â , ¡ƒ»»»ƒƒ¿∆∆«»¿»

ÚLz Ôa ‰È‰85.‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡ - ˙BÁt B‡ »»∆≈«»≈¿ƒ∆«¿≈»
‰Ó‰a ‰‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ÔÎÂ¿≈¿«»«»»ƒ¿∆»∆≈ƒ»¿≈»
ÔÂÈk ,‰pË˜ ‰Ó‰a ÔÈa ‰ÏB„‚ ‰Ó‰a ÔÈa ,‰ÈÏÚ ‰iÁÂ¿«»»∆»≈¿≈»¿»≈¿≈»¿«»≈»
‡lL ÔÈa dk¯„k ÔÈa) ,‰Ó‰a‰ da ‰˙¯Ú‰L∆∆∆¿»»«¿≈»≈¿«¿»≈∆…

˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ - (dk¯„k86Ì‡Â .‰¯eËt ‡È‰Â , ¿«¿»«¿≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿ƒ
LÏL ˙aÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÔÈÏ˜Ò Ô‰ÈL - ‰ÏB„‚ ‰˙È‰»¿»¿»¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«»

˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡ - ‰hÓÏe ÌÈL87. »ƒ¿«»≈«¿≈»ƒ¿∆∆

א.84) מה, ויום 85)נדה שנים תשע בן שיהיה שצריך
הי"ד. ולמעלה שם, בגמרא כמפורש מד,86)אחד, שם

מכל  אחד עליה בא ואם . . . אחד ויום שנים שלש "בת ב:
ואפילו  עריות מכל "אחד על-ידה". מומתין . . . העריות

נה:). (סנהדרין ביאה.87)בהמה" ביאתה שאין

.çé‰‚‚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 על-ידה שבאה
שבא  קלון משום או נהרגת. אינה הבהמה גם נהרג, אינו
ואין  שם, נפשטה לא והבעיא קלון, יש בשוגג ואף על-ידה,

(מגיד-משנה). מספק אותה הי"ג.89)סוקלין למעלה
ה"ט.90) למעלה

.èé‰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

.ë,‰˜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'

.àë:¯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)בבא-בתרא 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

.áë‰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  אף-על-פי 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]. ומגיד-משנה ראב"ד וראה טומאה.

.âëBÊ 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¿»¿»
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אנו  למדים עריות ושאר התורה. מן להעראה מכאן הערה",
נד.). (שם מנדה בהלכות 45)בהיקש למעלה כמבואר

וכן 46)ד-ח. 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: ובכתב-יד

.àéÈeM˜ ‡Ïa ‰¯eÒ‡ ‰‡Èa ‡a‰ Ïk49‰È‰L ‡l‡ , »«»ƒ»¬»¿…ƒ∆»∆»»
,ÌÈÏBÁ‰ ÔB‚k ,ÌÈ˙n‰ ¯·‡ BÓk ÏcÏ„Ó BlL ¯·‡‰»≈∆∆¿À¿»¿≈∆«≈ƒ¿«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,‰nÁ ÒÈ¯Ò ÔB‚k ,Ck „ÏBpL ÈÓ B‡ƒ∆«»¿¿ƒ«»««ƒ
‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï ·iÁ BÈ‡ - B„Èa ¯·‡‰ ˙‡ ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ∆»≈∆¿»≈«»…»≈¿…

‰‡Èa BÊ ÔÈ‡L ;‰˙ÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙e˜ÏÓ50. «¿¿≈»ƒ«ƒ»∆≈ƒ»
‰Óe¯z‰ ÔÓ ‡e‰ ÏÒBt Ï·‡51˙‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙È·e , ¬»≈ƒ«¿»≈ƒ«ƒ∆

˙ec¯Ó ˙kÓ Ì‰ÈL52. ¿≈∆«««¿

מת.49) כמו שהאבר היינו מת", "משמש הגמרא בלשון
א.50) יח, בבית 51)שבועות שהיא זמן כל כהן בת

לפסול  נבעלה ואם תרומה. לאכול מותרות כהן ואשת אביה,
ה"ו). תרומות מהל' (פ"ו תרומה מלאכול נפסלה - לה
גם  מת, באבר שימש לה הפסול שאם כאן, רבינו ומשמיענו

כו:). (סוטה התרומה מן אותה פוסל נאמר 52)כן שלא
וכל  כן, לעשות אסור אבל ומעונש, ממיתה אלא פטור
מכת  אותו מכין אסור, אבל פטור שהוא דבר על שעבר

(מגיד-משנה). מרדות

.áé˜qÚ˙Ók ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰53Èt ÏÚ Û‡ , «»«∆¿»ƒ»¬»¿ƒ¿«≈««ƒ
CÎÏ B˙ek ÔÈ‡L54·iÁ -55ÔÈÂ‡Ï È·iÁa ÔÎÂ . ∆≈«»»¿»«»¿≈¿«»≈»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
(מגיד-משנה). 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)(מגיד-משנה). חטא כלומר, חייב. מתעסק
והם  שוגגים, לאוין בחייבי קרבן אין כי השמים, מן עונש

ראב"ד. וראה (כסף-משנה). 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

.âéÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡ ,el‡Ó ‰¯eÒ‡ ‰M‡ Ïk»ƒ»¬»≈≈ƒ»¿»«»»ƒ
B‡ ‰˙ÈÓ ·iÁ - ‰ÈÏÚ ‡a‰ ÏB„b ,‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»»«¿»»«»»∆»«»ƒ»

ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ;˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯k61Ôk Ì‡ ‡l‡ , »≈«¿¿ƒ¿»ƒ¿∆»ƒ≈
Át ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ÏB„‚ ‰˙È‰Ô‰ÈL È¯‰ - ‰fÓ ‰˙e »¿»¿»¿ƒ»¿»¿»ƒ∆¬≈¿≈∆
‰‡Èa d˙‡Èa ÔÈ‡L ,ÔÈ¯eËt62‡aL ‰ÏB„‚ ‰M‡ ÔÎÂ . ¿ƒ∆≈ƒ»»ƒ»¿≈ƒ»¿»∆»

ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡ :ÔË˜ ‰ÈÏÚ63„Á‡ ÌBÈÂ »∆»»»ƒ»»∆≈«»ƒ¿∆»
‡e‰Â ,˙e˜ÏÓ B‡ ‰˙ÈÓ B‡ ˙¯k ˙·iÁ ‡È‰ - ‰ÏÚÓÂ»«¿»ƒ«∆∆»≈ƒ»«¿¿
Ì‰ÈL - ‰hÓÏe ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡Â ;¯eËt»¿ƒ»»∆≈«»ƒ¿«»¿≈∆

.ÔÈ¯eËt¿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

.ãéÔÂÈk ,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

(מגיד-משנה). אסור אבל פטור שהוא דבר כל

.åèÒBÈ‚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)
מותר  באנדרוגינוס - ה"ח) פכ"א (להלן אסור"

(מגיד-משנה).

.æèÔ‰ÈL - ÂÈÏÚ ‰Ó‰a ‡È·‰L B‡ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡a‰«»««¿≈»∆≈ƒ¿≈»»»¿≈∆
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המצוות') ב'ספר השני (בשורש סופרים" "דברי נקראים
שוה' ב'גזירה נלמד זה כי אם - בתו) (באיסור כאן אולם
רבינו  אומר - הקודמת) בהערה (כמבואר בקל-וחומר או
רק  שזה מפני סופרים, מדברי ולא התורה מן שאיסורה
כאן, מגיד-משנה ראה מאליהם. המובנים הדברים גילויי

ה"ב. אישות מהל' שגג,26)ובפ"א אם חטאות שתי
ה"א. למעלה וכמבואר כאחד, באו האיסורין ששני

.æe¯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

.çÔ‰ÈÏÚ ‡a30el‡ È¯‰ - BzL‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï »¬≈∆¿««ƒ«ƒ¿¬≈≈
˙¯Îa31ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,32L‡a :¯Ó‡pL . ¿»≈¿≈»∆ƒ«≈ƒ∆∆¡«»≈

Ô‰L ,˙BÓi˜ Ô‰ÈzML ÔÓÊa ;Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯OÈƒ¿¿…¿∆¿∆ƒ¿«∆¿≈∆«»∆≈
,ÔÈÙ¯O ‰Â¯Ú‰Â ‡e‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡aL BÊÂ BzL‡ƒ¿¿∆»»∆»¬≈¿»∆¿»ƒ¿»ƒ

.‰Ù¯O ÌL ÔÈ‡ - ˙BÓi˜ Ô‰ÈzL ÔÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈¿≈∆«»≈»¿≈»

למעלה.30) שנזכרו העריות משש אחת עו,31)על שם
עקיבא  כרבי ופסק עקיבא, ורבי ישמעאל דרבי פלוגתא - ב
(מגיד-משנה). מחבירו" עקיבא כרבי "הלכה הכלל: לפי
בעלמא", איסורא סבר עקיבא "ורבי שם: שאמרו ומה
קרא  בית-דין למיתות וביחס כרת, איסור דהיינו רבינו מפרש
"אם  - א סב, בקידושין נמצא וכן בעלמא", "איסורא לכרת
כרת  שם שיש אף-על-פי 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.
(מגיד-משנה). מחמותו הנלמדות הקרובות בשאר הוא-הדין

.è‡ 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:

.éÔB„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 ח-י, הלכה גירושין מהל' בפ"י
אחותה  ונשא ארוסתו שמתה ששמע כגון גט, צריכה

שם  (ראה גט צריכה השניה - חיה שהיא נתברר ואחר-כך
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

(מגיד-משנה). הראב"ד

.àéÂÈÏÚ 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

.áédnÚ 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' (מגיד-משנה). עריות בשאר
את  שגירש מכהן זה דין שלמדו כתוב, שם) (קידושין הזקן
במבוי". עמו תדור "לא כז:) (כתובות שאמרו אשתו,

שם.46) קידושין,

.âé‰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)

.ãé‡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»»»«
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‰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

.àÈÁ‡ ˙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: בכתב-יד

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

.á·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:

.â‡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 תלמוד-לומר דבריו,17)אחר, לראש חוזר

מוסגר. מאמר הוא "אביו" עד "אבל" אף 18)ומן כלומר,
אב. אשת בת משום

.ãÂÈ·‡ ˙‡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

.äd˙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
(מגיד-משנה). אישות בלא אפילו ואסורות

.å- ˙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 בגזירה-שוה" להתלמד אפשר

שלו). שוה',24)לא-תעשה 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 ואף-על-פי שם. אביי כדעת וזה אסורה,
ומובנים  פשוטים דברים גילויי כאן מקל-וחומר, אזהרה

שם). בעלמא, מילתא דבר 25)(גילוי שכל אף-על-פי
בהן) נדרשת (שהתורה מדות משלוש-עשרה באחת הנלמד
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המצוות') ב'ספר השני (בשורש סופרים" "דברי נקראים
שוה' ב'גזירה נלמד זה כי אם - בתו) (באיסור כאן אולם
רבינו  אומר - הקודמת) בהערה (כמבואר בקל-וחומר או
רק  שזה מפני סופרים, מדברי ולא התורה מן שאיסורה
כאן, מגיד-משנה ראה מאליהם. המובנים הדברים גילויי

ה"ב. אישות מהל' שגג,26)ובפ"א אם חטאות שתי
ה"א. למעלה וכמבואר כאחד, באו האיסורין ששני

.æe¯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

.çÔ‰ÈÏÚ ‡a30el‡ È¯‰ - BzL‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï »¬≈∆¿««ƒ«ƒ¿¬≈≈
˙¯Îa31ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,32L‡a :¯Ó‡pL . ¿»≈¿≈»∆ƒ«≈ƒ∆∆¡«»≈

Ô‰L ,˙BÓi˜ Ô‰ÈzML ÔÓÊa ;Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯OÈƒ¿¿…¿∆¿∆ƒ¿«∆¿≈∆«»∆≈
,ÔÈÙ¯O ‰Â¯Ú‰Â ‡e‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡aL BÊÂ BzL‡ƒ¿¿∆»»∆»¬≈¿»∆¿»ƒ¿»ƒ

.‰Ù¯O ÌL ÔÈ‡ - ˙BÓi˜ Ô‰ÈzL ÔÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈¿≈∆«»≈»¿≈»

למעלה.30) שנזכרו העריות משש אחת עו,31)על שם
עקיבא  כרבי ופסק עקיבא, ורבי ישמעאל דרבי פלוגתא - ב
(מגיד-משנה). מחבירו" עקיבא כרבי "הלכה הכלל: לפי
בעלמא", איסורא סבר עקיבא "ורבי שם: שאמרו ומה
קרא  בית-דין למיתות וביחס כרת, איסור דהיינו רבינו מפרש
"אם  - א סב, בקידושין נמצא וכן בעלמא", "איסורא לכרת
כרת  שם שיש אף-על-פי 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.
(מגיד-משנה). מחמותו הנלמדות הקרובות בשאר הוא-הדין

.è‡ 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:

.éÔB„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 ח-י, הלכה גירושין מהל' בפ"י
אחותה  ונשא ארוסתו שמתה ששמע כגון גט, צריכה

שם  (ראה גט צריכה השניה - חיה שהיא נתברר ואחר-כך
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

(מגיד-משנה). הראב"ד

.àéÂÈÏÚ 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

.áédnÚ 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' (מגיד-משנה). עריות בשאר
את  שגירש מכהן זה דין שלמדו כתוב, שם) (קידושין הזקן
במבוי". עמו תדור "לא כז:) (כתובות שאמרו אשתו,

שם.46) קידושין,

.âé‰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)

.ãé‡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»»»«
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‰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

.àÈÁ‡ ˙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: בכתב-יד

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

.á·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:

.â‡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 תלמוד-לומר דבריו,17)אחר, לראש חוזר

מוסגר. מאמר הוא "אביו" עד "אבל" אף 18)ומן כלומר,
אב. אשת בת משום

.ãÂÈ·‡ ˙‡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

.äd˙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
(מגיד-משנה). אישות בלא אפילו ואסורות

.å- ˙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 בגזירה-שוה" להתלמד אפשר

שלו). שוה',24)לא-תעשה 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 ואף-על-פי שם. אביי כדעת וזה אסורה,
ומובנים  פשוטים דברים גילויי כאן מקל-וחומר, אזהרה

שם). בעלמא, מילתא דבר 25)(גילוי שכל אף-על-פי
בהן) נדרשת (שהתורה מדות משלוש-עשרה באחת הנלמד
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mixekiaקמח zekld - mirxf xtq - hay h"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L ÈtÓ ,LÈ¯ÙÓ ‰ˆB¯L Ïk ‡l‡∆»…∆∆«¿ƒƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈∆
¯‡La ÔÈa ‡È¯eÒa ÔÈa ,ıeÁÏÂ ‰Ó‡Ó ı¯‡‰ ÏÎÂ¿»»»∆≈¬»»¿«≈¿¿»≈ƒ¿»
È„k ,‰Ù¯OÏ ˙Á‡ :˙BlÁ ÈzL ÔÈLÈ¯ÙÓ - ˙Bˆ¯‡‰»¬»«¿ƒƒ¿≈«««ƒ¿≈»¿≈
˙Á‡Â ;˙ÏÎ‡ ‰‡ÓË ‰Óe¯z eÈ‡¯ :e¯Ó‡È ‡lL∆……¿»ƒ¿»¿≈»∆¡∆∆¿««
.Ï‡¯OiÓ ‰lÁ ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k ,‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¿≈∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈
.˙ÏÎ‡pa ˙Ba¯Ï ·ËeÓ ,Ì‰È¯·cÓ BÊÂ BÊÂ ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»¿««∆¡∆∆
Ïk ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ - ‰Ù¯O ÏL :CÎÈÙÏ¿ƒ»∆¿≈»≈»ƒ∆»»
.‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ - ‰ÏÈÎ‡ ÏLÂ ;‡e‰L∆¿∆¬ƒ»∆»≈«¿»ƒ¿»
¯‡LÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙B·ÊÏe ÌÈ·ÊÏ ˙¯zÓeÀ∆∆¿»ƒ¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»

.ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ

.è˙‡ÓË ÈtÓ ‰¯B‰Ë ‰qÚ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»ƒ»¿»ƒ¿≈À¿«
„Á‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ˙Á‡ ‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ˙n‰«≈«¿ƒƒ«»««¿»∆∆ƒ¿»≈∆»
‡È‰L ÈtÓ ,d˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ
- ‰Ó‡ „Ú ·ÈÊkÓe .‰¯Bz‰ ÔÓ ÌL dÏ LÈÂ ‰‡ÓË¿≈»¿≈»≈ƒ«»ƒ¿ƒ«¬»»
,¯eÚL dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰kÏ ‰iL ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ¿ƒ»«…≈«¬ƒ»¿≈»ƒ

.Ì„wÓ ¯·c‰ ‰È‰Lk¿∆»»«»»ƒ…∆

.éÏÈ‡B‰ ,‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙lÁ««»»»∆««ƒ∆ƒ¿≈»ƒ
‡l‡ ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ dÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ d·eiÁ ¯wÚÂ¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿≈∆≈»¬»«¬ƒ»∆»
ÈÏÚa :Ì‰Â ,BÙebÓ ÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL Ô‰k ÏÚ«…≈∆À¿»¿»»»ƒ»≈«¬≈
Ï·‡ ;ÔÈÚ¯ˆÓe ˙B„ÏBÈÂ ˙BcÂ ˙B·ÊÂ ÌÈ·ÊÂ ÔÈÈ¯¿̃»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿¿¿…»ƒ¬»
È‡ÓË elÙ‡ ,˙B‡Óh‰ ¯‡L ÚbÓa ÌÈ‡Óh‰ ¯‡L¿»«¿≈ƒ¿««¿»«À¿¬ƒ¿≈≈

ÙÏ .dÏÎ‡Ï ÌÈ¯zÓ - ˙ÓÔË˜ Ô‰k ÌL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈ ≈À»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ»»»…≈»»
‰ˆ¯Â ,˙Bˆ¯‡ ¯‡La ÔÈa ‡È¯eÒa ÔÈa ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆≈¿¿»≈ƒ¿»¬»¿»»
ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ LÈ¯ÙÓ - ˙Á‡ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ«»«««¿ƒ∆»≈«¿»ƒ
B‡ È¯˜ ‰‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔË˜Ï ˙ÏÎ‡Â ,‰BÓLe¿»¿∆¡∆∆¿»»∆¬«ƒ…»»∆ƒ
LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰c ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL ‰pË˜Ïƒ¿«»∆¬«ƒ…»¬»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ

.‰iL¿ƒ»

.àéBÚ¯Ê ˙·ÎMÓ Ï·hL ÏB„b Ô‰k ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»…≈»∆»«ƒƒ¿««¿
ÏÚ Û‡Â ,BLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙·ÈfÓ B‡ƒƒ»««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿¿««
‰lÁ‰ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙Ó ‡ÓË ‡e‰L Ètƒ∆¿≈≈¬≈∆À»∆¡…««»
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰iL LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰BL‡¯‰»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»»»∆
eLc˜ ¯L‡ :‰lÁz C¯·Ó - ‰lÁ LÈ¯Ùn‰ Ïk»««¿ƒ«»¿»≈¿ƒ»¬∆ƒ¿»
‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa .‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ«»≈»»∆≈¿»
ÏÚ C¯·Ó Ck ,‰¯B‰h‰ ÏÚ C¯·nL ÌLÎe .ı¯‡Ï»»∆¿≈∆¿»≈««¿»»¿»≈«
,‰lÁ LÈ¯ÙÓ Ì¯Ú LÈ‡‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰‡Óh‰«¿≈»¿ƒ»≈»ƒ»…«¿ƒ«»
ÏÎÂ ‰·LiL ‰n¯Ú‰ ‰M‡‰ Ï·‡ .C¯·Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿»≈¬»»ƒ»»¬À»∆»¿»¿»

.‰lÁ ˙L¯ÙÓe ˙Î¯·Ó - Ú˜¯wa ˙BÁeË ‰Èt»∆»««¿«¿»∆∆«¿∆∆«»

.áé‰ˆeÁ ˙lÁ ˙L¯ÙÓe ˙Î¯·Ó - da ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰«ƒ»¿«≈»¿»∆∆«¿∆∆««»
.d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ,dÚbÓ ÏÚ ˙¯‰ÊÓ dÈ‡L ;ı¯‡Ï»»∆∆≈»À¿∆∆««»»∆»«¬ƒ»»
˙¯zÓ ‡È‰L ,Ï·hL Ô‰k B‡ ÔË˜ Ô‰k ÌL ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»…≈»»…≈∆»«∆ƒÀ∆∆
ÌÚ dÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - e¯‡aL BÓk ‰ÏÈÎ‡Ï BÏ«¬ƒ»¿∆≈«¿¬≈∆À»¿»¿»ƒ
elÙ‡Â ˙Ún„Ó dÈ‡L ÈÙÏ ,„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ¯f‰«»«À¿»∆»¿ƒ∆≈»¿««««¬ƒ
,ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰ÎÏ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ .‰ÂLa ‰ÂL ‰·¯Ú˙ƒ¿»¿»»∆¿»∆¿¿ƒ»¿…≈«»»∆

da ÔÈ‡Â] .ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿≈»«¬ƒ∆∆»«ƒ¿≈»
‰ˆ¯ Ì‡Â .¯eÒ‡ ‡e‰L ÂÈ˙BzÓa ÚiÒÓ‰ Ô‰k ÌeMÓƒ…≈«¿«≈«¿«¿»∆»¿ƒ»»
ı¯‡Ï ıeÁa ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÈ Ck ¯Á‡Â [‰lÁz ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ»¿««»«¿ƒ««»¿»»∆

.Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ d¯wÚ ÔÈ‡L ;¯zÓ -À»∆≈ƒ»»∆»ƒƒ¿≈∆

.âéÔÓ ‡l‡ ˙Ïh dÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Óe¯z ˙‡¯˜ ‰lÁ‰««»ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈»ƒ∆∆∆»ƒ
‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰ ÔÓ ˙Ïh dÈ‡Â ;‰Óe¯˙k ,Ûwn‰«À»ƒ¿»¿≈»ƒ∆∆ƒ«»««»≈

.‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»

.ãé- Ì¯z Ì‡Â ,Ì¯˙È ‡Ï :‰Óe¯˙a e¯Ó‡L ÏÎÂ¿…∆»«¿ƒ¿»…ƒ¿…¿ƒ»«
‡Ï :‰Óe¯˙a e¯Ó‡L ÏÎÂ .‰lÁa Ck ,‰Óe¯z dÈ‡≈»¿»»¿«»¿…∆»«¿ƒ¿»…
ÏÎB‡ BÈ‡L ÏÎÂ .‰lÁa Ck ,‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯˙Èƒ¿…ƒ∆«∆»¿«»¿…∆≈≈
- ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ ÏÎÂ ;‰lÁ ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰Óe¯z¿»≈≈«»¿»»≈¿»

.‰lÁ ÏÎB‡≈«»

.åèÔÈ‡L ;‰lÁzÎÏ ‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ ¯BkM‰Â ‡Óeq‰«»¿«ƒ«¿ƒƒ«»¿«¿ƒ»∆≈
.‰Ùi‰ ÔÓ eL¯ÙÈÂ eeÎiL È„k ‰ÙÈÂ Ú¯ ‰qÚa¿ƒ»«¿»∆¿≈∆¿«¿¿ƒ¿¿ƒ«»∆

ה'תשע"ו  שבט כ"ט שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מינים 1) וכמה בחלה. חייב הנחתום מן שהלוקח יבאר

הביאה  שלא ותבואה ופאה שכחה לקט בחלה. חייבים
ועיסת  נזיר ורקיקי תודה חלות בחלה. חייבין אם שליש
כלבים. עיסת ודין הטבל. מן עיסה והעושה השותפין.
ואורז, חטים קמח המערב בה. שותפין וגוי שישראל ועיסה
העשוי  ולחם בחמה לייבשה עיסה העושה עשירה. ועיסה
לעשות  אסור בחלה. החייבת העיסה שיעור וכמה לכותח.
קמח  בזו. זו שנושכות והככרות מכשיעור. פחות עיסתו

בצק. לחלקה עיסה והעושה שלו. בסובין שלשו

.àÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰2ÔÓ LÈ¯ÙÓe .‰lÁa ·iÁ - «≈«ƒ««¿«»¿«»«¿ƒƒ
‰nÁ‰3˙Bv‰ ÏÚ4elÙ‡ ,‰nÁ‰ ÏÚ ˙Bv‰ ÔÓe ««»««∆∆ƒ«∆∆«««»¬ƒ

ÔÈÒeÙcÓ5.‰a¯‰ ƒ¿ƒ«¿≈

חבר.2) החם".3)שהוא הלחם הלחם 4)"הוא "הוא
בין 5)הקר". ישנם שמא לחשוש שיש רבות, מצורות

על  החדש מן חלה מפרישין ואין ישנה, מחיטה הכיכרות
הצוננת), על החמה מן (שמפריש דבר של וטעמו הישן.
נוטל  אלא ישנה, מחיטה הנחתום שיאפה מצוי זה שאין
מעשרין  שאין החמירו מעשר לגבי ורק ואופה. חדשה חיטה
שמעשר  כיוון אחד, בדפוס אפילו הצוננת על החמה מן
בידו  שיהיו הדבר מצוי ושם ופירות, תבואה בקונה גם שייך
לא  ולכן הרבה, אדם מבני קונה שהרי ישנים, גם חדשים
אחד, בדפוס ואפילו מנחתום בלוקח גם והחמירו חילקו
חששו. לא - מנחתום בלוקח אלא שייכת שאינה בחלה אבל

.á,„·Ïa ‰‡e·z ÈÈÓ ‰MÓÁ ‡l‡ ‰lÁa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ¿«»∆»¬ƒ»ƒ≈¿»ƒ¿«
,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈÓqk‰Â ,ÌÈ¯BÚO‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ì‰Â»≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ¿ƒ…∆»

ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a :¯Ó‡pL ;ÔBÙÈM‰Â6ÔÈ‡Â , ¿«ƒ∆∆¡««¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿≈
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mixekia zekld - mirxf xtq - hay g"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ÂÈÁ‡ ˙·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â ,B˙BÁ‡53E¯OaÓe :¯Ó‡pL ; ¬¿«ƒ¿«»ƒ∆∆¡«ƒ¿»¿
ÌlÚ˙˙ ‡Ï54. …ƒ¿«»

לאמה.49) והוא-הדין 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 על-דרך בהיתר, והוא חמיו ואם חמותו ואם

(מגיד-משנה). אחותה" ובת אחיה ובת יבמות 52)אשה
ב. ו'תוספות'.53)סב, רש"י שם שם.54)ראה

תקרא  אז אומר: הכתוב עליו אחותו, בת את "הנושא
. . . כתיב מיניה "לעיל ט), נח, (ישעיה יענה" וה'
אחותו" בת ונושא . . . היינו תתעלם  לא ומבשרך

(רש"י).



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz '`Îxc` 'cÎhay g"k -

ה  שבט כ"ח ראשון 'תשע"ו יום

x`W mr mixEMA zFkld¦§¦¦¦§¨
oilEaBAW dPdM zFpYn

mixEMiAzFkld-mirxfxtq
©§§ª¨¤©§¦

¦§¦¦

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וליתנה 1) העיסה מן חלה להפריש שמצותֿעשה יבאר

באונס. או בשוגג שנטמאה עיסה שיעור. לה יש ואם לכהן,
דינין  שלשה בהיפך. או לארץ שנכנסו לארץ חוצה ופירות
ורצה  לארץ בחוצה קטן כהן היה ואם ארצות. בשלש לחלה
הערומה  ואם מברך. מה חלה המפריש חלה. להפריש
חלה  ומפרשת מברכת הנדה ואם חלה, ומפרשת מברכת
תחילה  לאכול רצה ואם מדמעת. היא אם לארץ. בחוצה

בהם. שוים ותרומה שחלה והדברים יפריש. ואח"כ

.à,Ô‰kÏ ‰qÚ‰ ÔÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ»«…≈
.‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»
LÈ¯Ù‰ elÙ‡ .‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL dÏ ÔÈ‡ BÊ ˙ÈL‡¯Â¿≈ƒ≈»ƒƒ«»¬ƒƒ¿ƒ
‰lÁ B˙qÚ Ïk ‰OBÚ‰Â .‰qÚ‰ ˙‡ ¯Ët - ‰¯BÚOkƒ¿»»«∆»ƒ»¿»∆»ƒ»«»

.B˙ˆ˜Ó ¯iLiL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿«∆¿«≈ƒ¿»

.á‰Úa¯‡Ó „Á‡ ÔÈLÈ¯ÙnL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»≈«¿»»
;Ô‰kÏ ‰zÓ È„k da ‰È‰iL È„k ,‰qÚ‰ ÔÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒƒ»ƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈«»»«…≈
.‰zÓ BzÏ Èe‡¯‰ ¯·c BÏ Ôz - BÏ Ôzz :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ∆≈»»»»ƒ¿«»»
„Á‡ LÈ¯ÙÓ - ˜eMa ¯kÓÏ ‰OBÚ‰ ÌBzÁp‰Â¿««¿»∆ƒ¿…««¿ƒ∆»
¯eÚLa LÈ ,‰a¯Ó B˙qÚL ÈÙÏ ;ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓMÓƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ»¿À»≈¿ƒ

.‰zÓ È„k ‰Ê∆¿≈«»»

.â‰a¯Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‰zLÓÏ ‰qÚ ‰OBÚ‰»∆ƒ»¿ƒ¿≈¿««ƒ∆ƒ¿À»
˙qÚa ˜lÁÏ ‡lL ;‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ -«¿ƒ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»∆…¿«≈¿ƒ«
„Á‡ - ‰pË˜ ‰qÚ ‰OÚL ÌBzÁp‰Â .˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿««¿∆»»ƒ»¿«»∆»
.ÌBzÁp‰ ˙qÚa ˜lÁÏ ‡lL ;‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó≈«¿»ƒ¿»∆…¿«≈¿ƒ«««¿

.ã„Á‡ LÈ¯ÙÓ - Ò‡a B‡ ‚‚BLa ‰qÚ‰ ˙‡ÓËƒ¿»»ƒ»¿≈¿…∆«¿ƒ∆»
„Á‡ LÈ¯ÙÓ - ÔB„Êa d‡nË Ì‡Â .‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó≈«¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ∆»
.¯kO ‡ËBÁ ‰È‰È ‡lL È„k ,‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ¿«¿»»¿≈∆…ƒ¿∆≈ƒ¿»

‰Óe¯˙k ,‰˜q‰Ï (Ô‰kÏ) [˙¯zeÓ] ‰‡ÓË ‰lÁÂ¿«»¿≈»∆∆«…≈¿«»»ƒ¿»
.‰‡ÓË¿≈»

.äÏ‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰lÁa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ¿«»ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈
;¯ÓB‚Â ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,„·Ïaƒ¿«∆∆¡«¿»»«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿≈
˙‡Èa - ÌÎ‡·a :¯Ó‡pL ,ÌL Ï‡¯OÈ ÏkL ÔÓÊ·eƒ¿«∆»ƒ¿»≈»∆∆¡«¿…¬∆ƒ«
,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ ,CÎÈÙÏ .ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èa ‡ÏÂ ,ÌÎlkÀ¿∆¿…ƒ«ƒ¿«¿∆¿ƒ»«»«¿««∆
‡l‡ dÈ‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡¯ÊÚ ÈÓÈa elÙ‡¬ƒƒ≈∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆»

.‰Óe¯˙a e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿ƒ¿»

.å,‰lÁa ÔÈ·iÁ - ı¯‡Ï eÒÎpL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆«»ƒ¿«»
;ÔÈ¯eËt - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ e‡ˆiL ı¯‡‰ ˙B¯Ùe≈»»∆∆»¿»»»∆¿ƒ
Ìz‡ ‰nL - ‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»»»«∆
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ÏÚ ÔÈa ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ ÔÈa ÔÈ·iÁ«»ƒ≈«≈»»∆≈«≈»»»∆

.æÈ„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ«»¿»»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈
ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â .Ï‡¯OiÓ ‰lÁ ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈¿≈¿ƒƒ
‰Óe¯z ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ÌLk ,ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙BlÁ«»»»∆»»∆¿≈∆≈¿ƒƒ¿»
ÁÒt‰ ·¯Ú „Ú dÁÈpÓ - ‡È·‰ Ì‡Â .ÌMÓ ÌÈ¯ek·eƒƒƒ»¿ƒ≈ƒ«ƒ»«∆∆«∆«

.‰Óe¯˙k ,Û¯O˙Â¿ƒ»≈ƒ¿»

.çı¯‡‰ Ïk :˙Bˆ¯‡ LÏLa ‰lÁÏ ÔÈÈ„ ‰LÏL¿»ƒƒ¿«»¿»¬»»»»∆
da ÔÈLÈ¯ÙÓ - ·ÈÊk „Ú Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»≈»∆«¿ƒ«¿ƒƒ»
¯‡Le .ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ ‡È‰Â ,¯eÚMk ˙Á‡ ‰lÁ«»«««ƒ¿ƒ∆¡∆∆«…¬ƒ¿»
ÈÏBÚ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿…≈
ÈzL da ÔÈLÈ¯tÓ - ‰Ó‡ „ÚÂ ·ÈÊkÓ ‡È‰L ,Ï·a»∆∆ƒƒ¿ƒ¿«¬»»«¿ƒƒ»¿≈
‰Ó ÈtÓe .˙ÏÎ‡ ˙Á‡‰Â ,˙Ù¯O ˙Á‡‰ :˙BlÁ«»««ƒ¿∆∆¿»««∆¡∆∆ƒ¿≈»
‰BL‡¯‰ ‰lÁ‰L ÈtÓ ?˙BlÁ ÈzL da ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ»¿≈«ƒ¿≈∆««»»ƒ»
,‡¯ÊÚ ÈÓÈa ı¯‡‰ d˙B‡ ‰Lc˜˙ ‡Ï È¯‰L ,‰‡ÓË¿≈»∆¬≈…ƒ¿«¿»»»»∆ƒ≈∆¿»
ı¯‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â ;eÏbMÓ ‰ÏËa ‰BL‡¯ ‰M„˜e¿À»ƒ»»¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ∆∆
‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ ‰lÁ da ÔÈLÈ¯ÙÓ - Ï‡¯OÈƒ¿»≈«¿ƒƒ»«»∆»≈«¿»ƒ¿»
d˙B‡ ÔÈ˙BÂ ‰iL ‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓe ;d˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ¿¿ƒ»«¿ƒƒ«»¿ƒ»¿¿ƒ»
‰¯B‰Ë ‰Óe¯z :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,dÏÎ‡Ï Ô‰kÏ«…≈¿»¿»¿≈∆……¿¿»¿»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰BL‡¯‰ ‰Ù¯O È¯‰L ,˙Ù¯Oƒ¿∆∆∆¬≈ƒ¿¿»»ƒ»««ƒ∆…
,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ‰iL BÊÂ .ÏkÏ ‰Úe„È ‰‡ÓË ‰‡ÓËƒ¿¿»À¿»¿»«…¿¿ƒ»≈»ƒ
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קמט mixekia zekld - mirxf xtq - hay h"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L ÈtÓ ,LÈ¯ÙÓ ‰ˆB¯L Ïk ‡l‡∆»…∆∆«¿ƒƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈∆
¯‡La ÔÈa ‡È¯eÒa ÔÈa ,ıeÁÏÂ ‰Ó‡Ó ı¯‡‰ ÏÎÂ¿»»»∆≈¬»»¿«≈¿¿»≈ƒ¿»
È„k ,‰Ù¯OÏ ˙Á‡ :˙BlÁ ÈzL ÔÈLÈ¯ÙÓ - ˙Bˆ¯‡‰»¬»«¿ƒƒ¿≈«««ƒ¿≈»¿≈
˙Á‡Â ;˙ÏÎ‡ ‰‡ÓË ‰Óe¯z eÈ‡¯ :e¯Ó‡È ‡lL∆……¿»ƒ¿»¿≈»∆¡∆∆¿««
.Ï‡¯OiÓ ‰lÁ ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k ,‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¿≈∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈
.˙ÏÎ‡pa ˙Ba¯Ï ·ËeÓ ,Ì‰È¯·cÓ BÊÂ BÊÂ ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»¿««∆¡∆∆
Ïk ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ - ‰Ù¯O ÏL :CÎÈÙÏ¿ƒ»∆¿≈»≈»ƒ∆»»
.‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ - ‰ÏÈÎ‡ ÏLÂ ;‡e‰L∆¿∆¬ƒ»∆»≈«¿»ƒ¿»
¯‡LÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙B·ÊÏe ÌÈ·ÊÏ ˙¯zÓeÀ∆∆¿»ƒ¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»

.ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ

.è˙‡ÓË ÈtÓ ‰¯B‰Ë ‰qÚ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»ƒ»¿»ƒ¿≈À¿«
„Á‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ˙Á‡ ‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ˙n‰«≈«¿ƒƒ«»««¿»∆∆ƒ¿»≈∆»
‡È‰L ÈtÓ ,d˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ
- ‰Ó‡ „Ú ·ÈÊkÓe .‰¯Bz‰ ÔÓ ÌL dÏ LÈÂ ‰‡ÓË¿≈»¿≈»≈ƒ«»ƒ¿ƒ«¬»»
,¯eÚL dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰kÏ ‰iL ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ¿ƒ»«…≈«¬ƒ»¿≈»ƒ

.Ì„wÓ ¯·c‰ ‰È‰Lk¿∆»»«»»ƒ…∆

.éÏÈ‡B‰ ,‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙lÁ««»»»∆««ƒ∆ƒ¿≈»ƒ
‡l‡ ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ dÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ d·eiÁ ¯wÚÂ¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿≈∆≈»¬»«¬ƒ»∆»
ÈÏÚa :Ì‰Â ,BÙebÓ ÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL Ô‰k ÏÚ«…≈∆À¿»¿»»»ƒ»≈«¬≈
Ï·‡ ;ÔÈÚ¯ˆÓe ˙B„ÏBÈÂ ˙BcÂ ˙B·ÊÂ ÌÈ·ÊÂ ÔÈÈ¯¿̃»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿¿¿…»ƒ¬»
È‡ÓË elÙ‡ ,˙B‡Óh‰ ¯‡L ÚbÓa ÌÈ‡Óh‰ ¯‡L¿»«¿≈ƒ¿««¿»«À¿¬ƒ¿≈≈

ÙÏ .dÏÎ‡Ï ÌÈ¯zÓ - ˙ÓÔË˜ Ô‰k ÌL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈ ≈À»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ»»»…≈»»
‰ˆ¯Â ,˙Bˆ¯‡ ¯‡La ÔÈa ‡È¯eÒa ÔÈa ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆≈¿¿»≈ƒ¿»¬»¿»»
ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ LÈ¯ÙÓ - ˙Á‡ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ«»«««¿ƒ∆»≈«¿»ƒ
B‡ È¯˜ ‰‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔË˜Ï ˙ÏÎ‡Â ,‰BÓLe¿»¿∆¡∆∆¿»»∆¬«ƒ…»»∆ƒ
LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰c ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL ‰pË˜Ïƒ¿«»∆¬«ƒ…»¬»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ

.‰iL¿ƒ»

.àéBÚ¯Ê ˙·ÎMÓ Ï·hL ÏB„b Ô‰k ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»…≈»∆»«ƒƒ¿««¿
ÏÚ Û‡Â ,BLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙·ÈfÓ B‡ƒƒ»««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿¿««
‰lÁ‰ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙Ó ‡ÓË ‡e‰L Ètƒ∆¿≈≈¬≈∆À»∆¡…««»
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰iL LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰BL‡¯‰»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»»»∆
eLc˜ ¯L‡ :‰lÁz C¯·Ó - ‰lÁ LÈ¯Ùn‰ Ïk»««¿ƒ«»¿»≈¿ƒ»¬∆ƒ¿»
‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa .‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ«»≈»»∆≈¿»
ÏÚ C¯·Ó Ck ,‰¯B‰h‰ ÏÚ C¯·nL ÌLÎe .ı¯‡Ï»»∆¿≈∆¿»≈««¿»»¿»≈«
,‰lÁ LÈ¯ÙÓ Ì¯Ú LÈ‡‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰‡Óh‰«¿≈»¿ƒ»≈»ƒ»…«¿ƒ«»
ÏÎÂ ‰·LiL ‰n¯Ú‰ ‰M‡‰ Ï·‡ .C¯·Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿»≈¬»»ƒ»»¬À»∆»¿»¿»

.‰lÁ ˙L¯ÙÓe ˙Î¯·Ó - Ú˜¯wa ˙BÁeË ‰Èt»∆»««¿«¿»∆∆«¿∆∆«»

.áé‰ˆeÁ ˙lÁ ˙L¯ÙÓe ˙Î¯·Ó - da ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰«ƒ»¿«≈»¿»∆∆«¿∆∆««»
.d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ,dÚbÓ ÏÚ ˙¯‰ÊÓ dÈ‡L ;ı¯‡Ï»»∆∆≈»À¿∆∆««»»∆»«¬ƒ»»
˙¯zÓ ‡È‰L ,Ï·hL Ô‰k B‡ ÔË˜ Ô‰k ÌL ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»…≈»»…≈∆»«∆ƒÀ∆∆
ÌÚ dÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - e¯‡aL BÓk ‰ÏÈÎ‡Ï BÏ«¬ƒ»¿∆≈«¿¬≈∆À»¿»¿»ƒ
elÙ‡Â ˙Ún„Ó dÈ‡L ÈÙÏ ,„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ¯f‰«»«À¿»∆»¿ƒ∆≈»¿««««¬ƒ
,ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰ÎÏ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ .‰ÂLa ‰ÂL ‰·¯Ú˙ƒ¿»¿»»∆¿»∆¿¿ƒ»¿…≈«»»∆

da ÔÈ‡Â] .ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿≈»«¬ƒ∆∆»«ƒ¿≈»
‰ˆ¯ Ì‡Â .¯eÒ‡ ‡e‰L ÂÈ˙BzÓa ÚiÒÓ‰ Ô‰k ÌeMÓƒ…≈«¿«≈«¿«¿»∆»¿ƒ»»
ı¯‡Ï ıeÁa ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÈ Ck ¯Á‡Â [‰lÁz ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ»¿««»«¿ƒ««»¿»»∆

.Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ d¯wÚ ÔÈ‡L ;¯zÓ -À»∆≈ƒ»»∆»ƒƒ¿≈∆

.âéÔÓ ‡l‡ ˙Ïh dÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Óe¯z ˙‡¯˜ ‰lÁ‰««»ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈»ƒ∆∆∆»ƒ
‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰ ÔÓ ˙Ïh dÈ‡Â ;‰Óe¯˙k ,Ûwn‰«À»ƒ¿»¿≈»ƒ∆∆ƒ«»««»≈

.‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»

.ãé- Ì¯z Ì‡Â ,Ì¯˙È ‡Ï :‰Óe¯˙a e¯Ó‡L ÏÎÂ¿…∆»«¿ƒ¿»…ƒ¿…¿ƒ»«
‡Ï :‰Óe¯˙a e¯Ó‡L ÏÎÂ .‰lÁa Ck ,‰Óe¯z dÈ‡≈»¿»»¿«»¿…∆»«¿ƒ¿»…
ÏÎB‡ BÈ‡L ÏÎÂ .‰lÁa Ck ,‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯˙Èƒ¿…ƒ∆«∆»¿«»¿…∆≈≈
- ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ ÏÎÂ ;‰lÁ ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰Óe¯z¿»≈≈«»¿»»≈¿»

.‰lÁ ÏÎB‡≈«»

.åèÔÈ‡L ;‰lÁzÎÏ ‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ ¯BkM‰Â ‡Óeq‰«»¿«ƒ«¿ƒƒ«»¿«¿ƒ»∆≈
.‰Ùi‰ ÔÓ eL¯ÙÈÂ eeÎiL È„k ‰ÙÈÂ Ú¯ ‰qÚa¿ƒ»«¿»∆¿≈∆¿«¿¿ƒ¿¿ƒ«»∆

ה'תשע"ו  שבט כ"ט שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מינים 1) וכמה בחלה. חייב הנחתום מן שהלוקח יבאר

הביאה  שלא ותבואה ופאה שכחה לקט בחלה. חייבים
ועיסת  נזיר ורקיקי תודה חלות בחלה. חייבין אם שליש
כלבים. עיסת ודין הטבל. מן עיסה והעושה השותפין.
ואורז, חטים קמח המערב בה. שותפין וגוי שישראל ועיסה
העשוי  ולחם בחמה לייבשה עיסה העושה עשירה. ועיסה
לעשות  אסור בחלה. החייבת העיסה שיעור וכמה לכותח.
קמח  בזו. זו שנושכות והככרות מכשיעור. פחות עיסתו

בצק. לחלקה עיסה והעושה שלו. בסובין שלשו

.àÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰2ÔÓ LÈ¯ÙÓe .‰lÁa ·iÁ - «≈«ƒ««¿«»¿«»«¿ƒƒ
‰nÁ‰3˙Bv‰ ÏÚ4elÙ‡ ,‰nÁ‰ ÏÚ ˙Bv‰ ÔÓe ««»««∆∆ƒ«∆∆«««»¬ƒ

ÔÈÒeÙcÓ5.‰a¯‰ ƒ¿ƒ«¿≈

חבר.2) החם".3)שהוא הלחם הלחם 4)"הוא "הוא
בין 5)הקר". ישנם שמא לחשוש שיש רבות, מצורות

על  החדש מן חלה מפרישין ואין ישנה, מחיטה הכיכרות
הצוננת), על החמה מן (שמפריש דבר של וטעמו הישן.
נוטל  אלא ישנה, מחיטה הנחתום שיאפה מצוי זה שאין
מעשרין  שאין החמירו מעשר לגבי ורק ואופה. חדשה חיטה
שמעשר  כיוון אחד, בדפוס אפילו הצוננת על החמה מן
בידו  שיהיו הדבר מצוי ושם ופירות, תבואה בקונה גם שייך
לא  ולכן הרבה, אדם מבני קונה שהרי ישנים, גם חדשים
אחד, בדפוס ואפילו מנחתום בלוקח גם והחמירו חילקו
חששו. לא - מנחתום בלוקח אלא שייכת שאינה בחלה אבל

.á,„·Ïa ‰‡e·z ÈÈÓ ‰MÓÁ ‡l‡ ‰lÁa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ¿«»∆»¬ƒ»ƒ≈¿»ƒ¿«
,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈÓqk‰Â ,ÌÈ¯BÚO‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ì‰Â»≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ¿ƒ…∆»

ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a :¯Ó‡pL ;ÔBÙÈM‰Â6ÔÈ‡Â , ¿«ƒ∆∆¡««¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿≈
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mixekia zekld - mirxf xtq - hay g"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÂÈÁ‡ ˙·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â ,B˙BÁ‡53E¯OaÓe :¯Ó‡pL ; ¬¿«ƒ¿«»ƒ∆∆¡«ƒ¿»¿
ÌlÚ˙˙ ‡Ï54. …ƒ¿«»

לאמה.49) והוא-הדין 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 על-דרך בהיתר, והוא חמיו ואם חמותו ואם

(מגיד-משנה). אחותה" ובת אחיה ובת יבמות 52)אשה
ב. ו'תוספות'.53)סב, רש"י שם שם.54)ראה

תקרא  אז אומר: הכתוב עליו אחותו, בת את "הנושא
. . . כתיב מיניה "לעיל ט), נח, (ישעיה יענה" וה'
אחותו" בת ונושא . . . היינו תתעלם  לא ומבשרך

(רש"י).



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz '`Îxc` 'cÎhay g"k -

ה  שבט כ"ח ראשון 'תשע"ו יום

x`W mr mixEMA zFkld¦§¦¦¦§¨
oilEaBAW dPdM zFpYn

mixEMiAzFkld-mirxfxtq
©§§ª¨¤©§¦

¦§¦¦

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וליתנה 1) העיסה מן חלה להפריש שמצותֿעשה יבאר

באונס. או בשוגג שנטמאה עיסה שיעור. לה יש ואם לכהן,
דינין  שלשה בהיפך. או לארץ שנכנסו לארץ חוצה ופירות
ורצה  לארץ בחוצה קטן כהן היה ואם ארצות. בשלש לחלה
הערומה  ואם מברך. מה חלה המפריש חלה. להפריש
חלה  ומפרשת מברכת הנדה ואם חלה, ומפרשת מברכת
תחילה  לאכול רצה ואם מדמעת. היא אם לארץ. בחוצה

בהם. שוים ותרומה שחלה והדברים יפריש. ואח"כ

.à,Ô‰kÏ ‰qÚ‰ ÔÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ»«…≈
.‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»
LÈ¯Ù‰ elÙ‡ .‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL dÏ ÔÈ‡ BÊ ˙ÈL‡¯Â¿≈ƒ≈»ƒƒ«»¬ƒƒ¿ƒ
‰lÁ B˙qÚ Ïk ‰OBÚ‰Â .‰qÚ‰ ˙‡ ¯Ët - ‰¯BÚOkƒ¿»»«∆»ƒ»¿»∆»ƒ»«»

.B˙ˆ˜Ó ¯iLiL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿«∆¿«≈ƒ¿»

.á‰Úa¯‡Ó „Á‡ ÔÈLÈ¯ÙnL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»≈«¿»»
;Ô‰kÏ ‰zÓ È„k da ‰È‰iL È„k ,‰qÚ‰ ÔÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒƒ»ƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈«»»«…≈
.‰zÓ BzÏ Èe‡¯‰ ¯·c BÏ Ôz - BÏ Ôzz :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ∆≈»»»»ƒ¿«»»
„Á‡ LÈ¯ÙÓ - ˜eMa ¯kÓÏ ‰OBÚ‰ ÌBzÁp‰Â¿««¿»∆ƒ¿…««¿ƒ∆»
¯eÚLa LÈ ,‰a¯Ó B˙qÚL ÈÙÏ ;ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓMÓƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ»¿À»≈¿ƒ

.‰zÓ È„k ‰Ê∆¿≈«»»

.â‰a¯Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‰zLÓÏ ‰qÚ ‰OBÚ‰»∆ƒ»¿ƒ¿≈¿««ƒ∆ƒ¿À»
˙qÚa ˜lÁÏ ‡lL ;‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ -«¿ƒ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»∆…¿«≈¿ƒ«
„Á‡ - ‰pË˜ ‰qÚ ‰OÚL ÌBzÁp‰Â .˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿««¿∆»»ƒ»¿«»∆»
.ÌBzÁp‰ ˙qÚa ˜lÁÏ ‡lL ;‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó≈«¿»ƒ¿»∆…¿«≈¿ƒ«««¿

.ã„Á‡ LÈ¯ÙÓ - Ò‡a B‡ ‚‚BLa ‰qÚ‰ ˙‡ÓËƒ¿»»ƒ»¿≈¿…∆«¿ƒ∆»
„Á‡ LÈ¯ÙÓ - ÔB„Êa d‡nË Ì‡Â .‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó≈«¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ∆»
.¯kO ‡ËBÁ ‰È‰È ‡lL È„k ,‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ¿«¿»»¿≈∆…ƒ¿∆≈ƒ¿»

‰Óe¯˙k ,‰˜q‰Ï (Ô‰kÏ) [˙¯zeÓ] ‰‡ÓË ‰lÁÂ¿«»¿≈»∆∆«…≈¿«»»ƒ¿»
.‰‡ÓË¿≈»

.äÏ‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰lÁa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ¿«»ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈
;¯ÓB‚Â ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,„·Ïaƒ¿«∆∆¡«¿»»«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿≈
˙‡Èa - ÌÎ‡·a :¯Ó‡pL ,ÌL Ï‡¯OÈ ÏkL ÔÓÊ·eƒ¿«∆»ƒ¿»≈»∆∆¡«¿…¬∆ƒ«
,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ ,CÎÈÙÏ .ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èa ‡ÏÂ ,ÌÎlkÀ¿∆¿…ƒ«ƒ¿«¿∆¿ƒ»«»«¿««∆
‡l‡ dÈ‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡¯ÊÚ ÈÓÈa elÙ‡¬ƒƒ≈∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆»

.‰Óe¯˙a e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿ƒ¿»

.å,‰lÁa ÔÈ·iÁ - ı¯‡Ï eÒÎpL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆«»ƒ¿«»
;ÔÈ¯eËt - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ e‡ˆiL ı¯‡‰ ˙B¯Ùe≈»»∆∆»¿»»»∆¿ƒ
Ìz‡ ‰nL - ‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»»»«∆
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ÏÚ ÔÈa ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ ÔÈa ÔÈ·iÁ«»ƒ≈«≈»»∆≈«≈»»»∆

.æÈ„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ«»¿»»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈
ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â .Ï‡¯OiÓ ‰lÁ ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈¿≈¿ƒƒ
‰Óe¯z ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ÌLk ,ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙BlÁ«»»»∆»»∆¿≈∆≈¿ƒƒ¿»
ÁÒt‰ ·¯Ú „Ú dÁÈpÓ - ‡È·‰ Ì‡Â .ÌMÓ ÌÈ¯ek·eƒƒƒ»¿ƒ≈ƒ«ƒ»«∆∆«∆«

.‰Óe¯˙k ,Û¯O˙Â¿ƒ»≈ƒ¿»

.çı¯‡‰ Ïk :˙Bˆ¯‡ LÏLa ‰lÁÏ ÔÈÈ„ ‰LÏL¿»ƒƒ¿«»¿»¬»»»»∆
da ÔÈLÈ¯ÙÓ - ·ÈÊk „Ú Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»≈»∆«¿ƒ«¿ƒƒ»
¯‡Le .ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ ‡È‰Â ,¯eÚMk ˙Á‡ ‰lÁ«»«««ƒ¿ƒ∆¡∆∆«…¬ƒ¿»
ÈÏBÚ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿…≈
ÈzL da ÔÈLÈ¯tÓ - ‰Ó‡ „ÚÂ ·ÈÊkÓ ‡È‰L ,Ï·a»∆∆ƒƒ¿ƒ¿«¬»»«¿ƒƒ»¿≈
‰Ó ÈtÓe .˙ÏÎ‡ ˙Á‡‰Â ,˙Ù¯O ˙Á‡‰ :˙BlÁ«»««ƒ¿∆∆¿»««∆¡∆∆ƒ¿≈»
‰BL‡¯‰ ‰lÁ‰L ÈtÓ ?˙BlÁ ÈzL da ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ»¿≈«ƒ¿≈∆««»»ƒ»
,‡¯ÊÚ ÈÓÈa ı¯‡‰ d˙B‡ ‰Lc˜˙ ‡Ï È¯‰L ,‰‡ÓË¿≈»∆¬≈…ƒ¿«¿»»»»∆ƒ≈∆¿»
ı¯‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â ;eÏbMÓ ‰ÏËa ‰BL‡¯ ‰M„˜e¿À»ƒ»»¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ∆∆
‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ ‰lÁ da ÔÈLÈ¯ÙÓ - Ï‡¯OÈƒ¿»≈«¿ƒƒ»«»∆»≈«¿»ƒ¿»
d˙B‡ ÔÈ˙BÂ ‰iL ‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓe ;d˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ¿¿ƒ»«¿ƒƒ«»¿ƒ»¿¿ƒ»
‰¯B‰Ë ‰Óe¯z :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,dÏÎ‡Ï Ô‰kÏ«…≈¿»¿»¿≈∆……¿¿»¿»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰BL‡¯‰ ‰Ù¯O È¯‰L ,˙Ù¯Oƒ¿∆∆∆¬≈ƒ¿¿»»ƒ»««ƒ∆…
,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ‰iL BÊÂ .ÏkÏ ‰Úe„È ‰‡ÓË ‰‡ÓËƒ¿¿»À¿»¿»«…¿¿ƒ»≈»ƒ
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‰lÁa ˙·iÁ - ‰pnÓ ÔÈÏÎB‡30ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙qÚ . ¿ƒƒ∆»«∆∆¿«»ƒ«»≈»ƒ
‰¯eËt -31. ¿»

חייבת,28) שלכם "עריסותיכם, שלח: לפרשת זוטא בספרי
חייבת". אינה חיה כדרך 29)של נאפתה הפת אם אפילו

אדם. לבני אוכלים 30)שאופים הרועים אין אם אבל
- יפה עוגה כלומר, גלוסקין, שעשאוה פי על אף ממנה,

מחלה. "עריסותיכם"31)פטורה שנאמר: ממה כן למדו
ישראל. עשאה ואפילו גוי", של ולא "עריסותיכם -

.èÌ‡ ,‰qÚa ÔÈÙzL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯OÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿≈»ƒÀ»ƒ¿ƒ»ƒ
È¯‰ - ‰lÁa ˙·iÁ‰ ‰qÚ ¯eÚL Ï‡¯OÈ ˜ÏÁa ‰È‰»»¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ»««∆∆¿«»¬≈

BÊ32‰lÁa ˙·iÁ33. «∆∆¿«»

שיש 32) כיוון הגוי, חלק אף כולה העיסה כל כלומר,
כולה. העיסה בכל של 33)לישראל בחלקו אין אם אבל

מחלה. פטורה היא הרי עיסה, שיעור ישראל,

.é‰lÁ LÈ¯Ù‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ34ı¯‡a elÙ‡ , ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ35‰lÁ dÈ‡ -36BÈ‡L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ‡l‡ ; ƒ¿»≈≈»«»∆»ƒƒ∆≈
CÈ¯ˆ37¯ÊÏ ÏÎ‡˙Â ,38dÏ eLLÁ ‡Ï ‰nÏÂ .39‡nL »ƒ¿≈»≈¿»¿»»…»«¿»∆»

„·BÚ „Èa d˙B‡ ‰Ï˙Â ‡È‰ Ï‡¯OÈ ÏL ‰qÚƒ»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿«≈
ÌÈ·ÎBk40d¯ËÙÏ È„k41¯ËÙÈ - Ï‡¯OÈ ‰ˆ¯È Ì‡L ? »ƒ¿≈¿»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿…

‰lÁ ¯eÚMÓ ˙BÁt B˙qÚ Ï‡¯OÈ ‰OÚÈÂ BÓˆÚ42. «¿¿«¬∆ƒ¿»≈ƒ»»ƒƒ«»

שברשותו.34) מן 35)מעיסה בחלה בה חייב שישראל
שם. ישראל כשכל פטורה.36)התורה, עיסתו שהרי

יחשוד 37) שלא כדי זה וכל מחלה. פטור שהוא כלומר,
בקדשים. מזלזלים שהם חלתו, את שאכלו ואף 38)באלו

המצוות, מן להפקיע ישראל בארץ לגוי קניין שאין פי על
לא  ברשותו, היה החיוב, שעת שהוא העיסה שגלגול כיוון
שמירוח  ומעשרות, תרומות לעניין הוא וכן חלה. חיוב חל

ומעשרות.. מתרומות פוטר גוי לעיסה.39)של
אותה.40) ללוש לו נתנה זה 41)כלומר, וישראל כלומר,

זה, באופן פטורה שהעיסה וחושב חלה הלכות יודע אינו
פטורה  גוי שעיסת שכשם פטורה, שאינה היא האמת אבל
כן  כמו גוי, של עיסה שהיא כיוון ישראל, כשלשה אפילו

גוי. לשה אפילו חייבת ישראל פי 42)עיסת על ואף
שאין  כיוון - טו בהלכה כדלהלן כן, לעשות שאסור
יודע. אינו זה דין אף כנ"ל, חלה, הלכות יודע הישראל
ידי  על החלה מן להפקיע שאסור כשם כי עוד [וייתכן
(=כפי  החלה מן להפקיעה אסור כן מכשיעור, פחות עשייה

לגוי]. מסירה ידי על טעותו)

.àéÔÈhÁ ÁÓ˜ ·¯ÚÓ‰43Ê¯‡ ÁÓ˜Â44Ô‰Ó ‰OÚÂ «¿»≈∆«ƒƒ¿∆«…∆¿»»≈∆
Ô‚c ÌÚË da LÈ Ì‡ :‰qÚ45‰lÁa ˙·iÁ -46Ì‡Â , ƒ»ƒ≈»««»»«∆∆¿«»¿ƒ

ÌÈhÁ ¯B‡O‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰¯eËt - Â‡Ï47˙qÚ CB˙Ï «¿»¬ƒ»»«¿ƒƒ¿ƒ«
Ê¯‡48‰lÁa ˙·iÁ - Ô‚c ÌÚË da LÈ Ì‡ :49Ì‡Â , …∆ƒ≈»««»»«∆∆¿«»¿ƒ

.‰¯eËt - Â‡Ï«¿»

בחלה.43) החייבים דגן מיני מחמשת שאינו 44)שהם
המינים. חיטים.45)מחמשת טעם על 46)כלומר, אף

לבד  בחיטים שאין פי על ואף אורז, רוב בעיסה שיש פי

את  גוררות שהחיטים - בחלה החייבת עיסה שיעור כדי
"חיטים  המשנה תפסה ולכן לדגן. אותו ומהפכות האורז
אחריהן  גוררות שהן החיטים, של דרכן שכן דווקא, ואורז"

האורז. חלה.47)את ממנה הורמה לא שעדיין
אורז.48) עיסת לתוך ונתן חיטים מעיסת שאור נטל כלומר,
בשאינו 49) שמין כיוון האורז, בעיסת מתבטל השאור ואין

טעם. בנותן מינו

.áé‰qÚ50L·„ B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈa ‰LBlpL51ÌÈÓ B‡ ƒ»∆ƒ»¿«ƒ∆∆¿««ƒ
ÌÈÁ˙B¯52ÔÈÏ·z dÎB˙Ï Ô˙pL B‡ ,53ÁÈz¯‰ B‡ , ¿ƒ∆»«¿»¿»ƒƒ¿ƒ«

d‡Ù‡ Ì‡ ,BLÏÂ BÎB˙Ï ÁÓw‰ CÈÏL‰Â ÌÈn‰54- ««ƒ¿ƒ¿ƒ«∆«¿¿»ƒ¬»»
¯epza ÔÈa55Ú˜¯wa ÔÈa ,56˙·Án‰ ÏÚ ÔÈa , ≈««≈««¿«≈«««¬«

˙·Ána ˜ˆa‰ ˙‡ ˜Èa„‰L ÔÈa ,˙LÁ¯n‰Â¿««¿∆∆≈∆ƒ¿ƒ∆«»≈««¬«
ÔÁÈz¯‰ Ck ¯Á‡Â ˙LÁ¯n·e57‰hÓlÓ L‡a58„Ú ««¿∆∆¿««»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«»«

˜Èa„‰ Ck ¯Á‡Â dÁÈz¯‰L ÔÈa ,˙t‰ ˙Ù‡pL∆∆¡»««≈∆ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ
˜ˆa‰59‰qÚ ‰OBÚ‰ Ï·‡ .‰lÁa ÔÈ·iÁ el‡ Ïk - «»≈»≈«»ƒ¿«»¬»»∆ƒ»

‰nÁa dLaÈÏ60‰¯„˜a dÏM·Ï B‡ ,„·Ïa61È¯‰ - ¿«¿»««»ƒ¿«¿«¿»ƒ¿≈»¬≈
ÔÈa .ÌÁÏ ‰nÁ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ;‰lÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰ƒ¿»ƒ««»∆≈«¬≈«»∆∆≈

ÔÈ˜LÓ ¯‡La dLlL ÔÈa ,ÌÈÓa dLlL62ÈÏ˜ ÔÎÂ .63 ∆»»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»ƒ
L·„a B‡ ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈLlL64‡Ïa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ∆»ƒ¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ¿…

‰iÙ‡65dÙBqL ‰qÚ ‡l‡ ˙·iÁ ÔÈ‡L .¯eËt - ¬ƒ»»∆≈«∆∆∆»ƒ»∆»
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÌÁÏ ˙BÙ‡‰Ï66. ¿≈»∆∆¿«¬«»»

חוץ 50) המשקין בכל (כלומר, פירות במי שנילושה "עיסה
מים) וכו' טל חלב שמן דבש יין שהן: המשקין משבעת

בחלה". המשקים,51)חייבת משבעת שהוא דבורים דבש
מחייב. ואינו פירות מי אלא אינו תמרים דבש אבל

ולשו.52) לקמח המים שפך מב.53)כלומר, בברכות
תבלין) לתוכה שנתנו (כלומר, בכסנין הבאה שפת אמרו
זו  שפת הרי עליה. סעודתו קבע אם המוציא עליה מברך
רבינו  שפירשם ודובשנין, וסופגנין בחלה. וחייבת היא, לחם
החלה, מן ופטורים בתבלין, או בדבש הנילושים שהם שם
במינים  אותם "אופים שבמשנה שאלו לכאן, עניין אינם
בפירושו, רבינו שם שהוסיף כמו האפייה". ממיני משונים
הלחם. כדרך הנאפית היא רבינו שבדברי העיסה ואילו

מחלה.54) פטור אפייה בלא שאופים 55)אבל כדרך
יוחנן,56)לחם. ר' אמר רבין אתא "כי לז: בברכות

כובא  אביי אמר טרוקנין מאי בחלה. חייבין טרוקנין
בה). ואופים בקרקע חפירה (שעושין כלומר,57)דארעא"

מדביקים  מכן ולאחר שמרתיחים בתנור שאופים כדרך לא
-58)הבצק. בתנור כמו הצד מן אף מהלכת האש ואם

בחלה. שחייב מודה לקיש ריש לקיש 59)אף ריש שאף
בזה. מחלה.60)מודה שפטור בזה, מודה יוחנן ר' שגם

אותה.61) לאפות ג:62)ולא הלכה שם חלה ירושלמי
תחתיו  מהלך שהאור כל אמר, לקיש בן שמעון "רבי
ר' ליה אמר וכו' בחלה חייב אינו במחבת), נאפה (כלומר,
העיסה  את שמבשל (כלומר, משקה ידי על ובלבד יוחנן,

אותה)". אופה ד:63)ואינו הלכה סוף שם בירושלמי
רבי  בשם יוסי רבי בחלה. חייב בצק שעשאו קלי "קמח
פת. לאפותו דעת על כלומר, שאפיין", והוא יוחנן,

לש 64) אם אבל לחלה. חיבור שהם המשקים משבעת שהם
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˙t ‰OBÚ‰ Ï·‡ .el‡Ó ˙ÈOÚp‰ ˙t ‡l‡ ÌÁÏ Èe¯»̃∆∆∆»«««¬≈≈≈¬»»∆«
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙BiËw‰ ÔÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÁ„ B‡ Ê¯‡…∆…«¿«≈»∆ƒ«ƒ¿ƒ≈»«»ƒ

.ÏÏk ‰lÁa¿«»¿»

לחם 6) ונאמר עוני), (לחם בפסח לחם "נאמר שם: ירושלמי
מצה  לידי בא שהוא דבר בפסח שנאמר לחם מה בחלה,
מצה  לידי בא שהוא דבר בחלה שנאמר לחם אף וחמץ,
אלא  וחמץ מצה לידי בא לך שאין ומצאו ובדקו וחמץ,
לידי  באים אינם הדברים כל ושאר בלבד, המינים חמשה

סירחון". לידי אלא וחמץ, מצה

.â‡lL ‰‡e·˙e ¯˜Ù‰‰Â ‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«∆¿≈¿»∆…
‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,LÈÏL ‰‡È·‰7 ≈ƒ»¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«¿»

‰lÁa ÔÈ·iÁ -8eÓÈc˜‰L ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿«»¿≈«¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL ÌÈÏaMa9˜ÏÁ Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ√ƒ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆≈≈∆

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z10ÈL ¯OÚÓe ,11,ecÙpL Lc˜‰Â ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿
¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe12ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ÌÁl‰ ÈzLe13e„tiLk «»…∆¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿∆ƒ»

‰lÁa ÔÈ·iÁ Ïk‰ - ˙B¯˙Bn‰ Ô˙B‡ Ïk14. »»«»«…«»ƒ¿«»

חלק 7) לו אין כי הלוי ובא "שנאמר: דבר, של וטעמו
יצא  לו ליתן חייב אתה לו ואין לך שיש מה עימך. ונחלה
פאה  היא שכחה היא לקט היא בו, שווין וידו שידך הבקר
משום  פטרוה שליש הביאה שלא ותבואה הבקר". היא
נתינת  לאחר שהפקיר זה, ובאופן תבואה. בכלל שאינה
היה  אם אבל בחלה, חייב כשיבלים, דינה שאז בקמח, המים

החלה. מן גם פטור בהפקר שבשעת 8)הגלגול כיוון
יכולה  שליש הביאה שלא אף ותבואה הפקר. היו לא גלגול

בחלה. חייבת ולכן חמץ לידי מעשר.9)לבוא תרומת
מלהפרישה.10) הלוי את 11)שפטור העמידו בירושלמי

אלא  אינו זה אבל בשיבלים. שהקדימו שני במעשר המשנה
שום  אין כן לא שאם הדיוט, ממון שני מעשר להאומר:
מעשר  הפוסק: לרבינו אבל בחלה, שחייב לדבריו חידוש
בשיבלים  הקדימן לא אם אפילו - הוא גבוה ממון שני
ופטור. קדוש היה לכן שקודם אף בחלה שחייב הוא חידוש
הוא  שאילו לירושלים, מחוץ שהוא שני במעשר והמדובר

נפדה. לא אם אפילו בחלה הוא חייב כי 12)בירושלים
שנשאר  עד אותו מנפים והיו סאים שלוש קוצרים היו
היה  זה ומותר העומר. מותר הוא והשאר לעומר, עישרון

אדם. לכל ונאכל שלא 13)נפדה עד כשנטמאו המדובר
עוד  חלה שלא כיוון פדיון, להם יש שאז שרת בכלי קדשו
ולפיכך  תחתיהם אחרים ולוקחים הגוף, קדושת עליהם

הפנים". ולחם הלחם שתי "מותר להם כיוון 14)קורא
הייתה  חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
שבשעת  כיוון פטורים, - ממעשרות אבל חולין. העיסה

הקדש. התבואה הייתה מירוח

.ãÈL ¯OÚÓ ÏL ‰qÚ15˙qÚÂ ,ÌÈÏLe¯Èa ƒ»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¿ƒ«
˙ÈÚÈ·L16Ún„Ó ˜ÙÒe ,17Ï·‡ .‰lÁa ÔÈ·iÁ - ¿ƒƒ¿≈¿À»«»ƒ¿«»¬»

Ún„Ó‰18‰lÁ‰ ÔÓ ¯eËt -19. «¿À»»ƒ««»

ממון 15) שני שמעשר מאיר, כר' פוסק שרבינו פי על אף
אפילו  שני מעשר עיסת פטורה ולדבריו הוא גבוה
מנוח  רבינו ותירצו בחלה? חייב מדוע כן ואם בירושלים,

לה. בסוכה חייא כר' פוסק שרבינו כאן, קורקוס ומהר"י
שיהא  אלא בחלה, חייב שיהא כדי ממונו שיהיה צורך שאין
לאכול  לו שמותר בירושלים ולכן בעיסה, אכילה היתר לו
הוא. גבוה ממון דאמר למאן אף בחלה, חייב שני, מעשר

הפקר.16) של עיסה כדין זו עיסה שדין הדבר, וטעם
חולין 17) של ואחת תרומה של אחת קופות שתי כגון

שאנו  נפלה, לאיזו ידוע ואין מהן אחת לתוך תרומה ונפלה
מותרת  חולין של והקופה נפלה תרומה של לתוך אומרים

בחלה. היא תרומה 18)וחייבת של סאה כשנפלה והיינו
זה  שדימוע פי על ואף נאסרו. שכולם חולין ממאה לפחות
גם  שהרי חלה, מחיוב הוא מפקיע מדרבנן, אלא אוסר אינו

הזה. בזמן מדרבנן אלא אינה תרימו 19)חלה שנאמר:
נתרמה. שכבר ולא תרומה,

.ä¯ÈÊ È˜È˜¯e ‰„Bz ˙BlÁ20- BÓˆÚÏ Ô‡OÚ : «»¿ƒ≈»ƒ¬»»¿«¿
˘„˜ Ô‰L ÈtÓ ,‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt21˜eMa Ô¯ÎÓÏ ; ¿ƒƒ««»ƒ¿≈∆≈…∆¿»¿»«

ÈÙÏ ,‰lÁa ÔÈ·iÁ - ‰„Bz È·È¯˜ÓÏe ÌÈ¯ÈÊÏƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈»«»ƒ¿«»¿ƒ
.‰pÏÎ‡È - ¯Înz ‡Ï Ì‡L ,BzÚ„aL∆¿«¿∆ƒ…ƒ»≈…¿∆»

חלות 20) מיני שני שישנם כיוון "חלות" לשון תפסו בתודה
מין  אלא אין בנזיר אבל רבוכה), וסולת בשמן (=בלולות

"רקיקין". לשון תפסו ולכן חלות של פי 21)אחד על אף
שחיטת  בשעת אלא הגוף, קדושת מתקדשות החלות שאין

מיד. בהן יש דמים קדושת - הקרבן

.åÔÈÙzM‰ ˙qÚ22ÌÈa¯Ï ‰qÚ ‰OBÚ‰Â23˙·iÁ - ƒ««À»ƒ¿»∆ƒ»»«ƒ«∆∆
‰lÁa24. ¿«»

ואחד 22) אחד לכל שאין פי על שאף בזה והחידוש
כשלא  והמדובר בחלה. חייבת - עיסה שיעור מהשותפים
בדעתם  היה שאם אפייה, לאחר עד לחלקה בדעתם היה

החלה. מן פטורה זו הרי בצק, נותן 23)לחלקה כלומר,
מפקירה. אינו אבל שלו, העיסה מן לאכול לרבים רשות

פטורה 24) שהיא להפקר ומגלגלה עיסה כמפקיר זה שאין
הפקירה. לא שהרי - שעדיין 25)מחלה, מחיטים כלומר,

ומעשרות. תרומות מהן הוציאו לא

.æÏ·h‰ ÔÓ ‰qÚ ‰OBÚ‰25‰lÁ ÌÈc˜‰L ÔÈa , »∆ƒ»ƒ«∆∆≈∆ƒ¿ƒ«»
‰lÁÏ ‰Óe¯z ÌÈc˜‰L ÔÈa ‰Óe¯˙Ï26‰OÚM ‰Ó - ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»¿«»«∆»»

ÈeOÚ27„Ú ÏÎ‡z ‡Ï - ‰lÁz ‰lÁ‰ LÈ¯Ù‰ Ì‡Â . »¿ƒƒ¿ƒ««»¿ƒ»…≈»≈«
LÈ¯Ù‰ Ì‡Â ;¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL∆ƒ»∆»¿»¿««¬≈¿ƒƒ¿ƒ
.‰lÁ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ÏÎ‡z ‡Ï - ‰Óe¯z ‰lÁz¿ƒ»¿»…≈»≈«∆ƒ»∆»«»

שאף 26) השמיעונו שבזה וחלה, תרומה על אלא דיברו [לא
מן  פטורה התרומה אין - החלה מן פטור שמדומע פי על
ונתחייבה  תרומה, הייתה לא גלגול שבשעת כיוון החלה,
חידוש, שום אין שני במעשר אבל פקע, לא ושוב בחלה,

בחלה]. חייב בירושלים שני מעשר אף 27)שהרי כלומר:
מקודם, בה נתחייב שכבר תרומה, להקדים שצריך פי על
זאת  בכל גלגול, בשעת עתה זה בה שמתחייב לחלה,

הפרשה. הפרשתו

ç.‰OBÚ‰28dlL ˙t‰ ÏÈÎ‡‰Ï ‰qÚ29B‡ ‰Ó‰·Ï »∆ƒ»¿«¬ƒ««∆»ƒ¿≈»
ÌÈÚB¯‰L ÔÓÊa ,ÌÈ·Ïk‰ ˙qÚ .‰¯eËt - ‰iÁÏ¿«»¿»ƒ««¿»ƒƒ¿«∆»ƒ
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‰lÁa ˙·iÁ - ‰pnÓ ÔÈÏÎB‡30ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙qÚ . ¿ƒƒ∆»«∆∆¿«»ƒ«»≈»ƒ
‰¯eËt -31. ¿»

חייבת,28) שלכם "עריסותיכם, שלח: לפרשת זוטא בספרי
חייבת". אינה חיה כדרך 29)של נאפתה הפת אם אפילו

אדם. לבני אוכלים 30)שאופים הרועים אין אם אבל
- יפה עוגה כלומר, גלוסקין, שעשאוה פי על אף ממנה,

מחלה. "עריסותיכם"31)פטורה שנאמר: ממה כן למדו
ישראל. עשאה ואפילו גוי", של ולא "עריסותיכם -

.èÌ‡ ,‰qÚa ÔÈÙzL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯OÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿≈»ƒÀ»ƒ¿ƒ»ƒ
È¯‰ - ‰lÁa ˙·iÁ‰ ‰qÚ ¯eÚL Ï‡¯OÈ ˜ÏÁa ‰È‰»»¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ»««∆∆¿«»¬≈

BÊ32‰lÁa ˙·iÁ33. «∆∆¿«»

שיש 32) כיוון הגוי, חלק אף כולה העיסה כל כלומר,
כולה. העיסה בכל של 33)לישראל בחלקו אין אם אבל

מחלה. פטורה היא הרי עיסה, שיעור ישראל,

.é‰lÁ LÈ¯Ù‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ34ı¯‡a elÙ‡ , ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ35‰lÁ dÈ‡ -36BÈ‡L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ‡l‡ ; ƒ¿»≈≈»«»∆»ƒƒ∆≈
CÈ¯ˆ37¯ÊÏ ÏÎ‡˙Â ,38dÏ eLLÁ ‡Ï ‰nÏÂ .39‡nL »ƒ¿≈»≈¿»¿»»…»«¿»∆»

„·BÚ „Èa d˙B‡ ‰Ï˙Â ‡È‰ Ï‡¯OÈ ÏL ‰qÚƒ»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿«≈
ÌÈ·ÎBk40d¯ËÙÏ È„k41¯ËÙÈ - Ï‡¯OÈ ‰ˆ¯È Ì‡L ? »ƒ¿≈¿»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿…

‰lÁ ¯eÚMÓ ˙BÁt B˙qÚ Ï‡¯OÈ ‰OÚÈÂ BÓˆÚ42. «¿¿«¬∆ƒ¿»≈ƒ»»ƒƒ«»

שברשותו.34) מן 35)מעיסה בחלה בה חייב שישראל
שם. ישראל כשכל פטורה.36)התורה, עיסתו שהרי

יחשוד 37) שלא כדי זה וכל מחלה. פטור שהוא כלומר,
בקדשים. מזלזלים שהם חלתו, את שאכלו ואף 38)באלו

המצוות, מן להפקיע ישראל בארץ לגוי קניין שאין פי על
לא  ברשותו, היה החיוב, שעת שהוא העיסה שגלגול כיוון
שמירוח  ומעשרות, תרומות לעניין הוא וכן חלה. חיוב חל

ומעשרות.. מתרומות פוטר גוי לעיסה.39)של
אותה.40) ללוש לו נתנה זה 41)כלומר, וישראל כלומר,

זה, באופן פטורה שהעיסה וחושב חלה הלכות יודע אינו
פטורה  גוי שעיסת שכשם פטורה, שאינה היא האמת אבל
כן  כמו גוי, של עיסה שהיא כיוון ישראל, כשלשה אפילו

גוי. לשה אפילו חייבת ישראל פי 42)עיסת על ואף
שאין  כיוון - טו בהלכה כדלהלן כן, לעשות שאסור
יודע. אינו זה דין אף כנ"ל, חלה, הלכות יודע הישראל
ידי  על החלה מן להפקיע שאסור כשם כי עוד [וייתכן
(=כפי  החלה מן להפקיעה אסור כן מכשיעור, פחות עשייה

לגוי]. מסירה ידי על טעותו)

.àéÔÈhÁ ÁÓ˜ ·¯ÚÓ‰43Ê¯‡ ÁÓ˜Â44Ô‰Ó ‰OÚÂ «¿»≈∆«ƒƒ¿∆«…∆¿»»≈∆
Ô‚c ÌÚË da LÈ Ì‡ :‰qÚ45‰lÁa ˙·iÁ -46Ì‡Â , ƒ»ƒ≈»««»»«∆∆¿«»¿ƒ

ÌÈhÁ ¯B‡O‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰¯eËt - Â‡Ï47˙qÚ CB˙Ï «¿»¬ƒ»»«¿ƒƒ¿ƒ«
Ê¯‡48‰lÁa ˙·iÁ - Ô‚c ÌÚË da LÈ Ì‡ :49Ì‡Â , …∆ƒ≈»««»»«∆∆¿«»¿ƒ

.‰¯eËt - Â‡Ï«¿»

בחלה.43) החייבים דגן מיני מחמשת שאינו 44)שהם
המינים. חיטים.45)מחמשת טעם על 46)כלומר, אף

לבד  בחיטים שאין פי על ואף אורז, רוב בעיסה שיש פי

את  גוררות שהחיטים - בחלה החייבת עיסה שיעור כדי
"חיטים  המשנה תפסה ולכן לדגן. אותו ומהפכות האורז
אחריהן  גוררות שהן החיטים, של דרכן שכן דווקא, ואורז"

האורז. חלה.47)את ממנה הורמה לא שעדיין
אורז.48) עיסת לתוך ונתן חיטים מעיסת שאור נטל כלומר,
בשאינו 49) שמין כיוון האורז, בעיסת מתבטל השאור ואין

טעם. בנותן מינו

.áé‰qÚ50L·„ B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈa ‰LBlpL51ÌÈÓ B‡ ƒ»∆ƒ»¿«ƒ∆∆¿««ƒ
ÌÈÁ˙B¯52ÔÈÏ·z dÎB˙Ï Ô˙pL B‡ ,53ÁÈz¯‰ B‡ , ¿ƒ∆»«¿»¿»ƒƒ¿ƒ«

d‡Ù‡ Ì‡ ,BLÏÂ BÎB˙Ï ÁÓw‰ CÈÏL‰Â ÌÈn‰54- ««ƒ¿ƒ¿ƒ«∆«¿¿»ƒ¬»»
¯epza ÔÈa55Ú˜¯wa ÔÈa ,56˙·Án‰ ÏÚ ÔÈa , ≈««≈««¿«≈«««¬«

˙·Ána ˜ˆa‰ ˙‡ ˜Èa„‰L ÔÈa ,˙LÁ¯n‰Â¿««¿∆∆≈∆ƒ¿ƒ∆«»≈««¬«
ÔÁÈz¯‰ Ck ¯Á‡Â ˙LÁ¯n·e57‰hÓlÓ L‡a58„Ú ««¿∆∆¿««»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«»«

˜Èa„‰ Ck ¯Á‡Â dÁÈz¯‰L ÔÈa ,˙t‰ ˙Ù‡pL∆∆¡»««≈∆ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ
˜ˆa‰59‰qÚ ‰OBÚ‰ Ï·‡ .‰lÁa ÔÈ·iÁ el‡ Ïk - «»≈»≈«»ƒ¿«»¬»»∆ƒ»

‰nÁa dLaÈÏ60‰¯„˜a dÏM·Ï B‡ ,„·Ïa61È¯‰ - ¿«¿»««»ƒ¿«¿«¿»ƒ¿≈»¬≈
ÔÈa .ÌÁÏ ‰nÁ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ;‰lÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰ƒ¿»ƒ««»∆≈«¬≈«»∆∆≈

ÔÈ˜LÓ ¯‡La dLlL ÔÈa ,ÌÈÓa dLlL62ÈÏ˜ ÔÎÂ .63 ∆»»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»ƒ
L·„a B‡ ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈLlL64‡Ïa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ∆»ƒ¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ¿…

‰iÙ‡65dÙBqL ‰qÚ ‡l‡ ˙·iÁ ÔÈ‡L .¯eËt - ¬ƒ»»∆≈«∆∆∆»ƒ»∆»
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÌÁÏ ˙BÙ‡‰Ï66. ¿≈»∆∆¿«¬«»»

חוץ 50) המשקין בכל (כלומר, פירות במי שנילושה "עיסה
מים) וכו' טל חלב שמן דבש יין שהן: המשקין משבעת

בחלה". המשקים,51)חייבת משבעת שהוא דבורים דבש
מחייב. ואינו פירות מי אלא אינו תמרים דבש אבל

ולשו.52) לקמח המים שפך מב.53)כלומר, בברכות
תבלין) לתוכה שנתנו (כלומר, בכסנין הבאה שפת אמרו
זו  שפת הרי עליה. סעודתו קבע אם המוציא עליה מברך
רבינו  שפירשם ודובשנין, וסופגנין בחלה. וחייבת היא, לחם
החלה, מן ופטורים בתבלין, או בדבש הנילושים שהם שם
במינים  אותם "אופים שבמשנה שאלו לכאן, עניין אינם
בפירושו, רבינו שם שהוסיף כמו האפייה". ממיני משונים
הלחם. כדרך הנאפית היא רבינו שבדברי העיסה ואילו

מחלה.54) פטור אפייה בלא שאופים 55)אבל כדרך
יוחנן,56)לחם. ר' אמר רבין אתא "כי לז: בברכות

כובא  אביי אמר טרוקנין מאי בחלה. חייבין טרוקנין
בה). ואופים בקרקע חפירה (שעושין כלומר,57)דארעא"

מדביקים  מכן ולאחר שמרתיחים בתנור שאופים כדרך לא
-58)הבצק. בתנור כמו הצד מן אף מהלכת האש ואם

בחלה. שחייב מודה לקיש ריש לקיש 59)אף ריש שאף
בזה. מחלה.60)מודה שפטור בזה, מודה יוחנן ר' שגם

אותה.61) לאפות ג:62)ולא הלכה שם חלה ירושלמי
תחתיו  מהלך שהאור כל אמר, לקיש בן שמעון "רבי
ר' ליה אמר וכו' בחלה חייב אינו במחבת), נאפה (כלומר,
העיסה  את שמבשל (כלומר, משקה ידי על ובלבד יוחנן,

אותה)". אופה ד:63)ואינו הלכה סוף שם בירושלמי
רבי  בשם יוסי רבי בחלה. חייב בצק שעשאו קלי "קמח
פת. לאפותו דעת על כלומר, שאפיין", והוא יוחנן,

לש 64) אם אבל לחלה. חיבור שהם המשקים משבעת שהם
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˙t ‰OBÚ‰ Ï·‡ .el‡Ó ˙ÈOÚp‰ ˙t ‡l‡ ÌÁÏ Èe¯»̃∆∆∆»«««¬≈≈≈¬»»∆«
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙BiËw‰ ÔÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÁ„ B‡ Ê¯‡…∆…«¿«≈»∆ƒ«ƒ¿ƒ≈»«»ƒ

.ÏÏk ‰lÁa¿«»¿»

לחם 6) ונאמר עוני), (לחם בפסח לחם "נאמר שם: ירושלמי
מצה  לידי בא שהוא דבר בפסח שנאמר לחם מה בחלה,
מצה  לידי בא שהוא דבר בחלה שנאמר לחם אף וחמץ,
אלא  וחמץ מצה לידי בא לך שאין ומצאו ובדקו וחמץ,
לידי  באים אינם הדברים כל ושאר בלבד, המינים חמשה

סירחון". לידי אלא וחמץ, מצה

.â‡lL ‰‡e·˙e ¯˜Ù‰‰Â ‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«∆¿≈¿»∆…
‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,LÈÏL ‰‡È·‰7 ≈ƒ»¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«¿»

‰lÁa ÔÈ·iÁ -8eÓÈc˜‰L ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿«»¿≈«¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL ÌÈÏaMa9˜ÏÁ Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ√ƒ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆≈≈∆

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z10ÈL ¯OÚÓe ,11,ecÙpL Lc˜‰Â ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿
¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe12ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ÌÁl‰ ÈzLe13e„tiLk «»…∆¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿∆ƒ»

‰lÁa ÔÈ·iÁ Ïk‰ - ˙B¯˙Bn‰ Ô˙B‡ Ïk14. »»«»«…«»ƒ¿«»

חלק 7) לו אין כי הלוי ובא "שנאמר: דבר, של וטעמו
יצא  לו ליתן חייב אתה לו ואין לך שיש מה עימך. ונחלה
פאה  היא שכחה היא לקט היא בו, שווין וידו שידך הבקר
משום  פטרוה שליש הביאה שלא ותבואה הבקר". היא
נתינת  לאחר שהפקיר זה, ובאופן תבואה. בכלל שאינה
היה  אם אבל בחלה, חייב כשיבלים, דינה שאז בקמח, המים

החלה. מן גם פטור בהפקר שבשעת 8)הגלגול כיוון
יכולה  שליש הביאה שלא אף ותבואה הפקר. היו לא גלגול

בחלה. חייבת ולכן חמץ לידי מעשר.9)לבוא תרומת
מלהפרישה.10) הלוי את 11)שפטור העמידו בירושלמי

אלא  אינו זה אבל בשיבלים. שהקדימו שני במעשר המשנה
שום  אין כן לא שאם הדיוט, ממון שני מעשר להאומר:
מעשר  הפוסק: לרבינו אבל בחלה, שחייב לדבריו חידוש
בשיבלים  הקדימן לא אם אפילו - הוא גבוה ממון שני
ופטור. קדוש היה לכן שקודם אף בחלה שחייב הוא חידוש
הוא  שאילו לירושלים, מחוץ שהוא שני במעשר והמדובר

נפדה. לא אם אפילו בחלה הוא חייב כי 12)בירושלים
שנשאר  עד אותו מנפים והיו סאים שלוש קוצרים היו
היה  זה ומותר העומר. מותר הוא והשאר לעומר, עישרון

אדם. לכל ונאכל שלא 13)נפדה עד כשנטמאו המדובר
עוד  חלה שלא כיוון פדיון, להם יש שאז שרת בכלי קדשו
ולפיכך  תחתיהם אחרים ולוקחים הגוף, קדושת עליהם

הפנים". ולחם הלחם שתי "מותר להם כיוון 14)קורא
הייתה  חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
שבשעת  כיוון פטורים, - ממעשרות אבל חולין. העיסה

הקדש. התבואה הייתה מירוח

.ãÈL ¯OÚÓ ÏL ‰qÚ15˙qÚÂ ,ÌÈÏLe¯Èa ƒ»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¿ƒ«
˙ÈÚÈ·L16Ún„Ó ˜ÙÒe ,17Ï·‡ .‰lÁa ÔÈ·iÁ - ¿ƒƒ¿≈¿À»«»ƒ¿«»¬»

Ún„Ó‰18‰lÁ‰ ÔÓ ¯eËt -19. «¿À»»ƒ««»

ממון 15) שני שמעשר מאיר, כר' פוסק שרבינו פי על אף
אפילו  שני מעשר עיסת פטורה ולדבריו הוא גבוה
מנוח  רבינו ותירצו בחלה? חייב מדוע כן ואם בירושלים,

לה. בסוכה חייא כר' פוסק שרבינו כאן, קורקוס ומהר"י
שיהא  אלא בחלה, חייב שיהא כדי ממונו שיהיה צורך שאין
לאכול  לו שמותר בירושלים ולכן בעיסה, אכילה היתר לו
הוא. גבוה ממון דאמר למאן אף בחלה, חייב שני, מעשר

הפקר.16) של עיסה כדין זו עיסה שדין הדבר, וטעם
חולין 17) של ואחת תרומה של אחת קופות שתי כגון

שאנו  נפלה, לאיזו ידוע ואין מהן אחת לתוך תרומה ונפלה
מותרת  חולין של והקופה נפלה תרומה של לתוך אומרים

בחלה. היא תרומה 18)וחייבת של סאה כשנפלה והיינו
זה  שדימוע פי על ואף נאסרו. שכולם חולין ממאה לפחות
גם  שהרי חלה, מחיוב הוא מפקיע מדרבנן, אלא אוסר אינו

הזה. בזמן מדרבנן אלא אינה תרימו 19)חלה שנאמר:
נתרמה. שכבר ולא תרומה,

.ä¯ÈÊ È˜È˜¯e ‰„Bz ˙BlÁ20- BÓˆÚÏ Ô‡OÚ : «»¿ƒ≈»ƒ¬»»¿«¿
˘„˜ Ô‰L ÈtÓ ,‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt21˜eMa Ô¯ÎÓÏ ; ¿ƒƒ««»ƒ¿≈∆≈…∆¿»¿»«

ÈÙÏ ,‰lÁa ÔÈ·iÁ - ‰„Bz È·È¯˜ÓÏe ÌÈ¯ÈÊÏƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈»«»ƒ¿«»¿ƒ
.‰pÏÎ‡È - ¯Înz ‡Ï Ì‡L ,BzÚ„aL∆¿«¿∆ƒ…ƒ»≈…¿∆»

חלות 20) מיני שני שישנם כיוון "חלות" לשון תפסו בתודה
מין  אלא אין בנזיר אבל רבוכה), וסולת בשמן (=בלולות

"רקיקין". לשון תפסו ולכן חלות של פי 21)אחד על אף
שחיטת  בשעת אלא הגוף, קדושת מתקדשות החלות שאין

מיד. בהן יש דמים קדושת - הקרבן

.åÔÈÙzM‰ ˙qÚ22ÌÈa¯Ï ‰qÚ ‰OBÚ‰Â23˙·iÁ - ƒ««À»ƒ¿»∆ƒ»»«ƒ«∆∆
‰lÁa24. ¿«»

ואחד 22) אחד לכל שאין פי על שאף בזה והחידוש
כשלא  והמדובר בחלה. חייבת - עיסה שיעור מהשותפים
בדעתם  היה שאם אפייה, לאחר עד לחלקה בדעתם היה

החלה. מן פטורה זו הרי בצק, נותן 23)לחלקה כלומר,
מפקירה. אינו אבל שלו, העיסה מן לאכול לרבים רשות

פטורה 24) שהיא להפקר ומגלגלה עיסה כמפקיר זה שאין
הפקירה. לא שהרי - שעדיין 25)מחלה, מחיטים כלומר,

ומעשרות. תרומות מהן הוציאו לא

.æÏ·h‰ ÔÓ ‰qÚ ‰OBÚ‰25‰lÁ ÌÈc˜‰L ÔÈa , »∆ƒ»ƒ«∆∆≈∆ƒ¿ƒ«»
‰lÁÏ ‰Óe¯z ÌÈc˜‰L ÔÈa ‰Óe¯˙Ï26‰OÚM ‰Ó - ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»¿«»«∆»»

ÈeOÚ27„Ú ÏÎ‡z ‡Ï - ‰lÁz ‰lÁ‰ LÈ¯Ù‰ Ì‡Â . »¿ƒƒ¿ƒ««»¿ƒ»…≈»≈«
LÈ¯Ù‰ Ì‡Â ;¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL∆ƒ»∆»¿»¿««¬≈¿ƒƒ¿ƒ
.‰lÁ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ÏÎ‡z ‡Ï - ‰Óe¯z ‰lÁz¿ƒ»¿»…≈»≈«∆ƒ»∆»«»

שאף 26) השמיעונו שבזה וחלה, תרומה על אלא דיברו [לא
מן  פטורה התרומה אין - החלה מן פטור שמדומע פי על
ונתחייבה  תרומה, הייתה לא גלגול שבשעת כיוון החלה,
חידוש, שום אין שני במעשר אבל פקע, לא ושוב בחלה,

בחלה]. חייב בירושלים שני מעשר אף 27)שהרי כלומר:
מקודם, בה נתחייב שכבר תרומה, להקדים שצריך פי על
זאת  בכל גלגול, בשעת עתה זה בה שמתחייב לחלה,

הפרשה. הפרשתו

ç.‰OBÚ‰28dlL ˙t‰ ÏÈÎ‡‰Ï ‰qÚ29B‡ ‰Ó‰·Ï »∆ƒ»¿«¬ƒ««∆»ƒ¿≈»
ÌÈÚB¯‰L ÔÓÊa ,ÌÈ·Ïk‰ ˙qÚ .‰¯eËt - ‰iÁÏ¿«»¿»ƒ««¿»ƒƒ¿«∆»ƒ
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BÏ LiL ÈÏk B˙B‡ Û¯ˆiL „Ú LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ BÈ‡≈«»¿«¿ƒ«∆¿»≈¿ƒ∆≈
CBz100.

חלה.94) שיעור לבד , מהם אחד בכל בעודן 95)שאין
אמרו: ב הלכה א פרק טהרות בתוספתא והנה עיסה.
אפשר  אי כלומר, שהוא". כל ממנו התולש הנשוך, "ואיזהו

השני. מן קצת שיתלוש מבלי פי 96)שיפרידם על ואף
הייתה  חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
שעת  אחר הולכים שאין בחלה, חייבת פטורה, העיסה
היא  כן פי על ואף חלה. שיעור בעיסה כשיש אלא הגלגול

וכיוצא פטורה  בחמה לייבשה שעשאה כגון צדדית, מסיבה ,
לכלל  באה לא הרי חלה, שיעור בעיסה כשאין אבל בזה.
בעיסה  כשנשכה ולכן שנפטרה, לומר שייך ולא כלל, חיוב
בחלה. עכשיו נתחייבה גלגול, לאחר אפילו אחרת

חלה.97) מכשיעור והא 98)פחות בעינן כלי תוך שם:
איכא. והא בעינן כלי אוויר דילמא או כמו 99)ליכא,

הזה. לקולא.100)בזמן - דרבנן שספק

.çéÏÈ‡B‰ ,BlL ÔÈaqa BLÏ ‡l‡ B„w¯ ‡lL ÁÓ∆̃«∆…ƒ¿∆»»«Àƒ∆ƒ
¯ÓÚ ÁÓw‰ ÏÎa LÈÂ101ÏË Ì‡ Ï·‡ .‰lÁa ·iÁ - ¿≈¿»«∆«…∆«»¿«»¬»ƒ»«

ÔÒ¯n‰102‰qÚ‰ ¯eÚL ÌÈÏL‰Â ¯ÊÁÂ ÁÓw‰ ÔÓ «À¿»ƒ«∆«¿»«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»
‰lÁa ·iÁ BÈ‡ - ÁÓwÏ B¯ÈÊÁ‰L ÔÒ¯na103. «À¿»∆∆¡ƒ«∆«≈«»¿«»

חלה.101) שיעור דווקא 102)שהוא אם עיון, צריך
- דקים שהם בסובין אבל מחלה פטור שהחזירו במורסן

דווקא. לאו או חייב 103)חייב, אינו שהמורסן "לפי
עיסה  דרך יוחנן, רבי "אמר ג הלכה שם ובירושלמי בחלה".
לתוכן  וחזר מורסן שניטל מכיוון וכאן כאן, (בתורה) שנו

עיסה". דרך זה אין

.èé‰qÚ ‰OÚL ÌBzÁ104¯B‡O d˙BOÚÏ105 «¿∆»»ƒ»«¬»¿
d˜lÁÏ106‰pOÚÈ ,¯Înz ‡Ï Ì‡L ;‰lÁa ˙·iÁ - ¿«¿»«∆∆¿«»∆ƒ…ƒ»≈«¬∆»

˙t107‰OBÚ‰ Ï·‡ .108˜ˆa d˜lÁÏ ‰qÚ109- «¬»»∆ƒ»¿«¿»»≈
‰¯eËt110. ¿»

חלה.104) שיעור בה דעתו 105)שיש אפילו כלומר,
לאפותה. חפץ שאינו לבצק, ולא אם 106)לשאור ואפילו

חלה. כשיעור השאור מחלקי אחד בכל יהא לא
כך.107) לשם גלגלה כאילו זה  מי 108)והרי כלומר,

נחתום. חלק 109)שאינו שבכל באופן אנשים, לכמה
חלה. שיעור יהיה לא שמא 110)וחלק חוששין ואין

אחת. עיסה אותה לעשות יימלך

.ë,¯B‡O Ì‰Ï ˙BOÚÏ ÌBzÁÏ ÁÓ˜ e˙pL ÌÈL»ƒ∆»¿∆«¿«¿«¬»∆¿
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏLa ÔÈ‡ Ì‡111LiL Èt ÏÚ Û‡ ,¯eÚMk ƒ≈¿∆««≈∆«ƒ««ƒ∆≈

‰¯eËt - ¯eÚMk ÔÏÏÎa112. ƒ¿»»«ƒ¿»

מהן.111) באחת אף כעושה 112)כלומר, הוא שהרי
מחייבת  הלישה הייתה זאת ולולא לחלקה. מנת על עיסה
שהרי  הבעלים, מדעת שלא שערבה פי על אף בחלה,
טבלו  אלו הרי וכו' מדעתו שלא חבירו של פירותיו "הגומר

למעשר".

ה'תשע"ו  שבט ל' שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
באחת 1) ולא חלה חיוב בשתיהן שיש עיסות שתי יבאר

מין  עם מצטרפת אם אחד מין עיסת מצטרפות. אם מהן,
ועיסה  מכאן מכשיעור פחותה עיסה ישן. עם חדש או אחר,
שעשו  גויים שני באמצע. ואחרת מכאן מכשיעור פחותה
מעיסה  שאור הנוטל נתגיירו. ואח"כ וחלקוה כשיעור עיסה
כחולין  היא ואם לחלה. הטבולה עיסה חלתה. הורמה שלא

טומאה. לעניין

.à˙BqÚ ÈzL2Ô‰ÈzLa LiL3‰lÁa ·iÁ‰ ¯eÚL4, ¿≈ƒ∆≈ƒ¿≈∆ƒ««»¿«»
eÎLÂ BÊ· BÊ eÚ‚Â ,¯eÚMk Ô‰Ó ˙Á‡a ÔÈ‡Â5˙‡ BÊ ¿≈¿««≈∆«ƒ¿»¿¿¿»¿∆

„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰ elÙ‡ ,ÌÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ :BÊ6- ƒ»∆¿«ƒ¬ƒ≈ƒƒ∆»
Ì˙qL ;‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt7Ì‡Â .ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈL ¿ƒƒ««»∆¿»¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

el‡ È¯‰ - ˙BqÚ‰ ·e¯Ú ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L Úe„È»«∆≈»«¿ƒƒ«≈»ƒ¬≈≈
˙BÙ¯ËˆÓ8. ƒ¿»¿

א.2) משנה פ"ד בפ"ו 4)ביחד.3)חלה למעלה ראה
טו. מצטרפות 5)הלכה אחד, אדם של היו אם זה שבאופן

יז). הלכה ג.6)(שם הלכה להלן שם.7)ראה ירושלמי
אחת.8) כאשה אותן עשו מקפידות, שאינן נשים שתי שם:

להלן. וראה

.áÔ‰ÈzL eÈ‰9„Á‡ ÔÈnÓ eÈ‰ Ì‡ :„Á‡ LÈ‡ ÏL10 »¿≈∆∆ƒ∆»ƒ»ƒƒ∆»
ÔÈÙ¯ËˆÓ -11- eÈ‰ ÔÈÈÓ ÈMÓ Ì‡Â ,‰lÁa ˙B·iÁÂ ƒ¿»¿ƒ¿«»¿«»¿ƒƒ¿≈ƒƒ»

Ì˙qL ;ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡12„Èt˜Ó BÈ‡ „Á‡13Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»∆»≈«¿ƒ¿ƒ
„Èt˜Ó ‰È‰14·¯Ú˙z ‡ÏÂ BÊ· BÊ ‰qÚ Úbz ‡lL »»«¿ƒ∆…ƒ«ƒ»¿¿…ƒ¿»≈

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - „Á‡ ÔÈnÓ eÈ‰ elÙ‡ ,dnÚ15. ƒ»¬ƒ»ƒƒ∆»≈ƒ¿»¿

שם.9) הסמוכה.10)משנה בהלכה והמדובר 11)ראה
למעלה  ראה אדם, בני לכמה העיסה לחלק בדעתו כשאין

יט. הלכה שם.12)שם ולכן 13)ירושלמי כלומר,
אחד. ממין היו אם העיסות ידוע 14)מצטרפות כלומר,

מקפיד. עשו 15)שהוא מקפדת, שהיא אחת אשה שם:
נשים. כשתי אותה

.â˙BÙ¯ËˆÓ „ˆÈÎÂ16„Á‡ ÏL eÈ‰ Ì‡17?„Á‡ ÔÈnÓ ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»∆∆»ƒƒ∆»
‰Ú‚pL ÌÈhÁ‰ ˙qÚ18˙BÙ¯ËˆÓ - ÔÈÓqk‰ ˙qÚa19; ƒ««ƒƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒƒ¿»¿

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÈn‰ ¯‡La ‰Ú‚20˙qÚ ÔÎÂ . »¿»ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿»¿¿≈ƒ«
ÔÈÓqk‰ ˙qÚa ‰Ú‚pL ÔÈ¯BÚO21B‡ ÏÚeL ˙ÏaL B‡ ¿ƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒƒ…∆»

ÔÈÓqk ˙qÚ ÔÎÂ ,ÔBÙÈL22ÏLÂ ÏÚeL ˙ÏaL ÏLÂ ƒ¿≈ƒ«À¿ƒ¿∆ƒ…∆»¿∆
k ‰Ú‚pL ÔBÙÈLÈ¯‰ - dz¯·Áa ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ï ƒ∆»¿»»««ƒ¿»¿»«¬∆¿»¬≈

˙BÙ¯ËˆÓ el‡23. ≈ƒ¿»¿

ב.16) משנה א.17)שם, בהלכה למעלה ראה
שם.18) כנ"ל ונשכה, נגעה אףֿעלֿפי 19)כלומר,

כלאים  מהלכות בפ"ג (ראה אחד מין אינם כלאים שלענין
שהעיסות  לפי אחד, מין הם חלה, לענין כאן - ג) הלכה
ולא  א). משנה פ"א בכלאים ורע"ב ר"ש (עיין דומות שלהם
אין  ובאמת זה, על מזה לתרום יבואו שמא חכמים גזרו
בהלכות  ראה בזה, זה כלאים שהם כיון זה, על מזה תורמין
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אפה. אם אפילו מחלה פטור פירות לש 65)במי כלומר,
לחם. יאפהו שלא כן, דעת דעת 66)על על לש כלומר,

אותה. אפה לא שלמעשה פי על אף כן,

.âédLlL ‰qÚ67‰lÁz68‰nÁ ‰OÚÓ d˙BOÚÏ69 ƒ»∆»»¿ƒ»«¬»«¬≈«»
dÓÈÏL‰Â70˙t ˙BOÚÏ71d˙BÙ‡Ï da ÏÈÁ˙‰L B‡ , ¿ƒ¿ƒ»«¬«∆ƒ¿ƒ»∆¡»

˙t72BLlL ÈÏ˜ ÔÎÂ ,‰nÁ ‰OÚÓ ˙BOÚÏ dÓÈÏL‰Â «¿ƒ¿ƒ»«¬«¬≈«»¿≈»ƒ∆»
.‰lÁa ÔÈ·iÁ - ˙t B˙BÙ‡Ï∆¡««»ƒ¿«»

עבה.67) עיסה אותה אותה.68)עשה ללוש התחיל
מחלה.69) פטורה היא רבינו 70)שאז פירש שכן [כנראה

וכו' עיסה וסופה סופגנין "תחילתה שם: במשנה שאמרו מה
סופגנין  לעשותה חשב הלישה שבתחילת היינו חייבת".
פי  על אף חייבת, עיסה, לעשותה חשב הלישה ובסוף

פת]. עשאה לא שתחילתה 71)שלמעשה "עיסה זו והרי
עשאה  בסוף אם אבל שחייבת. עיסה", וסופה סופגנין
וסופה  סופגנין שתחילתה עיסה היא הרי חמה מעשה
במחשבה  לא שם, תם רבינו לדעת אבל שפטורה. סופגנין,
עשה  אם ולפיכך מחייב, העיסה מעשה אלא תלוי, הדבר
ועשאה  סופגנין, לעשותה דעת על חשב אפילו עיסה,
זה  והרי בתחילה, עיסה שעשאה כיוון חייבת, - סופגנין
אותה  לש לא אם ורק סופגנין". וסופה עיסה "תחילתה
אותם  אפה ולבסוף רכה, שבלילתם כסופגנין, אלא כעיסה,

פטורים. הם אז וסופה 72)כסופגנין, עיסה "תחילתה זהו
שחייבת. סופגנין",

.ãéÁ˙eÎÏ ÈeOÚ‰ ÌÁÏ73:‰ÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ ‰ÈOÚÓ - ∆∆∆»¿»«¬∆»ƒƒ»∆»
ÔÈÎÚk d‡OÚ74‰lÁa ˙·iÁ -75ÔÈ„enÏk d‡OÚ ;76 ¬»»¿»ƒ«∆∆¿«»¬»»¿ƒƒ

‰lÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt -77. ¿»ƒ««»

שבחלב 73) (=השיריים דחלבא נסיובי של תערובת הוא
מנת  על אותו ואופה לחם. ופירורי החמאה) עשיית לאחר

כותח. ממנו ולעשות דקות.74)לשוחקו עוגות
לכותח.75) ולא ללחם שעשאה בזה דעתו שגילה
נראה 76) ובזה קצתן, אל קצתן בצק חתיכות שחיבר כלומר,

ולשוחקן. מכן לאחר להפרידם רוצה שאינה 77)שהוא
לחם. נקראת

.åè¯ÓÚ‰ ‡ÏÓ ?‰lÁa ˙·iÁL ‰qÚ‰ ¯eÚL ‰nk78 «»ƒ»ƒ»∆«∆∆¿«»¿…»…∆
- ÔzLÓÁÓ ÔÈa ÌÈÈÓ ‰MÓÁÓ „Á‡Ó ÔÈa .ÁÓ∆̃«≈≈∆»≈¬ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ¿»

Ìlk79?¯ÓÚ‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .¯eÚMÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ À»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ»…∆
LÓÁ ˙BÁt ÔÈa˜ ÈL80‚l‰Â ,ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ - ·w‰Â . ¿≈«ƒ»…∆¿«««¿»»Àƒ¿«…

ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ - ˙ÈÚÈ·¯‰Â ,˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ -«¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ
Úaˆ‡ LÓÁÂ Úaˆ‡ ÈˆÁÂ ÌÈÚaˆ‡ ÌB¯a81ÏÎÂ , ¿∆¿»«ƒ«¬ƒ∆¿«¿…∆∆¿«¿»

„È ÏL Ï„eb ·Á¯ Ì‰ ˙BÚaˆ‡‰82,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . »∆¿»≈…«»∆»ƒ¿≈»»≈
˙BÚaˆ‡ ¯OÚ ÏÚ ˙BÚaˆ‡ ¯OÚ da LiL ‰cn‰L∆«ƒ»∆≈»∆∆∆¿»«∆∆∆¿»

·e¯˜a Úaˆ‡ ÚÈL˙e ˙BÚaˆ‡ LÏL ÌB¯a83‡e‰ - ¿»∆¿»¿ƒ«∆¿«¿≈
ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L da LiL ‰cÓ ÔÎÂ .¯ÓÚ‰»…∆¿≈ƒ»∆≈»∆«∆¿»»¿≈
ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L ÏÚ Úaˆ‡ ÈÚÈLz¿ƒ≈∆¿««∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈
Úaˆ‡ ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L ÌB¯a Úaˆ‡∆¿«¿∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈∆¿«

¯ÓÚ‰ ˙cÓ ‡È‰ -84Ì‰ „Á‡k ˙Bcn‰ ÈzLe . ƒƒ«»…∆¿≈«ƒ¿∆»≈
ÌÈÏBÚ85LÏLÂ ÌÈÚa¯‡ BÓk ?BÊ ‰cÓ ‰ÏÈÎÓ ‰nÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ»ƒ»¿«¿»ƒ¿»

‰ˆÈa LÓÁÂ ˙BiBÈa ÌÈˆÈa86‰ML Ï˜LÓ Ì‰Â . ≈ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿≈ƒ¿«ƒ»
ÌÈhÁ‰ ÁÓwÓ ÚÏÒ ÈLÈÏL ÈLe ÌÈÚÏÒ ÌÈBÓLe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ∆««ƒƒ
ÊeÊ ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÓÁ Ï˜LÓ Ì‰L ,ÌÈ¯ˆÓaL87 ∆¿ƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿«¬≈≈¿∆¿ƒ

Ï˜Lnk ‰ÏÈÎnL ‰cÓe .‰f‰ ÔÓfa ÌÈ¯ˆÓ ÈÊefÓƒ≈ƒ¿«ƒ«¿««∆ƒ»∆¿ƒ»«ƒ¿»
ÏÎa ‰lÁÏ ÔÈ„„BÓ da - ‰f‰ ÌÈhÁ‰ ÁÓwÓ ‰f‰«∆ƒ∆««ƒƒ«∆»¿ƒ¿«»¿»

.ÌB˜Ó»

חלה 78) עריסותיכם "ראשית שנאמר: ממה כן למדו
לגולגולת. עומר שהיא מדבר, עיסת כדי היינו תרימו",

האיפה. עשירית יחד,79)והעומר כשנילושו המדובר
מצטרפים. כולם אין לחוד, נשיכה ידי על שהרי 80)אבל

ועשירית  קבים, עשר שמונה שהן סאים שלוש היא האיפה
ארבע  שהן עשיריות, ושמונה קב כלומר .1,8 היא מזה

מעוקבות.81)חמישיות. אצבעות 10,8 הכל בסך שהן
אחד 82) שאמרו אצבע תנא, אמרו: לט: במנחות שהרי

האדם. כל של בטפח פחות,83)מארבעה מעט כלומר,
ואילו  מעוקבות. אצבעות 309,44 הוא: העומר נפח שהרי

.311,1 זו: 84.310,11)מדה זו: מדה שהרי בערך.
כנ"ל.85) 866)בערך, - הסאה סאים, 3 - האיפה שהרי

432 איפה בכל הרי ביצים, 6 - והלוג לוגים 4 - הקב קבים,
- האפה עשירית הוא חלה, שיעור שהוא והעומר, ביצים,

ביצים. ולפי 87)43,2 דרהם. ועשרים מאות חמש הם
אוקיה. 7.2 שהם גרם, קילו 1.728 בערך: הם שלנו המדה
עמודים  נאה חיים להרב תורה" "שיעורי בספר וראה

קעֿקעג.

.æè,¯eÚMkÓ ˙BÁt ˙BÁt B˙qÚ ˙BOÚÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»«¬ƒ»»»ƒ«ƒ
‰lÁ‰ ÔÓ d¯ËÙÏ È„k88‰qÚÓ ‰lÁ LÈ¯Ùn‰Â . ¿≈¿»¿»ƒ««»¿««¿ƒ«»≈ƒ»

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯eÚMkÓ ‰˙eÁt ‡È‰L89È¯‰Â , ∆ƒ¿»ƒ«ƒ…»»¿«¬≈
‡È‰90¯eÚMkÓ ‰˙eÁt ‰qÚ ‰OÚ .‰˙È‰Lk ÔÈlÁ ƒÀƒ¿∆»¿»»»ƒ»¿»ƒ«ƒ

Ô˙Â ˙¯Á‡ ˙t ‰Ù‡Â ¯ÊÁÂ ,ÏqÏ ˙t‰ Ô˙Â d‡Ù‡Â«¬»»¿»«««««¿»«¿»»««∆∆¿»«
ÔÙ¯ˆÓ Ïq‰ - ‰lÁ ¯eÚL Ïqa ıa˜˙ Ì‡ ,ÏqÏ««ƒƒ¿«≈««ƒ«»««¿»¿»

‰lÁÏ91‰È‰Â :¯Ó‡pL .˙t‰ ÔÓ ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÓe , ««»«¿ƒ««»ƒ««∆∆¡«¿»»
ÔÓ LÈ¯ÙÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿«≈∆«¿ƒƒ

¯epz‰ ÔÈ‡Â .ÈeÙ‡‰92‰lÁÏ ÔÙ¯ˆÓ93. »»¿≈««¿»¿»¿«»

לפטור 88) רוצה והוא חלה, שיעור כדי לו יש כלומר,
אלא  חלה, חיוב להפקיע כדי כן עושה אינו אם אבל עצמו,

שמותר. הוא פשוט קטנה, עיסה אלא לו שאם 89)שאין
בהפרשה  נפטר אינו חלה, כשיעור וצירף כך אחר הוסיף

מחדש. חלה להפריש וחייב החלה 90)ראשונה,
לא 91)שהפריש. (כלומר, בזה זה נשכו שלא פי על אף

בעיסה. בעודם רבי 92)נדבקו) חולקים שם, בפסחים
מצרפן, הסל אליעזר, ר' שלדעת יהושע, ורבי אליעזר

מצרפן. התנור יהושע, ר' דבר,93)ולדעת של וטעמו
כבר  "עריסותיכם" ומכלל "לחם", קרוי אינו עדיין שבתנור

בזו. זו נושכות אם אפילו מצרף ואינו יצא,

.æé˙B¯kk‰ eÈ‰94BÊa BÊ ˙BÎLB95Ïk‰ ÔÓ ıa˜˙Â »«ƒ»¿»¿ƒ¿«≈ƒ«…
‰lÁa ÔÈ·iÁ - ‰lÁ ¯eÚL96.ÏÒa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ«»«»ƒ¿«»««ƒ∆≈»¿«

ËÚÓ ËÚÓ ‰Ù‡97CBz BÏ ÔÈ‡L ÁeÏ ÏÚ Ïk‰ ıa˜Â »»¿«¿«¿ƒ≈«…««∆≈
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -98Ì‰È¯·c ÏL ‰lÁ Ì‡Â .99- ‡È‰ ¬≈∆»≈¿ƒ«»∆ƒ¿≈∆ƒ
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קנג mixekia zekld - mirxf xtq - hay 'l iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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BÏ LiL ÈÏk B˙B‡ Û¯ˆiL „Ú LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ BÈ‡≈«»¿«¿ƒ«∆¿»≈¿ƒ∆≈
CBz100.

חלה.94) שיעור לבד , מהם אחד בכל בעודן 95)שאין
אמרו: ב הלכה א פרק טהרות בתוספתא והנה עיסה.
אפשר  אי כלומר, שהוא". כל ממנו התולש הנשוך, "ואיזהו

השני. מן קצת שיתלוש מבלי פי 96)שיפרידם על ואף
הייתה  חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
שעת  אחר הולכים שאין בחלה, חייבת פטורה, העיסה
היא  כן פי על ואף חלה. שיעור בעיסה כשיש אלא הגלגול

וכיוצא פטורה  בחמה לייבשה שעשאה כגון צדדית, מסיבה ,
לכלל  באה לא הרי חלה, שיעור בעיסה כשאין אבל בזה.
בעיסה  כשנשכה ולכן שנפטרה, לומר שייך ולא כלל, חיוב
בחלה. עכשיו נתחייבה גלגול, לאחר אפילו אחרת

חלה.97) מכשיעור והא 98)פחות בעינן כלי תוך שם:
איכא. והא בעינן כלי אוויר דילמא או כמו 99)ליכא,

הזה. לקולא.100)בזמן - דרבנן שספק

.çéÏÈ‡B‰ ,BlL ÔÈaqa BLÏ ‡l‡ B„w¯ ‡lL ÁÓ∆̃«∆…ƒ¿∆»»«Àƒ∆ƒ
¯ÓÚ ÁÓw‰ ÏÎa LÈÂ101ÏË Ì‡ Ï·‡ .‰lÁa ·iÁ - ¿≈¿»«∆«…∆«»¿«»¬»ƒ»«

ÔÒ¯n‰102‰qÚ‰ ¯eÚL ÌÈÏL‰Â ¯ÊÁÂ ÁÓw‰ ÔÓ «À¿»ƒ«∆«¿»«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»
‰lÁa ·iÁ BÈ‡ - ÁÓwÏ B¯ÈÊÁ‰L ÔÒ¯na103. «À¿»∆∆¡ƒ«∆«≈«»¿«»

חלה.101) שיעור דווקא 102)שהוא אם עיון, צריך
- דקים שהם בסובין אבל מחלה פטור שהחזירו במורסן

דווקא. לאו או חייב 103)חייב, אינו שהמורסן "לפי
עיסה  דרך יוחנן, רבי "אמר ג הלכה שם ובירושלמי בחלה".
לתוכן  וחזר מורסן שניטל מכיוון וכאן כאן, (בתורה) שנו

עיסה". דרך זה אין

.èé‰qÚ ‰OÚL ÌBzÁ104¯B‡O d˙BOÚÏ105 «¿∆»»ƒ»«¬»¿
d˜lÁÏ106‰pOÚÈ ,¯Înz ‡Ï Ì‡L ;‰lÁa ˙·iÁ - ¿«¿»«∆∆¿«»∆ƒ…ƒ»≈«¬∆»

˙t107‰OBÚ‰ Ï·‡ .108˜ˆa d˜lÁÏ ‰qÚ109- «¬»»∆ƒ»¿«¿»»≈
‰¯eËt110. ¿»

חלה.104) שיעור בה דעתו 105)שיש אפילו כלומר,
לאפותה. חפץ שאינו לבצק, ולא אם 106)לשאור ואפילו

חלה. כשיעור השאור מחלקי אחד בכל יהא לא
כך.107) לשם גלגלה כאילו זה  מי 108)והרי כלומר,

נחתום. חלק 109)שאינו שבכל באופן אנשים, לכמה
חלה. שיעור יהיה לא שמא 110)וחלק חוששין ואין

אחת. עיסה אותה לעשות יימלך

.ë,¯B‡O Ì‰Ï ˙BOÚÏ ÌBzÁÏ ÁÓ˜ e˙pL ÌÈL»ƒ∆»¿∆«¿«¿«¬»∆¿
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏLa ÔÈ‡ Ì‡111LiL Èt ÏÚ Û‡ ,¯eÚMk ƒ≈¿∆««≈∆«ƒ««ƒ∆≈

‰¯eËt - ¯eÚMk ÔÏÏÎa112. ƒ¿»»«ƒ¿»

מהן.111) באחת אף כעושה 112)כלומר, הוא שהרי
מחייבת  הלישה הייתה זאת ולולא לחלקה. מנת על עיסה
שהרי  הבעלים, מדעת שלא שערבה פי על אף בחלה,
טבלו  אלו הרי וכו' מדעתו שלא חבירו של פירותיו "הגומר

למעשר".

ה'תשע"ו  שבט ל' שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
באחת 1) ולא חלה חיוב בשתיהן שיש עיסות שתי יבאר

מין  עם מצטרפת אם אחד מין עיסת מצטרפות. אם מהן,
ועיסה  מכאן מכשיעור פחותה עיסה ישן. עם חדש או אחר,
שעשו  גויים שני באמצע. ואחרת מכאן מכשיעור פחותה
מעיסה  שאור הנוטל נתגיירו. ואח"כ וחלקוה כשיעור עיסה
כחולין  היא ואם לחלה. הטבולה עיסה חלתה. הורמה שלא

טומאה. לעניין

.à˙BqÚ ÈzL2Ô‰ÈzLa LiL3‰lÁa ·iÁ‰ ¯eÚL4, ¿≈ƒ∆≈ƒ¿≈∆ƒ««»¿«»
eÎLÂ BÊ· BÊ eÚ‚Â ,¯eÚMk Ô‰Ó ˙Á‡a ÔÈ‡Â5˙‡ BÊ ¿≈¿««≈∆«ƒ¿»¿¿¿»¿∆

„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰ elÙ‡ ,ÌÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ :BÊ6- ƒ»∆¿«ƒ¬ƒ≈ƒƒ∆»
Ì˙qL ;‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt7Ì‡Â .ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈL ¿ƒƒ««»∆¿»¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

el‡ È¯‰ - ˙BqÚ‰ ·e¯Ú ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L Úe„È»«∆≈»«¿ƒƒ«≈»ƒ¬≈≈
˙BÙ¯ËˆÓ8. ƒ¿»¿

א.2) משנה פ"ד בפ"ו 4)ביחד.3)חלה למעלה ראה
טו. מצטרפות 5)הלכה אחד, אדם של היו אם זה שבאופן

יז). הלכה ג.6)(שם הלכה להלן שם.7)ראה ירושלמי
אחת.8) כאשה אותן עשו מקפידות, שאינן נשים שתי שם:

להלן. וראה

.áÔ‰ÈzL eÈ‰9„Á‡ ÔÈnÓ eÈ‰ Ì‡ :„Á‡ LÈ‡ ÏL10 »¿≈∆∆ƒ∆»ƒ»ƒƒ∆»
ÔÈÙ¯ËˆÓ -11- eÈ‰ ÔÈÈÓ ÈMÓ Ì‡Â ,‰lÁa ˙B·iÁÂ ƒ¿»¿ƒ¿«»¿«»¿ƒƒ¿≈ƒƒ»

Ì˙qL ;ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡12„Èt˜Ó BÈ‡ „Á‡13Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»∆»≈«¿ƒ¿ƒ
„Èt˜Ó ‰È‰14·¯Ú˙z ‡ÏÂ BÊ· BÊ ‰qÚ Úbz ‡lL »»«¿ƒ∆…ƒ«ƒ»¿¿…ƒ¿»≈

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - „Á‡ ÔÈnÓ eÈ‰ elÙ‡ ,dnÚ15. ƒ»¬ƒ»ƒƒ∆»≈ƒ¿»¿

שם.9) הסמוכה.10)משנה בהלכה והמדובר 11)ראה
למעלה  ראה אדם, בני לכמה העיסה לחלק בדעתו כשאין

יט. הלכה שם.12)שם ולכן 13)ירושלמי כלומר,
אחד. ממין היו אם העיסות ידוע 14)מצטרפות כלומר,

מקפיד. עשו 15)שהוא מקפדת, שהיא אחת אשה שם:
נשים. כשתי אותה

.â˙BÙ¯ËˆÓ „ˆÈÎÂ16„Á‡ ÏL eÈ‰ Ì‡17?„Á‡ ÔÈnÓ ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»∆∆»ƒƒ∆»
‰Ú‚pL ÌÈhÁ‰ ˙qÚ18˙BÙ¯ËˆÓ - ÔÈÓqk‰ ˙qÚa19; ƒ««ƒƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒƒ¿»¿

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÈn‰ ¯‡La ‰Ú‚20˙qÚ ÔÎÂ . »¿»ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿»¿¿≈ƒ«
ÔÈÓqk‰ ˙qÚa ‰Ú‚pL ÔÈ¯BÚO21B‡ ÏÚeL ˙ÏaL B‡ ¿ƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒƒ…∆»

ÔÈÓqk ˙qÚ ÔÎÂ ,ÔBÙÈL22ÏLÂ ÏÚeL ˙ÏaL ÏLÂ ƒ¿≈ƒ«À¿ƒ¿∆ƒ…∆»¿∆
k ‰Ú‚pL ÔBÙÈLÈ¯‰ - dz¯·Áa ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ï ƒ∆»¿»»««ƒ¿»¿»«¬∆¿»¬≈

˙BÙ¯ËˆÓ el‡23. ≈ƒ¿»¿

ב.16) משנה א.17)שם, בהלכה למעלה ראה
שם.18) כנ"ל ונשכה, נגעה אףֿעלֿפי 19)כלומר,

כלאים  מהלכות בפ"ג (ראה אחד מין אינם כלאים שלענין
שהעיסות  לפי אחד, מין הם חלה, לענין כאן - ג) הלכה
ולא  א). משנה פ"א בכלאים ורע"ב ר"ש (עיין דומות שלהם
אין  ובאמת זה, על מזה לתרום יבואו שמא חכמים גזרו
בהלכות  ראה בזה, זה כלאים שהם כיון זה, על מזה תורמין
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אפה. אם אפילו מחלה פטור פירות לש 65)במי כלומר,
לחם. יאפהו שלא כן, דעת דעת 66)על על לש כלומר,

אותה. אפה לא שלמעשה פי על אף כן,

.âédLlL ‰qÚ67‰lÁz68‰nÁ ‰OÚÓ d˙BOÚÏ69 ƒ»∆»»¿ƒ»«¬»«¬≈«»
dÓÈÏL‰Â70˙t ˙BOÚÏ71d˙BÙ‡Ï da ÏÈÁ˙‰L B‡ , ¿ƒ¿ƒ»«¬«∆ƒ¿ƒ»∆¡»

˙t72BLlL ÈÏ˜ ÔÎÂ ,‰nÁ ‰OÚÓ ˙BOÚÏ dÓÈÏL‰Â «¿ƒ¿ƒ»«¬«¬≈«»¿≈»ƒ∆»
.‰lÁa ÔÈ·iÁ - ˙t B˙BÙ‡Ï∆¡««»ƒ¿«»

עבה.67) עיסה אותה אותה.68)עשה ללוש התחיל
מחלה.69) פטורה היא רבינו 70)שאז פירש שכן [כנראה

וכו' עיסה וסופה סופגנין "תחילתה שם: במשנה שאמרו מה
סופגנין  לעשותה חשב הלישה שבתחילת היינו חייבת".
פי  על אף חייבת, עיסה, לעשותה חשב הלישה ובסוף

פת]. עשאה לא שתחילתה 71)שלמעשה "עיסה זו והרי
עשאה  בסוף אם אבל שחייבת. עיסה", וסופה סופגנין
וסופה  סופגנין שתחילתה עיסה היא הרי חמה מעשה
במחשבה  לא שם, תם רבינו לדעת אבל שפטורה. סופגנין,
עשה  אם ולפיכך מחייב, העיסה מעשה אלא תלוי, הדבר
ועשאה  סופגנין, לעשותה דעת על חשב אפילו עיסה,
זה  והרי בתחילה, עיסה שעשאה כיוון חייבת, - סופגנין
אותה  לש לא אם ורק סופגנין". וסופה עיסה "תחילתה
אותם  אפה ולבסוף רכה, שבלילתם כסופגנין, אלא כעיסה,

פטורים. הם אז וסופה 72)כסופגנין, עיסה "תחילתה זהו
שחייבת. סופגנין",

.ãéÁ˙eÎÏ ÈeOÚ‰ ÌÁÏ73:‰ÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ ‰ÈOÚÓ - ∆∆∆»¿»«¬∆»ƒƒ»∆»
ÔÈÎÚk d‡OÚ74‰lÁa ˙·iÁ -75ÔÈ„enÏk d‡OÚ ;76 ¬»»¿»ƒ«∆∆¿«»¬»»¿ƒƒ

‰lÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt -77. ¿»ƒ««»

שבחלב 73) (=השיריים דחלבא נסיובי של תערובת הוא
מנת  על אותו ואופה לחם. ופירורי החמאה) עשיית לאחר

כותח. ממנו ולעשות דקות.74)לשוחקו עוגות
לכותח.75) ולא ללחם שעשאה בזה דעתו שגילה
נראה 76) ובזה קצתן, אל קצתן בצק חתיכות שחיבר כלומר,

ולשוחקן. מכן לאחר להפרידם רוצה שאינה 77)שהוא
לחם. נקראת

.åè¯ÓÚ‰ ‡ÏÓ ?‰lÁa ˙·iÁL ‰qÚ‰ ¯eÚL ‰nk78 «»ƒ»ƒ»∆«∆∆¿«»¿…»…∆
- ÔzLÓÁÓ ÔÈa ÌÈÈÓ ‰MÓÁÓ „Á‡Ó ÔÈa .ÁÓ∆̃«≈≈∆»≈¬ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ¿»

Ìlk79?¯ÓÚ‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .¯eÚMÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ À»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ»…∆
LÓÁ ˙BÁt ÔÈa˜ ÈL80‚l‰Â ,ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ - ·w‰Â . ¿≈«ƒ»…∆¿«««¿»»Àƒ¿«…

ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ - ˙ÈÚÈ·¯‰Â ,˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ -«¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ
Úaˆ‡ LÓÁÂ Úaˆ‡ ÈˆÁÂ ÌÈÚaˆ‡ ÌB¯a81ÏÎÂ , ¿∆¿»«ƒ«¬ƒ∆¿«¿…∆∆¿«¿»

„È ÏL Ï„eb ·Á¯ Ì‰ ˙BÚaˆ‡‰82,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . »∆¿»≈…«»∆»ƒ¿≈»»≈
˙BÚaˆ‡ ¯OÚ ÏÚ ˙BÚaˆ‡ ¯OÚ da LiL ‰cn‰L∆«ƒ»∆≈»∆∆∆¿»«∆∆∆¿»

·e¯˜a Úaˆ‡ ÚÈL˙e ˙BÚaˆ‡ LÏL ÌB¯a83‡e‰ - ¿»∆¿»¿ƒ«∆¿«¿≈
ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L da LiL ‰cÓ ÔÎÂ .¯ÓÚ‰»…∆¿≈ƒ»∆≈»∆«∆¿»»¿≈
ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L ÏÚ Úaˆ‡ ÈÚÈLz¿ƒ≈∆¿««∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈
Úaˆ‡ ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L ÌB¯a Úaˆ‡∆¿«¿∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈∆¿«

¯ÓÚ‰ ˙cÓ ‡È‰ -84Ì‰ „Á‡k ˙Bcn‰ ÈzLe . ƒƒ«»…∆¿≈«ƒ¿∆»≈
ÌÈÏBÚ85LÏLÂ ÌÈÚa¯‡ BÓk ?BÊ ‰cÓ ‰ÏÈÎÓ ‰nÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ»ƒ»¿«¿»ƒ¿»

‰ˆÈa LÓÁÂ ˙BiBÈa ÌÈˆÈa86‰ML Ï˜LÓ Ì‰Â . ≈ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿≈ƒ¿«ƒ»
ÌÈhÁ‰ ÁÓwÓ ÚÏÒ ÈLÈÏL ÈLe ÌÈÚÏÒ ÌÈBÓLe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ∆««ƒƒ
ÊeÊ ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÓÁ Ï˜LÓ Ì‰L ,ÌÈ¯ˆÓaL87 ∆¿ƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿«¬≈≈¿∆¿ƒ

Ï˜Lnk ‰ÏÈÎnL ‰cÓe .‰f‰ ÔÓfa ÌÈ¯ˆÓ ÈÊefÓƒ≈ƒ¿«ƒ«¿««∆ƒ»∆¿ƒ»«ƒ¿»
ÏÎa ‰lÁÏ ÔÈ„„BÓ da - ‰f‰ ÌÈhÁ‰ ÁÓwÓ ‰f‰«∆ƒ∆««ƒƒ«∆»¿ƒ¿«»¿»

.ÌB˜Ó»

חלה 78) עריסותיכם "ראשית שנאמר: ממה כן למדו
לגולגולת. עומר שהיא מדבר, עיסת כדי היינו תרימו",

האיפה. עשירית יחד,79)והעומר כשנילושו המדובר
מצטרפים. כולם אין לחוד, נשיכה ידי על שהרי 80)אבל

ועשירית  קבים, עשר שמונה שהן סאים שלוש היא האיפה
ארבע  שהן עשיריות, ושמונה קב כלומר .1,8 היא מזה

מעוקבות.81)חמישיות. אצבעות 10,8 הכל בסך שהן
אחד 82) שאמרו אצבע תנא, אמרו: לט: במנחות שהרי

האדם. כל של בטפח פחות,83)מארבעה מעט כלומר,
ואילו  מעוקבות. אצבעות 309,44 הוא: העומר נפח שהרי

.311,1 זו: 84.310,11)מדה זו: מדה שהרי בערך.
כנ"ל.85) 866)בערך, - הסאה סאים, 3 - האיפה שהרי

432 איפה בכל הרי ביצים, 6 - והלוג לוגים 4 - הקב קבים,
- האפה עשירית הוא חלה, שיעור שהוא והעומר, ביצים,

ביצים. ולפי 87)43,2 דרהם. ועשרים מאות חמש הם
אוקיה. 7.2 שהם גרם, קילו 1.728 בערך: הם שלנו המדה
עמודים  נאה חיים להרב תורה" "שיעורי בספר וראה

קעֿקעג.

.æè,¯eÚMkÓ ˙BÁt ˙BÁt B˙qÚ ˙BOÚÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»«¬ƒ»»»ƒ«ƒ
‰lÁ‰ ÔÓ d¯ËÙÏ È„k88‰qÚÓ ‰lÁ LÈ¯Ùn‰Â . ¿≈¿»¿»ƒ««»¿««¿ƒ«»≈ƒ»

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯eÚMkÓ ‰˙eÁt ‡È‰L89È¯‰Â , ∆ƒ¿»ƒ«ƒ…»»¿«¬≈
‡È‰90¯eÚMkÓ ‰˙eÁt ‰qÚ ‰OÚ .‰˙È‰Lk ÔÈlÁ ƒÀƒ¿∆»¿»»»ƒ»¿»ƒ«ƒ

Ô˙Â ˙¯Á‡ ˙t ‰Ù‡Â ¯ÊÁÂ ,ÏqÏ ˙t‰ Ô˙Â d‡Ù‡Â«¬»»¿»«««««¿»«¿»»««∆∆¿»«
ÔÙ¯ˆÓ Ïq‰ - ‰lÁ ¯eÚL Ïqa ıa˜˙ Ì‡ ,ÏqÏ««ƒƒ¿«≈««ƒ«»««¿»¿»

‰lÁÏ91‰È‰Â :¯Ó‡pL .˙t‰ ÔÓ ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÓe , ««»«¿ƒ««»ƒ««∆∆¡«¿»»
ÔÓ LÈ¯ÙÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿«≈∆«¿ƒƒ

¯epz‰ ÔÈ‡Â .ÈeÙ‡‰92‰lÁÏ ÔÙ¯ˆÓ93. »»¿≈««¿»¿»¿«»

לפטור 88) רוצה והוא חלה, שיעור כדי לו יש כלומר,
אלא  חלה, חיוב להפקיע כדי כן עושה אינו אם אבל עצמו,

שמותר. הוא פשוט קטנה, עיסה אלא לו שאם 89)שאין
בהפרשה  נפטר אינו חלה, כשיעור וצירף כך אחר הוסיף

מחדש. חלה להפריש וחייב החלה 90)ראשונה,
לא 91)שהפריש. (כלומר, בזה זה נשכו שלא פי על אף

בעיסה. בעודם רבי 92)נדבקו) חולקים שם, בפסחים
מצרפן, הסל אליעזר, ר' שלדעת יהושע, ורבי אליעזר

מצרפן. התנור יהושע, ר' דבר,93)ולדעת של וטעמו
כבר  "עריסותיכם" ומכלל "לחם", קרוי אינו עדיין שבתנור

בזו. זו נושכות אם אפילו מצרף ואינו יצא,

.æé˙B¯kk‰ eÈ‰94BÊa BÊ ˙BÎLB95Ïk‰ ÔÓ ıa˜˙Â »«ƒ»¿»¿ƒ¿«≈ƒ«…
‰lÁa ÔÈ·iÁ - ‰lÁ ¯eÚL96.ÏÒa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ«»«»ƒ¿«»««ƒ∆≈»¿«

ËÚÓ ËÚÓ ‰Ù‡97CBz BÏ ÔÈ‡L ÁeÏ ÏÚ Ïk‰ ıa˜Â »»¿«¿«¿ƒ≈«…««∆≈
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -98Ì‰È¯·c ÏL ‰lÁ Ì‡Â .99- ‡È‰ ¬≈∆»≈¿ƒ«»∆ƒ¿≈∆ƒ
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כנ"ל, בעצמה, להצטרף יכולה שאינה אףֿעלֿפי חלה, חיוב
כפשוטה. בתוספתא איש 51)וראה עיסת שאין אףֿעלֿפי

- אֿד בהלכות כנ"ל בעצמן, מצטרפות חדש ועיסת אחד
כנ"ל. מפסיקות, אינן

.æ˙BqÚ ÈzL52,¯eÚMkÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL , ¿≈ƒ∆»««≈∆¿»ƒ«ƒ
eÚ‚Â e¯ÊÁÂ ,BfÓ ‰lÁÂ BfÓ ‰lÁ LÈ¯Ù‰L53BÊa BÊ ∆ƒ¿ƒ«»ƒ¿«»ƒ¿»¿¿»¿»

Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï ÔÈ·iÁ - ¯eÚMk Ì‰ÈzLa È¯‰Â;‰lÁ «¬≈ƒ¿≈∆«ƒ«»ƒ¿«¿ƒ≈∆«»
ÌeÏk ÔÈ‡ ˙BBL‡¯‰ ˙BlÁ‰L54. ∆««»ƒ≈»¿

עקיבא.52) כרבי ולא כחכמים ה, משנה וגם 53)שם
כנ"ל. פטור.54)נשכו, בשעת הופרשו שהרי

.çÈL55¯eÚMk ‰qÚ eOÚL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ56 ¿≈¿≈»ƒ∆»ƒ»«ƒ
‰e˜lÁÂ57e¯ib˙ Ck ¯Á‡Â ,58ÏÚ „Á‡ Ïk ÛÈÒB‰Â , ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿«¿¿ƒ»∆»«

¯eÚMÏ BÓÈÏL‰L „Ú ¯ib˙pL ¯Á‡ B˜ÏÁ59BÊ È¯‰ - ∆¿««∆ƒ¿«≈«∆ƒ¿ƒ«ƒ¬≈
dÏ ‰˙È‰ ‡lL ;˙·iÁ60È„·BÚ eÈ‰Lk ‰·BÁ ˙ÚL «∆∆∆…»¿»»¿«»¿∆»¿≈

„Á‡ Ïk „Èa ‰È‰ ¯eÚMkÓ ˙BÁÙ È¯‰L ,ÌÈ·ÎBk»ƒ∆¬≈»ƒ«ƒ»»¿«»∆»
Ô‰Ó61. ≈∆

ד.55) הלכה פ"ג חלה שותפין 56)ירושלמי [שעיסת
פ"ו  (למעלה חייבת - אחד שיעור אלא בה שאין ישראלים
גויים, שותפים אבל לחובה. צירוף כאן שיש לפי ו), הלכה
אינה  בחלה, לחייבה לכשיעור מצטרפת עיסתם שאין
שגלגלו  ישראלים שני כעיסת ולפוטרה להקל גם מצטרפת

הסמוכה]. בהלכה לחלקה, דעת שהמדובר 57)על כנראה
הסמוכה. בהלכה ראה לחלקה, דעת על זו עיסה  כשעשו
שפטור  לחלק עלֿמנת גלגול א. פטורים: שני כאן וישנם
(שם  החלה מן הפוטר גוי גלגול ב. יט): הלכה שם (למעלה

ח). בעיסה.58)הלכה שיעור היה לא כבר [שכשנתגיירו
אחר  שהוסיפו אףֿעלֿפי חלקו, ואחרֿכך נתגיירו אם אבל
כשנתגיירו, כשיעור העיסה היתה שהרי מחלה, פטורים כך,
לפי  אז, הם פטורים זאת ובכל לחיוב לצרפה בדין והיה
ישראלים  שני של כעיסה דינה - בגיותם היה שהגלגול
לעולם]. פוטרה פטור של שגלגול הסמוכה) (בהלכה

לא 59) שאם כשיעור, לבדה השנייה בעיסה ואין כלומר,
כנ"ל חייבת, בוודאי ט.כן, הלכה לעיסה.60)שם

כשיעור,61) שהיה באופן אלא פוטר, הגוי גלגול (ואין
לחלק  עלֿמנת הגלגול אין כן וכמו הגלגול. ידי על ונפקע
שאין  בגוי כאן אבל המחייב, שיעור כשיש אלא פוטר,
קולא, לגרום גם מצטרפת אינה לחיוב, מצטרפת עיסתם

כנ"ל).

.èÌÈÏ‡¯OÈ ÈL Ï·‡62Ck eOÚL63„Á‡ Ïk ¯ÊÁÂ , ¬»¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆»»¿»«»∆»
¯eÚMÏ BÓÈÏL‰L „Ú B˜ÏÁ ÏÚ ÛÈÒB‰Â e˜ÏÁL ¯Á‡««∆»¿¿ƒ«∆¿«∆ƒ¿ƒ«ƒ

‰·BÁ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰ ¯·kL ;‰¯eËt BÊ È¯‰ -64Ô‰Â , ¬≈¿»∆¿»»¿»»¿«»¿≈
˜lÁÏ ‰e‡OÚL ÈtÓ ‰ÚL d˙B‡a ÔÈ¯eËt eÈ‰65. »¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆¬»»¿«≈

שם.62) בצק.63)ירושלמי לחלקה בשעת 64)עלֿמנת
ישראל. עיסת והיא שיעור, בה היה שהרי ראה 65)לישה,

יט. הלכה בפ"ו למעלה

.é‰˙È‰66Ï‡¯Oi‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Èa ‰qÚ‰ »¿»»ƒ»¿«»≈»ƒ¿«ƒ¿»≈

˙eÙzLa67,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â ,e˜lÁÂ ¿À»¿ƒ¿¿««»ƒ¿«≈»≈»ƒ
„Ú [BlL ÏÚ Ï‡¯OÈÂ] BlL ÏÚ ¯b‰ ÛÈÒB‰Â¿ƒ«≈«∆¿ƒ¿»≈«∆«
Ï‡¯OÈ ÏL - ¯eÚMÏ B˙qÚ „Á‡ Ïk ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«ƒ∆ƒ¿»≈

˙·iÁ68‰¯eËt ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏLÂ ,69. «∆∆¿∆≈»ƒ¿»

שם.66) על 67)ירושלמי שלא שלשוה משמע, זה מלשון
ו, סעיף של סימן וביו"ד בכסףֿמשנה ראה לחלקה, דעת

ז. אות שם הגר"א הישראל 68)ובביאור של בחלקו שהרי
א). סעיף שם (יו"ד פוטר הגוי גלגול עיון,69)אין צריך

היתה  מכשיעור פחות שהרי חובה, שעת לה היתה לא הרי
רק  כי [ויתכן בראב"ד. וראה ח. הלכה למעלה ראה בידו,
לחלק, עלֿמנת גלגול פטורים: שני שישנם שם, למעלה
גלגול  כלומר: לשני, סותר מהם אחד וכל גוי, של וגלגול
שעת  לה היתה שלא החיוב, מפקיע אינו לחלק עלֿמנת
אינו  גוי של וגלגול גוי, של גלגול כאן שיש כיון חובה
עלֿמנת  הגלגול מצד חובה שעת לה היתה שלא מפקיע,
למעלה), (ראה לחלק עלֿמנת גלגלו שלא וכאן לחלק.
לא  בלבד הגוי של שבחלקו אףֿעלֿפי מפקיע, הגוי גלגול
שהעיכוב  נראה שם, למעלה רבינו מלשון אבל כשיעור. היה
לחלק]. עלֿמנת שגלגל מצד ולא מכשיעור, פחות מצד הוא

.àéÏËBp‰70d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL ‰qÚÓ ¯B‡O71 «≈¿≈ƒ»∆…¿»«»»
d˙lÁ ‰Ó¯e‰L ‰qÚ CB˙Ï B˙e72‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ¿»¿ƒ»∆¿»«»»¬≈∆≈ƒ

‰iL ‰qÚ73‰qÚ ¯eÚL ‰Ê ¯B‡O ÌÚ da ‰È‰iL , ƒ»¿ƒ»∆ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒƒ»
‰qÚ‰ CB˙a d˙BÂ ,‰lÁa ˙·iÁL74‰Ó¯e‰L ∆«∆∆¿«»¿¿»¿»ƒ»∆¿»

È¯ÙÓe ,d˙lÁ‰ÈÏÚ ‰lÁ ¯eÚL ‰iM‰ ‰qÚ‰ ÔÓ L «»»«¿ƒƒ»ƒ»«¿ƒ»ƒ«»»∆»
ÏhiL È„k ,¯B‡O‰ ÏÚÂ75BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ûwn‰ ÔÓ ¿««¿¿≈∆ƒ…ƒ«À»¿ƒ≈

ÏÚ ‰lÁ LÈ¯ÙÓe Ï·Ë dlk BÊ ˙ÈOÚ - ‰iL ‰qÚƒ»¿ƒ»«¬≈À»∆∆«¿ƒ«»«
‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ BÈÓa Ï·h‰L ;Ïk‰76. «…∆«∆∆¿ƒ≈¿»∆

ב.70) הלכה פ"ב שם, ותוספתא ח, משנה פ"ג חלה
לחלה.71) טבל השאור כן, הוא 72)ואם תורה ודין

ראה  בטל, אינו שהטבל אמרו חכמים אבל ברוב, שתיבטל
אפשר 73)להלן. אי חלתה, הורמה שלא הנ"ל מהעיסה

בחלה  מחוייבת הנ"ל העיסה שהרי שנתערב, זה על להפריש
מדרבנן. אלא חייב אינו הנ"ל, השאור ואילו התורה. מן
הנ"ל, השאור בלי כשיעור בה שאין השנייה, מהעיסה אבל

ראשונה). (משנה להפריש מערבבה 74)יכול כלומר,
החדשה, העיסה מן להפריש שיוכל כזה באופן בעיסה,
שתי  בין הנמצאת חלתה שהורמה שעיסה שאףֿעלֿפי
(למעלה  מצרפתן היא הרי כשיעור, אחת בכל שאין עיסות
שיש  אחת כעיסה העיסות שתהיינה לענין זה כל ו), הלכה
מפסקת. העיסה המוקף, מן זה שיהא לענין אבל שיעור, בה
העתיק  זה וכעין קורקוס, (ר"י לעיסה" "סמוך מוגה: ובספר
מצרפת  חלתה שהורמה העיסה זה, ולפי קמא). עשין הסמ"ג
כלל  הרא"ש בשו"ת הוא וכן המוקף, מן שיחשב לענין אף
"כדי  רבינו שסיים מה מובן לא זה, שלפי אלא ב. סימן ב
את  להסמיך צריך מוקף, מדין חוץ הרי המוקף", מן שיטול
כשיעור  יחד ויהיו לשאור שתצטרף כדי השניה העיסה

שם). 21 בהערה וראה כפשוטה, כלומר,75)(תוספתא
די  ולא העיסה", בתוך "ונותנה שכתב: למה הטעם זהו

כנ"ל. לה, סמוך השנייה העיסה שכיון 76)בנתינת
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שהכל  - ג הלכה תרומות מהלכות ובפ"ה שם, כלאים
חלה  (ירושלמי מינו שאינו על ממין תורמין שאין יודעים
וחדש. ישן לענין הסמוכה, בהלכה וראה ב). הלכה פ"ד

קמח 20) הבולל אבל זו, את זו בנושכות אלא אינו זה וכל
ההלכה  כבסוף מצטרפים, המינין חמשת כל - עיסה ועושה

מין 21)הסמוכה. "כוסמין ע.) (מנחות שאמרו וממה
ד. הלכה פ"ח להלן ראה כרבי 22)חיטין", שם, משנה

בן  יוחנן רבי על תנאֿקמא נחלק שלא ויתכן נורי. בן יוחנן
שכד  סימן ליו"ד הגר"א וביאור (כסףֿמשנה, זה בענין נורי

י). מין 23)אות וגם חיטים מין גם הם שהכוסמין
שעורים.

.ãL„Á ˙qÚ24˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ -25ÔLÈ ÏLÏ26Û‡ , ƒ«»»≈»ƒ¿»∆∆¿∆»»«
e¯Ó‡È ‡lL È„k ;„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰L Èt ÏÚ27: «ƒ∆≈ƒƒ∆»¿≈∆……¿

ÔÈÓ¯Bz28ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ29Ì¯˙È ‡ÏÂ .30ÚˆÓ‡Ó ¿ƒƒ∆»»««»»¿…ƒ¿…≈∆¿«
Ô‰ÈzL31‡È·È ‡l‡ ,32ÔLÈ B‡ L„Á ˙¯Á‡ ‰qÚ ¿≈∆∆»»ƒƒ»«∆∆»»»»

¯eÚM‰ ÌÈÏL‰Ï Ì‰Ï Û¯ËˆÈÂ33ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ¿»≈»∆¿«¿ƒ«ƒ«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡34‰Ú‚pL ‰qÚa35Ï·‡ ;˙¯Á‡ ‰qÚa ¬ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ»«∆∆¬»

˙Á‡ ‰qÚ Ì‰Ó ‰OBÚÂ ÔÈÈn‰ ˙LÓÁ ÁÓ˜ ÏÏBa‰«≈∆«¬≈∆«ƒƒ¿∆≈∆ƒ»««
Ú ¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÓÁ È¯‰ -BÓk ,‰lÁ ˙q ¬≈¬ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ««»¿

e¯‡aL36. ∆≈«¿

זו.24) שנה של חדש 25)מתבואה "קב ד: משנה שם
מן  יטול אומר ישמעאל רבי בזה, זה שנשכו ישן וקב
מפריש  ונמצא זה, את זה שנושכים (ממקום האמצע
על  מזה להפריש אבל אוסרים". וחכמים רע"ב), - משתיהן

אפשר. אי שניהם, לדברי השנה 26)זה, של מתבואה
שם.27)הקודמת. גדולה.28)ירושלמי תרומה

בפ"ה 29) ראה זה, על מזה תורמין שאין הוא דין והלא
יא. הלכה תרומות כרבי 30)מהלכות ולא הנ"ל, כחכמים

יאמרו:31)ישמעאל. שמא חשש, יש זה באופן שגם
הישן. על החדש מן התורה 32)תורמין שמן כיון כלומר,

להפרידה  אין בחלה, וישן) חדש (של זו עיסה נתחייבה
עיסות. שתי חדש,33)ולעשותה עיסת יביא אם כלומר,

וכן  מצרפם, והוא באמצע, וישן מכאן, וחדש שחדש נצא
כל  על מפריש מפריש, וכשהוא ה"ו. בסוף כדלהלן להיפך,
תורמין  יאמרו: שמא חשש אין כזה, שבאופן כיון העיסה,
נוספת, עיסה שצירף רואים אדם שבני הישן, על החדש מן
ישן. על ומישן חדש על מחדש אלא מתקן שאינו וחושבים

ברדב"ז. עם 34)ועיין אלא מצטרפים חיטים שאין
הקודמת). (הלכה בלבד כנ"ל.35)הכוסמין ונשכה,

א. הלכה פ"א חלה ראש 36)ירושלמי בפ"ו למעלה
הלכה  בסוף ולא כאן, רבינו שכתבו ומזה טו. הלכה
מצטרפות, ישן, ועיסת חדש עיסת שאפילו נראה הקודמת,
שם. ראשונה" ו"משנה קורקוס ר"י ועיין יחד. נילושו אם

.ä‰qÚ37Ô‡kÓ ¯eÚMkÓ ‰˙eÁt ‡È‰L38‰qÚÂ , ƒ»∆ƒ¿»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»
‰lÁa ˙·iÁ dÈ‡L ‰qÚÂ ,Ô‡kÓ ¯eÚMkÓ ‰˙eÁt¿»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»∆≈»«∆∆¿«»

Ê¯‡ ˙qÚ ÔB‚k ,ÚˆÓ‡a39‰Óe¯z ˙qÚ B‡40B‡ »∆¿«¿ƒ«…∆ƒ«¿»
Ún„Ó41ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙qÚ B‡42Èt ÏÚ Û‡ , ¿À»ƒ«≈»ƒ««ƒ

˙BÚ‚BpL43¯·„ È¯‰L ;˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - BÊa BÊ ∆¿»≈»ƒ¿»¿∆¬≈»»
ÚˆÓ‡a ÏÈc·Ó ‰lÁ‰ ÔÓ ¯eËt‰44. «»ƒ««»«¿ƒ»∆¿«

ג.37) משנה פ"ד אחד.38)חלה ממין ושתיהן
ב.39) הלכה בפ"ו למעלה ראה בחלה, חייבת שאינה
והתרומה 40) תרומה. של מקמח העשויה עיסה כלומר,

שכבר  ולא תרומה, תרימו שנאמר: משום החלה מן פטורה
ד. הלכה סוף שם למעלה וראה שם 41)נתרמה. ירושלמי

פטור  הוא שהרי ד. הלכה פ"ב שם ותוספתא ג, הלכה
שם. למעלה ראה שפטורה 42)מחלה, שם. ירושלמי

ח. הלכה סוף שם למעלה ראה ונושכות.43)מחלה,
ז, הלכה סוף להלן וברדב"ז ובהערות, יז, הלכה שם וראה

ג. והלכה א הלכה כשהעיסות 44)ולמעלה זה וכל
החייבות  בעיסות ויש בלולות, הן אם אבל זו, את זו נושכות
חייבות  שאינן העיסות אין בחלה, החייב כשיעור בחלה
ט, הלכה שם למעלה וראה החלה. חיוב את מעכבות בחלה

יג. ס"ק שם הגר"א ובביאור ואילך, ו סעיף שם וביו"ד

.å‰È‰45;˙BÙ¯ËˆÓ - d˙lÁ ‰Ó¯e‰L ‰qÚ ÚˆÓ‡a »»»∆¿«ƒ»∆¿»«»»ƒ¿»¿
‰lÁa ˙·iÁÓ ‰˙È‰ ¯·k Ô‰ÈÈaL ‰qÚ‰L46ÔÎÂ .47 ∆»ƒ»∆≈≈∆¿»»¿»¿À∆∆¿«»¿≈

ÈtÓ ;˙BÙ¯ËˆÓ - Lc˜‰ ˙qÚ Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆ƒ«∆¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰lÁa ·iÁ˙˙Â d˙BcÙÏ Èe‡¯L48ÔÎÂ .49‰˙È‰ Ì‡ ∆»ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿«»¿≈ƒ»¿»

¯Á‡ ÔÈÓ ˙qÚ Ô‰ÈÈa50˙qÚ B‡ ¯Á‡ LÈ‡ ˙qÚ B‡ ≈≈∆ƒ«ƒ«≈ƒ«ƒ«≈ƒ«
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ„„vaL ˙BqÚ‰ ÈzL È¯‰ - L„Á»»¬≈¿≈»ƒ∆«¿»ƒƒ¿»¿

‰lÁÏ51. ¿«»

שם.45) "תרימו 46)משנה מהכתוב: מיעטו ולא
עתה  שייכת שאינה עיסה אלא נתרמה, שכבר ולא תרומה",
חלתה, שהורמה עיסה אבל תרומה. עיסת כמו חלה, בחיוב
לאחר  שנפטרה אלא חלה, לחיוב עכשיו גם שייכת

ממנה. שם.47)שהפרישו "קב 48)ירושלמי שם:
לפדותו  ראוי הקדש וכו' מצרף אינו חלה קב מצרף, הקדש
[והוצרכו  ולחייבה". לפדותה ראויה אינה חלה ולחייבו,
לאחר  הקדישוה שוודאי אףֿעלֿפי בהקדש, זו לסברא
מן  פטורה והיא הפדיון מועיל לא כן, לא שאם הגלגול,
היתה  "כבר הרי ואםֿכן ז), הלכה פ"ח (להלן החלה
חלתה  שהורמה בעיסה בסמוך, (כמפורש בחלה" מחוייבת
לה  ואין החלה מן שנפטרה הקדש עיסת לדמות שאין -
זיקה  לה שיש חלתה, שהורמה לעיסה כלל, לחלה זיקה
החלה, על להשאל שיכול ואףֿעלֿפי להלן. וראה לחלה,
בחלה  שאלה לדמות אין - התרומה על להשאל שיכול כדרך
לפדותו  הוא שחייב הקדש, לפדיון להשאל, חייב שאינו
תרומה, ד"ה שם ובר"ן נט. בנדרים ראה הבית, בדק לטובת
מחוייבת  היתה ש"כבר הסברא אין ובחלה כאן. וברדב"ז
(ראה  כן אמרו חלתה שהורמה בעיסה שרק בחלה",
אותה, פוטרת אינה ההפרשה עצמה חלה אבל למעלה),
שכשם  אותה, פוטר חלה שם עצמה ולגבי העיסה, את אלא
עוד  חייבת אינה חלה כן כמו בחלה, חייבת אינה שתרומה

חלה]. להפרשת זיקה לה ואין ירושלמי 49)בחלה,
שם. שאין 50)ותוספתא ואףֿעלֿפי המינים. מחמשת

(אם  חלה לשיעור שעורים עיסת עם מצטרפת חיטין עיסת
עיסת  אין זאת בכל ד), בהלכה כנ"ל יחד, בללן לא
אחת  בכל שאין חיטים עיסות שתי בין מפסיקה השעורים
עיסות  שתי שיצטרפו שכדי דבר, של וטעמו כשיעור. מהן
בת  האמצעית שתהא די תפסיק, לא שביניהן ושהשלישית

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קנה mixekia zekld - mirxf xtq - hay 'l iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כנ"ל, בעצמה, להצטרף יכולה שאינה אףֿעלֿפי חלה, חיוב
כפשוטה. בתוספתא איש 51)וראה עיסת שאין אףֿעלֿפי

- אֿד בהלכות כנ"ל בעצמן, מצטרפות חדש ועיסת אחד
כנ"ל. מפסיקות, אינן

.æ˙BqÚ ÈzL52,¯eÚMkÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL , ¿≈ƒ∆»««≈∆¿»ƒ«ƒ
eÚ‚Â e¯ÊÁÂ ,BfÓ ‰lÁÂ BfÓ ‰lÁ LÈ¯Ù‰L53BÊa BÊ ∆ƒ¿ƒ«»ƒ¿«»ƒ¿»¿¿»¿»

Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï ÔÈ·iÁ - ¯eÚMk Ì‰ÈzLa È¯‰Â;‰lÁ «¬≈ƒ¿≈∆«ƒ«»ƒ¿«¿ƒ≈∆«»
ÌeÏk ÔÈ‡ ˙BBL‡¯‰ ˙BlÁ‰L54. ∆««»ƒ≈»¿

עקיבא.52) כרבי ולא כחכמים ה, משנה וגם 53)שם
כנ"ל. פטור.54)נשכו, בשעת הופרשו שהרי

.çÈL55¯eÚMk ‰qÚ eOÚL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ56 ¿≈¿≈»ƒ∆»ƒ»«ƒ
‰e˜lÁÂ57e¯ib˙ Ck ¯Á‡Â ,58ÏÚ „Á‡ Ïk ÛÈÒB‰Â , ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿«¿¿ƒ»∆»«

¯eÚMÏ BÓÈÏL‰L „Ú ¯ib˙pL ¯Á‡ B˜ÏÁ59BÊ È¯‰ - ∆¿««∆ƒ¿«≈«∆ƒ¿ƒ«ƒ¬≈
dÏ ‰˙È‰ ‡lL ;˙·iÁ60È„·BÚ eÈ‰Lk ‰·BÁ ˙ÚL «∆∆∆…»¿»»¿«»¿∆»¿≈

„Á‡ Ïk „Èa ‰È‰ ¯eÚMkÓ ˙BÁÙ È¯‰L ,ÌÈ·ÎBk»ƒ∆¬≈»ƒ«ƒ»»¿«»∆»
Ô‰Ó61. ≈∆

ד.55) הלכה פ"ג חלה שותפין 56)ירושלמי [שעיסת
פ"ו  (למעלה חייבת - אחד שיעור אלא בה שאין ישראלים
גויים, שותפים אבל לחובה. צירוף כאן שיש לפי ו), הלכה
אינה  בחלה, לחייבה לכשיעור מצטרפת עיסתם שאין
שגלגלו  ישראלים שני כעיסת ולפוטרה להקל גם מצטרפת

הסמוכה]. בהלכה לחלקה, דעת שהמדובר 57)על כנראה
הסמוכה. בהלכה ראה לחלקה, דעת על זו עיסה  כשעשו
שפטור  לחלק עלֿמנת גלגול א. פטורים: שני כאן וישנם
(שם  החלה מן הפוטר גוי גלגול ב. יט): הלכה שם (למעלה

ח). בעיסה.58)הלכה שיעור היה לא כבר [שכשנתגיירו
אחר  שהוסיפו אףֿעלֿפי חלקו, ואחרֿכך נתגיירו אם אבל
כשנתגיירו, כשיעור העיסה היתה שהרי מחלה, פטורים כך,
לפי  אז, הם פטורים זאת ובכל לחיוב לצרפה בדין והיה
ישראלים  שני של כעיסה דינה - בגיותם היה שהגלגול
לעולם]. פוטרה פטור של שגלגול הסמוכה) (בהלכה

לא 59) שאם כשיעור, לבדה השנייה בעיסה ואין כלומר,
כנ"ל חייבת, בוודאי ט.כן, הלכה לעיסה.60)שם

כשיעור,61) שהיה באופן אלא פוטר, הגוי גלגול (ואין
לחלק  עלֿמנת הגלגול אין כן וכמו הגלגול. ידי על ונפקע
שאין  בגוי כאן אבל המחייב, שיעור כשיש אלא פוטר,
קולא, לגרום גם מצטרפת אינה לחיוב, מצטרפת עיסתם

כנ"ל).

.èÌÈÏ‡¯OÈ ÈL Ï·‡62Ck eOÚL63„Á‡ Ïk ¯ÊÁÂ , ¬»¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆»»¿»«»∆»
¯eÚMÏ BÓÈÏL‰L „Ú B˜ÏÁ ÏÚ ÛÈÒB‰Â e˜ÏÁL ¯Á‡««∆»¿¿ƒ«∆¿«∆ƒ¿ƒ«ƒ

‰·BÁ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰ ¯·kL ;‰¯eËt BÊ È¯‰ -64Ô‰Â , ¬≈¿»∆¿»»¿»»¿«»¿≈
˜lÁÏ ‰e‡OÚL ÈtÓ ‰ÚL d˙B‡a ÔÈ¯eËt eÈ‰65. »¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆¬»»¿«≈

שם.62) בצק.63)ירושלמי לחלקה בשעת 64)עלֿמנת
ישראל. עיסת והיא שיעור, בה היה שהרי ראה 65)לישה,

יט. הלכה בפ"ו למעלה

.é‰˙È‰66Ï‡¯Oi‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Èa ‰qÚ‰ »¿»»ƒ»¿«»≈»ƒ¿«ƒ¿»≈

˙eÙzLa67,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â ,e˜lÁÂ ¿À»¿ƒ¿¿««»ƒ¿«≈»≈»ƒ
„Ú [BlL ÏÚ Ï‡¯OÈÂ] BlL ÏÚ ¯b‰ ÛÈÒB‰Â¿ƒ«≈«∆¿ƒ¿»≈«∆«
Ï‡¯OÈ ÏL - ¯eÚMÏ B˙qÚ „Á‡ Ïk ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«ƒ∆ƒ¿»≈

˙·iÁ68‰¯eËt ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏLÂ ,69. «∆∆¿∆≈»ƒ¿»

שם.66) על 67)ירושלמי שלא שלשוה משמע, זה מלשון
ו, סעיף של סימן וביו"ד בכסףֿמשנה ראה לחלקה, דעת

ז. אות שם הגר"א הישראל 68)ובביאור של בחלקו שהרי
א). סעיף שם (יו"ד פוטר הגוי גלגול עיון,69)אין צריך

היתה  מכשיעור פחות שהרי חובה, שעת לה היתה לא הרי
רק  כי [ויתכן בראב"ד. וראה ח. הלכה למעלה ראה בידו,
לחלק, עלֿמנת גלגול פטורים: שני שישנם שם, למעלה
גלגול  כלומר: לשני, סותר מהם אחד וכל גוי, של וגלגול
שעת  לה היתה שלא החיוב, מפקיע אינו לחלק עלֿמנת
אינו  גוי של וגלגול גוי, של גלגול כאן שיש כיון חובה
עלֿמנת  הגלגול מצד חובה שעת לה היתה שלא מפקיע,
למעלה), (ראה לחלק עלֿמנת גלגלו שלא וכאן לחלק.
לא  בלבד הגוי של שבחלקו אףֿעלֿפי מפקיע, הגוי גלגול
שהעיכוב  נראה שם, למעלה רבינו מלשון אבל כשיעור. היה
לחלק]. עלֿמנת שגלגל מצד ולא מכשיעור, פחות מצד הוא

.àéÏËBp‰70d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL ‰qÚÓ ¯B‡O71 «≈¿≈ƒ»∆…¿»«»»
d˙lÁ ‰Ó¯e‰L ‰qÚ CB˙Ï B˙e72‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ¿»¿ƒ»∆¿»«»»¬≈∆≈ƒ

‰iL ‰qÚ73‰qÚ ¯eÚL ‰Ê ¯B‡O ÌÚ da ‰È‰iL , ƒ»¿ƒ»∆ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒƒ»
‰qÚ‰ CB˙a d˙BÂ ,‰lÁa ˙·iÁL74‰Ó¯e‰L ∆«∆∆¿«»¿¿»¿»ƒ»∆¿»

È¯ÙÓe ,d˙lÁ‰ÈÏÚ ‰lÁ ¯eÚL ‰iM‰ ‰qÚ‰ ÔÓ L «»»«¿ƒƒ»ƒ»«¿ƒ»ƒ«»»∆»
ÏhiL È„k ,¯B‡O‰ ÏÚÂ75BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ûwn‰ ÔÓ ¿««¿¿≈∆ƒ…ƒ«À»¿ƒ≈

ÏÚ ‰lÁ LÈ¯ÙÓe Ï·Ë dlk BÊ ˙ÈOÚ - ‰iL ‰qÚƒ»¿ƒ»«¬≈À»∆∆«¿ƒ«»«
‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ BÈÓa Ï·h‰L ;Ïk‰76. «…∆«∆∆¿ƒ≈¿»∆

ב.70) הלכה פ"ב שם, ותוספתא ח, משנה פ"ג חלה
לחלה.71) טבל השאור כן, הוא 72)ואם תורה ודין

ראה  בטל, אינו שהטבל אמרו חכמים אבל ברוב, שתיבטל
אפשר 73)להלן. אי חלתה, הורמה שלא הנ"ל מהעיסה

בחלה  מחוייבת הנ"ל העיסה שהרי שנתערב, זה על להפריש
מדרבנן. אלא חייב אינו הנ"ל, השאור ואילו התורה. מן
הנ"ל, השאור בלי כשיעור בה שאין השנייה, מהעיסה אבל

ראשונה). (משנה להפריש מערבבה 74)יכול כלומר,
החדשה, העיסה מן להפריש שיוכל כזה באופן בעיסה,
שתי  בין הנמצאת חלתה שהורמה שעיסה שאףֿעלֿפי
(למעלה  מצרפתן היא הרי כשיעור, אחת בכל שאין עיסות
שיש  אחת כעיסה העיסות שתהיינה לענין זה כל ו), הלכה
מפסקת. העיסה המוקף, מן זה שיהא לענין אבל שיעור, בה
העתיק  זה וכעין קורקוס, (ר"י לעיסה" "סמוך מוגה: ובספר
מצרפת  חלתה שהורמה העיסה זה, ולפי קמא). עשין הסמ"ג
כלל  הרא"ש בשו"ת הוא וכן המוקף, מן שיחשב לענין אף
"כדי  רבינו שסיים מה מובן לא זה, שלפי אלא ב. סימן ב
את  להסמיך צריך מוקף, מדין חוץ הרי המוקף", מן שיטול
כשיעור  יחד ויהיו לשאור שתצטרף כדי השניה העיסה

שם). 21 בהערה וראה כפשוטה, כלומר,75)(תוספתא
די  ולא העיסה", בתוך "ונותנה שכתב: למה הטעם זהו

כנ"ל. לה, סמוך השנייה העיסה שכיון 76)בנתינת
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שהכל  - ג הלכה תרומות מהלכות ובפ"ה שם, כלאים
חלה  (ירושלמי מינו שאינו על ממין תורמין שאין יודעים
וחדש. ישן לענין הסמוכה, בהלכה וראה ב). הלכה פ"ד

קמח 20) הבולל אבל זו, את זו בנושכות אלא אינו זה וכל
ההלכה  כבסוף מצטרפים, המינין חמשת כל - עיסה ועושה

מין 21)הסמוכה. "כוסמין ע.) (מנחות שאמרו וממה
ד. הלכה פ"ח להלן ראה כרבי 22)חיטין", שם, משנה

בן  יוחנן רבי על תנאֿקמא נחלק שלא ויתכן נורי. בן יוחנן
שכד  סימן ליו"ד הגר"א וביאור (כסףֿמשנה, זה בענין נורי

י). מין 23)אות וגם חיטים מין גם הם שהכוסמין
שעורים.

.ãL„Á ˙qÚ24˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ -25ÔLÈ ÏLÏ26Û‡ , ƒ«»»≈»ƒ¿»∆∆¿∆»»«
e¯Ó‡È ‡lL È„k ;„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰L Èt ÏÚ27: «ƒ∆≈ƒƒ∆»¿≈∆……¿

ÔÈÓ¯Bz28ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ29Ì¯˙È ‡ÏÂ .30ÚˆÓ‡Ó ¿ƒƒ∆»»««»»¿…ƒ¿…≈∆¿«
Ô‰ÈzL31‡È·È ‡l‡ ,32ÔLÈ B‡ L„Á ˙¯Á‡ ‰qÚ ¿≈∆∆»»ƒƒ»«∆∆»»»»

¯eÚM‰ ÌÈÏL‰Ï Ì‰Ï Û¯ËˆÈÂ33ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ¿»≈»∆¿«¿ƒ«ƒ«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡34‰Ú‚pL ‰qÚa35Ï·‡ ;˙¯Á‡ ‰qÚa ¬ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ»«∆∆¬»

˙Á‡ ‰qÚ Ì‰Ó ‰OBÚÂ ÔÈÈn‰ ˙LÓÁ ÁÓ˜ ÏÏBa‰«≈∆«¬≈∆«ƒƒ¿∆≈∆ƒ»««
Ú ¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÓÁ È¯‰ -BÓk ,‰lÁ ˙q ¬≈¬ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ««»¿

e¯‡aL36. ∆≈«¿

זו.24) שנה של חדש 25)מתבואה "קב ד: משנה שם
מן  יטול אומר ישמעאל רבי בזה, זה שנשכו ישן וקב
מפריש  ונמצא זה, את זה שנושכים (ממקום האמצע
על  מזה להפריש אבל אוסרים". וחכמים רע"ב), - משתיהן

אפשר. אי שניהם, לדברי השנה 26)זה, של מתבואה
שם.27)הקודמת. גדולה.28)ירושלמי תרומה

בפ"ה 29) ראה זה, על מזה תורמין שאין הוא דין והלא
יא. הלכה תרומות כרבי 30)מהלכות ולא הנ"ל, כחכמים

יאמרו:31)ישמעאל. שמא חשש, יש זה באופן שגם
הישן. על החדש מן התורה 32)תורמין שמן כיון כלומר,

להפרידה  אין בחלה, וישן) חדש (של זו עיסה נתחייבה
עיסות. שתי חדש,33)ולעשותה עיסת יביא אם כלומר,

וכן  מצרפם, והוא באמצע, וישן מכאן, וחדש שחדש נצא
כל  על מפריש מפריש, וכשהוא ה"ו. בסוף כדלהלן להיפך,
תורמין  יאמרו: שמא חשש אין כזה, שבאופן כיון העיסה,
נוספת, עיסה שצירף רואים אדם שבני הישן, על החדש מן
ישן. על ומישן חדש על מחדש אלא מתקן שאינו וחושבים

ברדב"ז. עם 34)ועיין אלא מצטרפים חיטים שאין
הקודמת). (הלכה בלבד כנ"ל.35)הכוסמין ונשכה,

א. הלכה פ"א חלה ראש 36)ירושלמי בפ"ו למעלה
הלכה  בסוף ולא כאן, רבינו שכתבו ומזה טו. הלכה
מצטרפות, ישן, ועיסת חדש עיסת שאפילו נראה הקודמת,
שם. ראשונה" ו"משנה קורקוס ר"י ועיין יחד. נילושו אם

.ä‰qÚ37Ô‡kÓ ¯eÚMkÓ ‰˙eÁt ‡È‰L38‰qÚÂ , ƒ»∆ƒ¿»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»
‰lÁa ˙·iÁ dÈ‡L ‰qÚÂ ,Ô‡kÓ ¯eÚMkÓ ‰˙eÁt¿»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»∆≈»«∆∆¿«»

Ê¯‡ ˙qÚ ÔB‚k ,ÚˆÓ‡a39‰Óe¯z ˙qÚ B‡40B‡ »∆¿«¿ƒ«…∆ƒ«¿»
Ún„Ó41ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙qÚ B‡42Èt ÏÚ Û‡ , ¿À»ƒ«≈»ƒ««ƒ

˙BÚ‚BpL43¯·„ È¯‰L ;˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - BÊa BÊ ∆¿»≈»ƒ¿»¿∆¬≈»»
ÚˆÓ‡a ÏÈc·Ó ‰lÁ‰ ÔÓ ¯eËt‰44. «»ƒ««»«¿ƒ»∆¿«

ג.37) משנה פ"ד אחד.38)חלה ממין ושתיהן
ב.39) הלכה בפ"ו למעלה ראה בחלה, חייבת שאינה
והתרומה 40) תרומה. של מקמח העשויה עיסה כלומר,

שכבר  ולא תרומה, תרימו שנאמר: משום החלה מן פטורה
ד. הלכה סוף שם למעלה וראה שם 41)נתרמה. ירושלמי

פטור  הוא שהרי ד. הלכה פ"ב שם ותוספתא ג, הלכה
שם. למעלה ראה שפטורה 42)מחלה, שם. ירושלמי

ח. הלכה סוף שם למעלה ראה ונושכות.43)מחלה,
ז, הלכה סוף להלן וברדב"ז ובהערות, יז, הלכה שם וראה

ג. והלכה א הלכה כשהעיסות 44)ולמעלה זה וכל
החייבות  בעיסות ויש בלולות, הן אם אבל זו, את זו נושכות
חייבות  שאינן העיסות אין בחלה, החייב כשיעור בחלה
ט, הלכה שם למעלה וראה החלה. חיוב את מעכבות בחלה

יג. ס"ק שם הגר"א ובביאור ואילך, ו סעיף שם וביו"ד

.å‰È‰45;˙BÙ¯ËˆÓ - d˙lÁ ‰Ó¯e‰L ‰qÚ ÚˆÓ‡a »»»∆¿«ƒ»∆¿»«»»ƒ¿»¿
‰lÁa ˙·iÁÓ ‰˙È‰ ¯·k Ô‰ÈÈaL ‰qÚ‰L46ÔÎÂ .47 ∆»ƒ»∆≈≈∆¿»»¿»¿À∆∆¿«»¿≈

ÈtÓ ;˙BÙ¯ËˆÓ - Lc˜‰ ˙qÚ Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆ƒ«∆¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰lÁa ·iÁ˙˙Â d˙BcÙÏ Èe‡¯L48ÔÎÂ .49‰˙È‰ Ì‡ ∆»ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿«»¿≈ƒ»¿»

¯Á‡ ÔÈÓ ˙qÚ Ô‰ÈÈa50˙qÚ B‡ ¯Á‡ LÈ‡ ˙qÚ B‡ ≈≈∆ƒ«ƒ«≈ƒ«ƒ«≈ƒ«
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ„„vaL ˙BqÚ‰ ÈzL È¯‰ - L„Á»»¬≈¿≈»ƒ∆«¿»ƒƒ¿»¿

‰lÁÏ51. ¿«»

שם.45) "תרימו 46)משנה מהכתוב: מיעטו ולא
עתה  שייכת שאינה עיסה אלא נתרמה, שכבר ולא תרומה",
חלתה, שהורמה עיסה אבל תרומה. עיסת כמו חלה, בחיוב
לאחר  שנפטרה אלא חלה, לחיוב עכשיו גם שייכת

ממנה. שם.47)שהפרישו "קב 48)ירושלמי שם:
לפדותו  ראוי הקדש וכו' מצרף אינו חלה קב מצרף, הקדש
[והוצרכו  ולחייבה". לפדותה ראויה אינה חלה ולחייבו,
לאחר  הקדישוה שוודאי אףֿעלֿפי בהקדש, זו לסברא
מן  פטורה והיא הפדיון מועיל לא כן, לא שאם הגלגול,
היתה  "כבר הרי ואםֿכן ז), הלכה פ"ח (להלן החלה
חלתה  שהורמה בעיסה בסמוך, (כמפורש בחלה" מחוייבת
לה  ואין החלה מן שנפטרה הקדש עיסת לדמות שאין -
זיקה  לה שיש חלתה, שהורמה לעיסה כלל, לחלה זיקה
החלה, על להשאל שיכול ואףֿעלֿפי להלן. וראה לחלה,
בחלה  שאלה לדמות אין - התרומה על להשאל שיכול כדרך
לפדותו  הוא שחייב הקדש, לפדיון להשאל, חייב שאינו
תרומה, ד"ה שם ובר"ן נט. בנדרים ראה הבית, בדק לטובת
מחוייבת  היתה ש"כבר הסברא אין ובחלה כאן. וברדב"ז
(ראה  כן אמרו חלתה שהורמה בעיסה שרק בחלה",
אותה, פוטרת אינה ההפרשה עצמה חלה אבל למעלה),
שכשם  אותה, פוטר חלה שם עצמה ולגבי העיסה, את אלא
עוד  חייבת אינה חלה כן כמו בחלה, חייבת אינה שתרומה

חלה]. להפרשת זיקה לה ואין ירושלמי 49)בחלה,
שם. שאין 50)ותוספתא ואףֿעלֿפי המינים. מחמשת

(אם  חלה לשיעור שעורים עיסת עם מצטרפת חיטין עיסת
עיסת  אין זאת בכל ד), בהלכה כנ"ל יחד, בללן לא
אחת  בכל שאין חיטים עיסות שתי בין מפסיקה השעורים
עיסות  שתי שיצטרפו שכדי דבר, של וטעמו כשיעור. מהן
בת  האמצעית שתהא די תפסיק, לא שביניהן ושהשלישית
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ÌÈ¯BÚOa ÌËÓËzL B‡ ,ÌÈna ÁÓw‰ ·¯Ú˙ÈÂ¿ƒ¿»≈«∆«««ƒ∆ƒ«¿≈ƒ¿ƒ
„Ú ‰qÚ‰ ÔÓ È‡¯Ú ÔÈÏÎB‡Â .„Á‡ Ûeb dlk ‰OÚ˙Â¿≈»∆À»∆»¿¿ƒ¬«ƒ»ƒ»«
- ÔÈÓqk‰Â .ÌÈ¯BÚOa ÌËÓh˙Â ÌÈhÁa ÏbÏb˙zL∆ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿«À¿ƒ

.ÌÈ¯BÚOk - ÔBÙÈM‰Â ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÌÈhÁk¿ƒƒ¿ƒ…∆»¿«ƒƒ¿ƒ

.äÏÎB‡‰ ,ÌÈ¯BÚOa ‰ÓËÓhÂ ÌÈhÁa ‰ÏbÏb˙ƒ¿«¿¿»¿ƒƒ¿ƒ«¿¿»ƒ¿ƒ»≈
‡È‰L ÈtÓ ,‰˙ÈÓ ·iÁ - ‰lÁ ˙L¯Ù‰ Ì„˜ ‰pnÓƒ∆»…∆«¿»««»«»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ
ÔÓ ‰lÁa ˙·iÁ ‰qÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡ :CÎÈÙÏ .Ï·Ë∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»«∆∆¿«»ƒ
Ì‡Â ;Ï·Ë ÏÎB‡ ÏÎk ,‰˜BÏ - ‰pnÓ ÏÎB‡‰ ,‰¯Bz‰«»»≈ƒ∆»∆¿»≈∆∆¿ƒ
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ì‰È¯·cÓ ˙·iÁ ‰˙È‰»¿»«∆∆ƒƒ¿≈∆«ƒ«««¿

.å;‰¯eËt - ÏbÏb˙z ‡lL „Ú ‰ÚÓ„pL ‰qÚƒ»∆ƒ¿¿»«∆…ƒ¿«¿≈¿»
¯È˜Ùn‰ B‡ B˙qÚ LÈc˜n‰ ÔÎÂ .˙·iÁ - ÏbÏb˙zMÓƒ∆ƒ¿«¿≈«∆∆¿≈««¿ƒƒ»««¿ƒ
Ck ¯Á‡Â d· ‰ÎÊ B‡ d‡„Ùe ,‰ÏbÏb˙pL Ì„˜ d˙B‡»…∆∆ƒ¿«¿¿»¿»»»»»¿««»
¯Á‡ d˙B‡ ¯È˜Ù‰ B‡ dLÈc˜‰ B‡ ,dÏbÏbƒ¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»««
˙·iÁ BÊ È¯‰ - da ‰ÎÊ B‡ d‡„Ùe ,‰ÏbÏb˙pL∆ƒ¿«¿¿»¿»»»»»¬≈«∆∆

.‰lÁa¿«»

.æLc˜‰‰ „Èa ‰ÏbÏb˙Â ,ÏbÏb˙zL Ì„˜ dLÈc˜‰ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿««∆¿≈
‰˙È‰ d˙·BÁ ˙ÚLaL ;‰¯eËt - d‡„t Ck ¯Á‡Â¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«»»»¿»

.‰¯eËt¿»

.ç,‰qÚ BÏ ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈÏ Ô˙pL ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ¿≈≈»ƒ∆»«¿ƒ¿»≈«¬ƒ»
zÓa BÏ d˙e;˙·iÁ - dÏbÏ‚ ‡lL „Ú ‰ ¿»»¿«»»«∆…ƒ¿¿»«∆∆

.‰¯eËt - dÏbÏbMÓeƒ∆ƒ¿¿»¿»

.è‡lL „Ú ‰ÏbÏb˙ :‰qÚ BÏ ‰˙È‰Â ¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈¿»¿»ƒ»ƒ¿«¿¿»«∆…
˜ÙÒ Ì‡Â .˙·iÁ - ¯ib˙pMÓ Ì‡Â ;‰¯eËt - ¯ib˙ƒ¿«≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿«≈«∆∆¿ƒ»≈
ÏÎ‡L ¯ÊÂ .‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈÙÏ ,‰lÁa ˙·iÁ -«∆∆¿«»¿ƒ∆¬ƒ»¿»∆»«
.LÓÁ ‰ÈÏÚ ·iÁ ÔÈ‡ - da ‡ˆBiÎÂ BÊ ˜ÙÒ ˙lÁ««»≈¿«≈»≈«»»∆»…∆

.é- ÏbÏb˙zL Ì„˜ ‰‡ÓË ˜ÙÒ da „ÏBpL ‰qÚƒ»∆«»¿≈À¿»…∆∆ƒ¿«¿≈
ı¯‡aL ÔÈlÁ ‡nËÏ ¯znL ÈÙÏ ,‰‡ÓËa ‰pOÚÈ«¬∆»¿À¿»¿ƒ∆À»¿«≈Àƒ∆¿∆∆
‰ÏbÏb˙pL ¯Á‡ dÏ „ÏB .d˙lÁ Û¯O˙Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ»≈«»»«»««∆ƒ¿«¿¿»
- ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ‰‡ÓË ˜ÙÒ¿≈À¿»∆«»»¿«≈∆«Àƒƒ«»
- ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ÏkL ;‰¯‰Ëa ‰p¯Ó‚Èƒ¿¿∆»¿»√»∆…∆«»»¿«≈∆«Àƒ
e‡nËÈ ‡lL ‰lÁÏ ÌÈÏe·h‰ ÔÈlÁa B˜ÙÒ ÏÚ e¯Êb»¿«¿≈¿Àƒ«¿ƒ¿«»∆…¿«¿
,‰ÈeÏz ‰lÁ‰ ‰È‰˙Â .‰lÁÏ eÏaËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡»ƒ¿ƒ¿¿¿«»¿ƒ¿∆««»¿»

.˙Ù¯O ‡ÏÂ ˙ÏÎ‡ ‡Ï…∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

.àé‡l‡ ,‰lÁzÎÏ ‰‡ÓËa B˙qÚ Ì„‡ ‰OÚÈ ‡Ï…«¬∆»»ƒ»¿À¿»¿«¿ƒ»∆»
‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï È„k ,ÂÈÏÎÂ ‡e‰ ¯‰hÈÂ ÏczLÈÂ ¯‰fÈƒ»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ«≈¿≈»¿≈¿«¿ƒ«»
ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ÌÈn‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰ .‰¯B‰Ë¿»»»≈≈««ƒ»≈««¿»»ƒƒ

.‰‡ÓË ‰lÁ LÈ¯ÙÈÂ ‰‡ÓËa ‰pOÚÈ -«¬∆»¿À¿»¿«¿ƒ«»¿≈»

.áéÌÈOBÚ Ï·‡ ,‰¯‰Ëa ı¯‡‰ ÌÚ ˙lÁ ÌÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ«««»»∆¿»√»¬»ƒ
,¯·Á‰ ‰Ê ‰qÚ‰ Ïa‚Ó ?„ˆÈk .‰¯‰Ëa ÔÈlÁ ˙qÚƒ«Àƒ¿»√»≈«¿«≈»ƒ»∆∆»≈
B‡ ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎa dÁÈpÓe ,d˙lÁ È„k ‰pnÓ LÈ¯ÙÓe«¿ƒƒ∆»¿≈«»»«ƒ»ƒ¿≈¿»ƒ

;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ‰Ó„‡ ÈÏÎa B‡ ÌÈ·‡ ÈÏÎ¿≈¬»ƒƒ¿≈¬»»∆≈¿«¿ƒÀ¿»
‰qÚ‰ ˙‡ ,Ô‰ÈzL ˙‡ ÏËB - ı¯‡‰ ÌÚ ‡B·iLÎe¿∆»«»»∆≈∆¿≈∆∆»ƒ»
,‰lÁa Úbz ‡lL ¯‰f‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰lÁ‰ ˙‡Â¿∆««»¿¿ƒƒ»≈∆…ƒ«««»
ÌeMÓ ?‰Ê BÏ e¯Èz‰ ‰Ó ÈtÓe .dÏ·ËÏ ¯ÊÁ˙ ‡nL∆»«¬…¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒƒ∆ƒ

.Ïab ÏL ÂÈiÁ È„k¿≈«»∆«»

.âé;ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡ ÌÚ ˙¯¯B·e ˙„w¯Ó ¯·Á ˙L‡≈∆»≈¿«∆∆∆∆ƒ≈∆«»»∆
ÈtÓ ,d˙B‡ ÚiÒz ‡Ï ‰qÚa ÌÈÓ ÏÈËzMÓ Ï·‡¬»ƒ∆«ƒ«ƒ»ƒ»…¿««»ƒ¿≈
‰OBÚL ÌBzÁp‰ ÔÎÂ .‰‡ÓËa d˙qÚ ‰OBÚ ‡È‰L∆ƒ»ƒ»»¿À¿»¿≈««¿∆∆
ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ,BnÚ ÔÈÎ¯BÚ ‡ÏÂ ÔÈLÏ ‡Ï - ‰‡ÓËa¿À¿»…»ƒ¿…¿ƒƒ∆≈«¬ƒƒ
.¯ËÏtÏ ˙t BnÚ ÔÈÎÈÏBÓ Ï·‡ ;‰¯·Ú È¯·BÚ È„È¿≈¿≈¬≈»¬»ƒƒƒ«««¿»

.ãé:BÏ ¯Ó‡Â ,‡È¯eÒa ı¯‡‰ ÌÚ ÌBzÁpÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«¿«»»∆¿¿»¿»«
.˜ÙqÓ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰lÁ ÈzL¯Ù‰ƒ¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿«¿ƒ«»ƒ»≈
‰Óe¯z ÏÚ ı¯‡a Ï‡¯OÈ Ïk e„LÁ ‡lL ÌLk¿≈∆…∆¿¿»ƒ¿»≈»»∆«¿»

.‰lÁ‰ ÏÚ ‡È¯eÒa e„LÁ ‡Ï Ck ,‰ÏB„‚¿»»…∆¿¿¿¿»«««»

.åèCÈ¯ˆ - ÌBzÁp‰ ÔÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Á˜Bl‰«≈«¿»»»∆ƒ««¿»ƒ
ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ÏÚaÓ Á˜Bl‰ Ï·‡ .˜ÙqÓ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ«»ƒ»≈¬»«≈«ƒ««««ƒ¿≈
LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - BÏˆ‡ Á¯‡˙n‰ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ««ƒ¿»≈«∆¿≈»ƒ¿«¿ƒ

.˜ÙqÓ ‰lÁ«»ƒ»≈

ה'תשע"ו  א' אדר ב' חמישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לכהן.1) והקיבה והלחיים הזרוע ליתן שמצותֿעשה יבאר

או  כלאים בהמת ונפדו. להקדשן קבוע מום שקדם הקדשים
כהנים  של או שביעית, פירות בהמת או שותפין בהמת
שנתגייר  גר הכהן. עם והמשתתף ולכהן, לגוי השוחט ולוים.
מתנותיה. הורמו שלא ובהמה שחוטה, בהמה לו והייתה
כהן. בו שאין ומקום מתנות, בה והיו לחבירו בשר השולח
לחיים  זרוע ואיזהו כהנים, לשני המתנות ליתן הרוצה
אותם  מזכה ואם המתנות. את לאכול הכשר הוא מי וקיבה.
בפיו. לישראל ישאל או המנות, הכהן יחטוף אם לישראל.

.àÔ‰kÏ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a Á·BÊ Ïk ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ≈»≈«¿≈»¿»«…≈
ËtLÓ ‰È‰È ‰ÊÂ :¯Ó‡pL ,‰·w‰Â ÌÈÈÁl‰Â ÚB¯f‰«¿«¿«¿»«ƒ¿«≈»∆∆¡«¿∆ƒ¿∆ƒ¿«
˙BzÓ ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ el‡Â .ÌÈ‰k‰3. «…¬ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»»«»

‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,„ÈÓz ˙‚‰B BÊ ‰ÂˆÓeƒ¿»∆∆»ƒ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…
˙Èa‰ ÈÙa4‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎ·e ; ƒ¿≈««ƒ¿»»≈»»∆≈¿»

ÔÈLc˜Óa ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁ·e ;ı¯‡Ï5. »»∆¿Àƒ¬»…¿À¿»ƒ

נותנין 2) שאין יונתן רבי אמר קל: שבחולין פי על אף
שהן  המשנה כדברי רבינו סתם - הארץ עם לכהן מתנה

כהן. לכל לכהן 3)ניתנות "ונתן הפסוק: לפי כן נקראות
(רדב"ז). והקיבה" והלחיים בהם 4)הזרוע נזכר לא שהרי
בביכורים. שנזכר כמו בית תלמוד 5)בתורה שם: במשנה

הכהן  לאהרן שלמים) של ושוק (חזה אותם "ואתן לומר:
בעניין, שאמור מה אלא (לכהן) לו אין עולם", לחק ולבניו

וקיבה. ולחיים זרוע ולא ושוק, חזה רק כלומר:
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באלף  ואפילו מתירין, לו שיש דבר הוא הרי לתקנו, שאפשר
ו. הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפט"ו וראה בטל. אינו

.áé‰lÁk dÈ‡ - ‰lÁÏ ‰Ïe·h‰ ‰qÚ77‡È‰ È¯‰Â , ƒ»«¿»¿«»≈»¿«»«¬≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰ ÔÈ‡L ,‰‡Óh‰ ÔÈÚÏ ÔÈlÁk¿Àƒ¿ƒ¿««À¿»∆≈«≈ƒ∆¿ƒƒ

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈlÁa78¯zÓe .79Ì¯‚Ï ¿Àƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿À»ƒ¿…
ÓËÔÈlÁÏ ‰‡80ÈzL ,CÎÈÙÏ .Ï‡¯OÈ ı¯‡aL À¿»¿Àƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈

˙BqÚ81‰‡ÓË ˙Á‡ ,82‰¯B‰Ë ˙Á‡Â83È„k ÏËB - ƒ««¿≈»¿««¿»≈¿≈
d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL ‰qÚÓ Ì‰ÈzL ˙lÁ84B˙BÂ ««¿≈∆≈ƒ»∆…¿»«»»¿¿

‰¯B‰h‰ ‰qÚÏ CeÓÒ ÚˆÓ‡a85CLBÓe ,86ÔÓ »∆¿«»»ƒ»«¿»≈ƒ
‰ˆÈa È„k ‰¯B‰hÏ ‰‡Óh‰87ÔÓ Ì¯˙Ï È„k , «¿≈»«¿»¿≈≈»¿≈ƒ¿…ƒ

Ûwn‰88. «À»

ל:77) בסוטה הגמרא מסקנת היא מהלכות 78)כן בפי"א
טו. ב, הלכות הטומאות זרה 79)אבות ועבודה שם, סוטה

ט. הלכה פט"ז אוכלין טומאת בהלכות וראה נו.
מתוקנים,80) חולין אבל מתוקנים, שאינם חולין כלומר,

שם. כנ"ל בידים, גם לטמא משנה 81)מותר פ"ב חלה
כחכמים. ולא כמותו, בירושלמי שפסקו אליעזר כרבי ח,

שם).82) (סוטה לטומאה ראשונה לא 83)כלומר, ועדיין
מהן. חלה שם 84)הורמה ופירש שם. במשנה הוא כן

שלפניו, הטהורה העיסה מן מפריש שאינו דוד, בית בספר
לא  למה וצ"ע אנשיֿשם). (תוספות אחרת מעיסה אלא

שם. רע"ב ועיין הטהורה, עיסה מאותה ונוגע 85)יפריש
נגיעה  צריך שאין ואףֿעלֿפי המוקף. מן שיתרום כדי בה
תערובתו, על מקפיד שהוא כדבר דינם וטהור טמא - במוקף
ראה  נשיכה, צריך אין וכאן קורקוס). (ר"י נגיעה וצריך

במשנה 86)להלן. ועיין להלן. וראה "ומנשך", [צ"ל
כגוף  הכל נעשה נשיכה שעלֿידי ואףֿעלֿפי שם. ראשונה
(פ"ו  לטומאה כראשון מעשה בעת טמאים וכולם אחד
לא  שפירשו לאחר - יח) הלכה אוכלין טומאת מהלכות
שם]. כמפורש בלבד, מגע טומאת אלא בהם נשאר

כדי 87) כן ועושה הטהורה, מן הוא זה ["כדיֿביצה"
ועם  ה"כדיֿביצה", עם נושכת תהא הטמאה שהעיסה
ורק  אחת, כעיסה נעשות הן ועלֿידיֿזה ה"כדיֿחלה",
על  הטהור מן לתרום מותר אחד, גוף כשהכל זה, באופן
ז, הלכה תרומות מהלכות בפ"ה למעלה כמפורש הטמא,
וראה  יג. הלכה פ"ה למעלה ראה אסור, אחר באופן אבל
ונותן  אמרו, שם שבמשנה ואףֿעלֿפי ראשונה. במשנה
שם, בסוטה כברייתא רבינו פסק - באמצע" מכביצה פחות
שלישי  עושה שני שאין מפני: באמצע, כביצה שנותן
כחולין, אלא כחלה אינה לחלה הטבולין וחולין בחולין,
טומאה  לגרום מותר וגם כנ"ל, בהם שלישי אין ולפיכך
אלא  "גורם", זה שאין שצ"ע (אלא ישראל שבארץ לחולין
שאףֿעלֿפי  ביצה, כדי לתת מותר ולפיכך בידים), מטמא
אף  שני, ונעשה ומיטמא בראשון, נוגע זה ש"כדיֿביצה"
 ֿ ה"כדי את מטמא הוא אין למעלה), (ראה שפירש לאחר
חלה]. שם עליה קורא ואחרֿכך שמפרישה חלה",

לעיסה 88) סמוך באמצע "ונותנו שכתב למה טעם [זהו
שהכביצה  שכיון נשיכה, צריך אין וכאן כנ"ל. הטהורה",
להתיר  בכך די הטמאה, לעיסה כולם נשוכים וה"כדיֿחלה"

הטמא]. על הטהור מן לתרום

.âéÌ„‡ ‰OBÚ89‰¯B‰Ë ‰qÚ90,d˙lÁ LÈ¯ÙÓ BÈ‡Â ∆»»ƒ»¿»¿≈«¿ƒ«»»
CÏB‰Â ‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï d˙ˆ˜Ó ÁÈpÓ B‡ dÁÈpÓe«ƒ»«ƒ«ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ»∆»¿≈

˙BqÚ‰ e‡ÓË elÙ‡Â ˙B¯Á‡ ˙BqÚ ÏL ˙BlÁ91„Ú , «∆ƒ¬≈«¬ƒƒ¿¿»ƒ«
.Ô‰kÏ ‰pzÈÂ ‰lÁ dlk ÁÈp‰L ‰qÚ‰ ‰OÚzL∆≈»∆»ƒ»∆ƒƒ«À»«»¿ƒ¿∆»«…≈

Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÏÒtz ‡lL ‡e‰Â92Á¯ÒzMÓ Ï·‡ ;93 ¿∆…ƒ»≈≈…∆»»¬»ƒ∆ƒ¿«
eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ BÈ‡≈«¿ƒ»∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
‰lÁ ‰Ó¯e‰ Ì‡ ˜ÙÒ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙnL ˙BqÚ‰ Ì˙B‡»»ƒ∆«¿ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»«»

‰Ó¯e‰ ‡Ï B‡ Ô‰Ó94È‡Óc ˙lÁL ;95ÔÓ ˙Ïh ≈∆…¿»∆««¿«ƒ∆∆ƒ
.Ûwn‰ ÔÓ ‡lLÂ ‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰«»««»≈¿«¿ƒ»¿∆…ƒ«À»

ו.89) משנה פ"ד שיפריש,90)חלה החלה שתהא כדי
מן 91)טהורה. שמפריש ריעותות: שתי כאן שיש כלומר,

(רדב"ז). המוקף מן ושלא הטמא, על הטהור
שם.92) שם.93)ירושלמי עדים 94)משנה ששני כגון

אין  אבל הורמה. לא אומרים ושנים שהורמה, אומרים
מפרישין  הארץ עמי שהרי הארץ, מעם שלקחה הכוונה
וראה  ראשונה). (משנה גדולה תרומה שמפרישין כשם חלה,

שלקחו 95)באורֿשמח. ולא ספק, פירושו, "דמאי" כאן
א, הלכה מעשר מהלכות בפ"ט וראה כנ"ל. הארץ, מעם

שם. ובמשנהֿלמלך

ה'תשע"ו  א' אדר א' רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מפרישין 1) ואימתי חלה. היא אם קמח חלתו המפריש יבאר

בחטים  נתגלגלה ואם בחלה. העיסה תתחייב מאימתי חלה.
לשין  אם בטומאה, שנדמעה עיסה בשעורים. ונטמטמה
לו  ואמר בסוריא הארץ עם מנחתום הלוקח עמה. ועורכין
מבעל  או מנחתום לארץ בחוצה והלוקח חלה. הפרשתי

הבית.

.à,Ô‰k „Èa ÏÊ‚Â ,‰lÁ dÈ‡ - ÁÓ˜ B˙lÁ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ«»∆«≈»«»¿»≈¿«…≈
LÈ¯Ù‰L ÁÓw‰ B˙B‡Â .‰lÁa ˙·iÁ ‰qÚ‰ ¯‡Le¿»»ƒ»«∆∆¿«»¿«∆«∆ƒ¿ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰qÚ e‰OBÚÂ ¯ÓÚ Ba LÈ Ì‡ ,‰lÁ ÌLÏ¿≈«»ƒ≈…∆¿≈ƒ»¬≈∆

.ÔÈlÁ ÁÓ˜ Ïk ¯‡Lk ,‰lÁ epnÓ LÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ∆«»ƒ¿»»∆«Àƒ

.á·¯Ú˙ÈÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔziLk ?‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ È˙ÓÈ‡≈»««¿ƒƒ«»¿∆ƒ≈∆««ƒ¿ƒ¿»≈
;LBlpL ¯·c ˙lÁzÓ ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÓ ,ÌÈna ÁÓw‰«∆«««ƒ«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«»»∆ƒ
ÌL ¯‡MÈ ‡lL ‡e‰Â .ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆¿∆…ƒ»≈»
Ì‡Â .¯ÓÚ ¯eÚL ÌÈna ·¯Ú˙ ‡lL ÁÓ˜ ‰·¯Úa»¬≈»∆«∆…ƒ¿»≈««ƒƒ…∆¿ƒ

Â ¯B‡O‰ ÏÚÂ ‰qÚ‰ ÏÚ ‰lÁ BÊ È¯‰ :¯Ó‡ÁÓw‰ ÏÚ »«¬≈«»«»ƒ»¿««¿¿««∆«
BÊ Lc˜˙z ˙Á‡ ‰qÚ dlk ‰OÚzLÎÏÂ ,¯izLpL∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆≈»∆À»ƒ»««ƒ¿«≈

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰lÁ ÌLÏ B„ÈaL∆¿»¿≈«»¬≈∆À»

.âCk ¯Á‡Â d·¯ÚÂ Ïk‰ LlL „Ú ‰qÚ‰ ÁÈp‰ƒƒ«»ƒ»«∆»«…¿≈¿»¿««»
‰lÁ‰ LÈ¯Ù‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ≈¿»¿¿ƒ…ƒ¿ƒ««»
,˙t‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ‰Ù‡ ‡l‡ ,˜ˆa»≈∆»»»«…¬≈∆«¿ƒƒ««

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

.ãÌÈhÁa ÏbÏ‚zMÓ ?‰lÁa ‰qÚ‰ ·iÁ˙z È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«ƒ¿«≈»ƒ»¿«»ƒ∆¿«¿≈¿ƒƒ
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קנז mixekia zekld - mirxf xtq - '` xc` 'a iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ¯BÚOa ÌËÓËzL B‡ ,ÌÈna ÁÓw‰ ·¯Ú˙ÈÂ¿ƒ¿»≈«∆«««ƒ∆ƒ«¿≈ƒ¿ƒ
„Ú ‰qÚ‰ ÔÓ È‡¯Ú ÔÈÏÎB‡Â .„Á‡ Ûeb dlk ‰OÚ˙Â¿≈»∆À»∆»¿¿ƒ¬«ƒ»ƒ»«
- ÔÈÓqk‰Â .ÌÈ¯BÚOa ÌËÓh˙Â ÌÈhÁa ÏbÏb˙zL∆ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿«À¿ƒ

.ÌÈ¯BÚOk - ÔBÙÈM‰Â ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÌÈhÁk¿ƒƒ¿ƒ…∆»¿«ƒƒ¿ƒ

.äÏÎB‡‰ ,ÌÈ¯BÚOa ‰ÓËÓhÂ ÌÈhÁa ‰ÏbÏb˙ƒ¿«¿¿»¿ƒƒ¿ƒ«¿¿»ƒ¿ƒ»≈
‡È‰L ÈtÓ ,‰˙ÈÓ ·iÁ - ‰lÁ ˙L¯Ù‰ Ì„˜ ‰pnÓƒ∆»…∆«¿»««»«»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ
ÔÓ ‰lÁa ˙·iÁ ‰qÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡ :CÎÈÙÏ .Ï·Ë∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»«∆∆¿«»ƒ
Ì‡Â ;Ï·Ë ÏÎB‡ ÏÎk ,‰˜BÏ - ‰pnÓ ÏÎB‡‰ ,‰¯Bz‰«»»≈ƒ∆»∆¿»≈∆∆¿ƒ
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ì‰È¯·cÓ ˙·iÁ ‰˙È‰»¿»«∆∆ƒƒ¿≈∆«ƒ«««¿

.å;‰¯eËt - ÏbÏb˙z ‡lL „Ú ‰ÚÓ„pL ‰qÚƒ»∆ƒ¿¿»«∆…ƒ¿«¿≈¿»
¯È˜Ùn‰ B‡ B˙qÚ LÈc˜n‰ ÔÎÂ .˙·iÁ - ÏbÏb˙zMÓƒ∆ƒ¿«¿≈«∆∆¿≈««¿ƒƒ»««¿ƒ
Ck ¯Á‡Â d· ‰ÎÊ B‡ d‡„Ùe ,‰ÏbÏb˙pL Ì„˜ d˙B‡»…∆∆ƒ¿«¿¿»¿»»»»»¿««»
¯Á‡ d˙B‡ ¯È˜Ù‰ B‡ dLÈc˜‰ B‡ ,dÏbÏbƒ¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»««
˙·iÁ BÊ È¯‰ - da ‰ÎÊ B‡ d‡„Ùe ,‰ÏbÏb˙pL∆ƒ¿«¿¿»¿»»»»»¬≈«∆∆

.‰lÁa¿«»

.æLc˜‰‰ „Èa ‰ÏbÏb˙Â ,ÏbÏb˙zL Ì„˜ dLÈc˜‰ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿««∆¿≈
‰˙È‰ d˙·BÁ ˙ÚLaL ;‰¯eËt - d‡„t Ck ¯Á‡Â¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«»»»¿»

.‰¯eËt¿»

.ç,‰qÚ BÏ ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈÏ Ô˙pL ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ¿≈≈»ƒ∆»«¿ƒ¿»≈«¬ƒ»
zÓa BÏ d˙e;˙·iÁ - dÏbÏ‚ ‡lL „Ú ‰ ¿»»¿«»»«∆…ƒ¿¿»«∆∆

.‰¯eËt - dÏbÏbMÓeƒ∆ƒ¿¿»¿»

.è‡lL „Ú ‰ÏbÏb˙ :‰qÚ BÏ ‰˙È‰Â ¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈¿»¿»ƒ»ƒ¿«¿¿»«∆…
˜ÙÒ Ì‡Â .˙·iÁ - ¯ib˙pMÓ Ì‡Â ;‰¯eËt - ¯ib˙ƒ¿«≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿«≈«∆∆¿ƒ»≈
ÏÎ‡L ¯ÊÂ .‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈÙÏ ,‰lÁa ˙·iÁ -«∆∆¿«»¿ƒ∆¬ƒ»¿»∆»«
.LÓÁ ‰ÈÏÚ ·iÁ ÔÈ‡ - da ‡ˆBiÎÂ BÊ ˜ÙÒ ˙lÁ««»≈¿«≈»≈«»»∆»…∆

.é- ÏbÏb˙zL Ì„˜ ‰‡ÓË ˜ÙÒ da „ÏBpL ‰qÚƒ»∆«»¿≈À¿»…∆∆ƒ¿«¿≈
ı¯‡aL ÔÈlÁ ‡nËÏ ¯znL ÈÙÏ ,‰‡ÓËa ‰pOÚÈ«¬∆»¿À¿»¿ƒ∆À»¿«≈Àƒ∆¿∆∆
‰ÏbÏb˙pL ¯Á‡ dÏ „ÏB .d˙lÁ Û¯O˙Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ»≈«»»«»««∆ƒ¿«¿¿»
- ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ‰‡ÓË ˜ÙÒ¿≈À¿»∆«»»¿«≈∆«Àƒƒ«»
- ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ÏkL ;‰¯‰Ëa ‰p¯Ó‚Èƒ¿¿∆»¿»√»∆…∆«»»¿«≈∆«Àƒ
e‡nËÈ ‡lL ‰lÁÏ ÌÈÏe·h‰ ÔÈlÁa B˜ÙÒ ÏÚ e¯Êb»¿«¿≈¿Àƒ«¿ƒ¿«»∆…¿«¿
,‰ÈeÏz ‰lÁ‰ ‰È‰˙Â .‰lÁÏ eÏaËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡»ƒ¿ƒ¿¿¿«»¿ƒ¿∆««»¿»

.˙Ù¯O ‡ÏÂ ˙ÏÎ‡ ‡Ï…∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

.àé‡l‡ ,‰lÁzÎÏ ‰‡ÓËa B˙qÚ Ì„‡ ‰OÚÈ ‡Ï…«¬∆»»ƒ»¿À¿»¿«¿ƒ»∆»
‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï È„k ,ÂÈÏÎÂ ‡e‰ ¯‰hÈÂ ÏczLÈÂ ¯‰fÈƒ»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ«≈¿≈»¿≈¿«¿ƒ«»
ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ÌÈn‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰ .‰¯B‰Ë¿»»»≈≈««ƒ»≈««¿»»ƒƒ

.‰‡ÓË ‰lÁ LÈ¯ÙÈÂ ‰‡ÓËa ‰pOÚÈ -«¬∆»¿À¿»¿«¿ƒ«»¿≈»

.áéÌÈOBÚ Ï·‡ ,‰¯‰Ëa ı¯‡‰ ÌÚ ˙lÁ ÌÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ«««»»∆¿»√»¬»ƒ
,¯·Á‰ ‰Ê ‰qÚ‰ Ïa‚Ó ?„ˆÈk .‰¯‰Ëa ÔÈlÁ ˙qÚƒ«Àƒ¿»√»≈«¿«≈»ƒ»∆∆»≈
B‡ ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎa dÁÈpÓe ,d˙lÁ È„k ‰pnÓ LÈ¯ÙÓe«¿ƒƒ∆»¿≈«»»«ƒ»ƒ¿≈¿»ƒ

;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ‰Ó„‡ ÈÏÎa B‡ ÌÈ·‡ ÈÏÎ¿≈¬»ƒƒ¿≈¬»»∆≈¿«¿ƒÀ¿»
‰qÚ‰ ˙‡ ,Ô‰ÈzL ˙‡ ÏËB - ı¯‡‰ ÌÚ ‡B·iLÎe¿∆»«»»∆≈∆¿≈∆∆»ƒ»
,‰lÁa Úbz ‡lL ¯‰f‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰lÁ‰ ˙‡Â¿∆««»¿¿ƒƒ»≈∆…ƒ«««»
ÌeMÓ ?‰Ê BÏ e¯Èz‰ ‰Ó ÈtÓe .dÏ·ËÏ ¯ÊÁ˙ ‡nL∆»«¬…¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒƒ∆ƒ

.Ïab ÏL ÂÈiÁ È„k¿≈«»∆«»

.âé;ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡ ÌÚ ˙¯¯B·e ˙„w¯Ó ¯·Á ˙L‡≈∆»≈¿«∆∆∆∆ƒ≈∆«»»∆
ÈtÓ ,d˙B‡ ÚiÒz ‡Ï ‰qÚa ÌÈÓ ÏÈËzMÓ Ï·‡¬»ƒ∆«ƒ«ƒ»ƒ»…¿««»ƒ¿≈
‰OBÚL ÌBzÁp‰ ÔÎÂ .‰‡ÓËa d˙qÚ ‰OBÚ ‡È‰L∆ƒ»ƒ»»¿À¿»¿≈««¿∆∆
ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ,BnÚ ÔÈÎ¯BÚ ‡ÏÂ ÔÈLÏ ‡Ï - ‰‡ÓËa¿À¿»…»ƒ¿…¿ƒƒ∆≈«¬ƒƒ
.¯ËÏtÏ ˙t BnÚ ÔÈÎÈÏBÓ Ï·‡ ;‰¯·Ú È¯·BÚ È„È¿≈¿≈¬≈»¬»ƒƒƒ«««¿»

.ãé:BÏ ¯Ó‡Â ,‡È¯eÒa ı¯‡‰ ÌÚ ÌBzÁpÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«¿«»»∆¿¿»¿»«
.˜ÙqÓ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰lÁ ÈzL¯Ù‰ƒ¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿«¿ƒ«»ƒ»≈
‰Óe¯z ÏÚ ı¯‡a Ï‡¯OÈ Ïk e„LÁ ‡lL ÌLk¿≈∆…∆¿¿»ƒ¿»≈»»∆«¿»

.‰lÁ‰ ÏÚ ‡È¯eÒa e„LÁ ‡Ï Ck ,‰ÏB„‚¿»»…∆¿¿¿¿»«««»

.åèCÈ¯ˆ - ÌBzÁp‰ ÔÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Á˜Bl‰«≈«¿»»»∆ƒ««¿»ƒ
ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ÏÚaÓ Á˜Bl‰ Ï·‡ .˜ÙqÓ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ«»ƒ»≈¬»«≈«ƒ««««ƒ¿≈
LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - BÏˆ‡ Á¯‡˙n‰ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ««ƒ¿»≈«∆¿≈»ƒ¿«¿ƒ

.˜ÙqÓ ‰lÁ«»ƒ»≈

ה'תשע"ו  א' אדר ב' חמישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לכהן.1) והקיבה והלחיים הזרוע ליתן שמצותֿעשה יבאר

או  כלאים בהמת ונפדו. להקדשן קבוע מום שקדם הקדשים
כהנים  של או שביעית, פירות בהמת או שותפין בהמת
שנתגייר  גר הכהן. עם והמשתתף ולכהן, לגוי השוחט ולוים.
מתנותיה. הורמו שלא ובהמה שחוטה, בהמה לו והייתה
כהן. בו שאין ומקום מתנות, בה והיו לחבירו בשר השולח
לחיים  זרוע ואיזהו כהנים, לשני המתנות ליתן הרוצה
אותם  מזכה ואם המתנות. את לאכול הכשר הוא מי וקיבה.
בפיו. לישראל ישאל או המנות, הכהן יחטוף אם לישראל.

.àÔ‰kÏ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a Á·BÊ Ïk ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ≈»≈«¿≈»¿»«…≈
ËtLÓ ‰È‰È ‰ÊÂ :¯Ó‡pL ,‰·w‰Â ÌÈÈÁl‰Â ÚB¯f‰«¿«¿«¿»«ƒ¿«≈»∆∆¡«¿∆ƒ¿∆ƒ¿«
˙BzÓ ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ el‡Â .ÌÈ‰k‰3. «…¬ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»»«»

‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,„ÈÓz ˙‚‰B BÊ ‰ÂˆÓeƒ¿»∆∆»ƒ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…
˙Èa‰ ÈÙa4‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎ·e ; ƒ¿≈««ƒ¿»»≈»»∆≈¿»

ÔÈLc˜Óa ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁ·e ;ı¯‡Ï5. »»∆¿Àƒ¬»…¿À¿»ƒ

נותנין 2) שאין יונתן רבי אמר קל: שבחולין פי על אף
שהן  המשנה כדברי רבינו סתם - הארץ עם לכהן מתנה

כהן. לכל לכהן 3)ניתנות "ונתן הפסוק: לפי כן נקראות
(רדב"ז). והקיבה" והלחיים בהם 4)הזרוע נזכר לא שהרי
בביכורים. שנזכר כמו בית תלמוד 5)בתורה שם: במשנה

הכהן  לאהרן שלמים) של ושוק (חזה אותם "ואתן לומר:
בעניין, שאמור מה אלא (לכהן) לו אין עולם", לחק ולבניו

וקיבה. ולחיים זרוע ולא ושוק, חזה רק כלומר:
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באלף  ואפילו מתירין, לו שיש דבר הוא הרי לתקנו, שאפשר
ו. הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפט"ו וראה בטל. אינו

.áé‰lÁk dÈ‡ - ‰lÁÏ ‰Ïe·h‰ ‰qÚ77‡È‰ È¯‰Â , ƒ»«¿»¿«»≈»¿«»«¬≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰ ÔÈ‡L ,‰‡Óh‰ ÔÈÚÏ ÔÈlÁk¿Àƒ¿ƒ¿««À¿»∆≈«≈ƒ∆¿ƒƒ

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈlÁa78¯zÓe .79Ì¯‚Ï ¿Àƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿À»ƒ¿…
ÓËÔÈlÁÏ ‰‡80ÈzL ,CÎÈÙÏ .Ï‡¯OÈ ı¯‡aL À¿»¿Àƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈

˙BqÚ81‰‡ÓË ˙Á‡ ,82‰¯B‰Ë ˙Á‡Â83È„k ÏËB - ƒ««¿≈»¿««¿»≈¿≈
d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL ‰qÚÓ Ì‰ÈzL ˙lÁ84B˙BÂ ««¿≈∆≈ƒ»∆…¿»«»»¿¿

‰¯B‰h‰ ‰qÚÏ CeÓÒ ÚˆÓ‡a85CLBÓe ,86ÔÓ »∆¿«»»ƒ»«¿»≈ƒ
‰ˆÈa È„k ‰¯B‰hÏ ‰‡Óh‰87ÔÓ Ì¯˙Ï È„k , «¿≈»«¿»¿≈≈»¿≈ƒ¿…ƒ

Ûwn‰88. «À»

ל:77) בסוטה הגמרא מסקנת היא מהלכות 78)כן בפי"א
טו. ב, הלכות הטומאות זרה 79)אבות ועבודה שם, סוטה

ט. הלכה פט"ז אוכלין טומאת בהלכות וראה נו.
מתוקנים,80) חולין אבל מתוקנים, שאינם חולין כלומר,

שם. כנ"ל בידים, גם לטמא משנה 81)מותר פ"ב חלה
כחכמים. ולא כמותו, בירושלמי שפסקו אליעזר כרבי ח,

שם).82) (סוטה לטומאה ראשונה לא 83)כלומר, ועדיין
מהן. חלה שם 84)הורמה ופירש שם. במשנה הוא כן

שלפניו, הטהורה העיסה מן מפריש שאינו דוד, בית בספר
לא  למה וצ"ע אנשיֿשם). (תוספות אחרת מעיסה אלא

שם. רע"ב ועיין הטהורה, עיסה מאותה ונוגע 85)יפריש
נגיעה  צריך שאין ואףֿעלֿפי המוקף. מן שיתרום כדי בה
תערובתו, על מקפיד שהוא כדבר דינם וטהור טמא - במוקף
ראה  נשיכה, צריך אין וכאן קורקוס). (ר"י נגיעה וצריך

במשנה 86)להלן. ועיין להלן. וראה "ומנשך", [צ"ל
כגוף  הכל נעשה נשיכה שעלֿידי ואףֿעלֿפי שם. ראשונה
(פ"ו  לטומאה כראשון מעשה בעת טמאים וכולם אחד
לא  שפירשו לאחר - יח) הלכה אוכלין טומאת מהלכות
שם]. כמפורש בלבד, מגע טומאת אלא בהם נשאר

כדי 87) כן ועושה הטהורה, מן הוא זה ["כדיֿביצה"
ועם  ה"כדיֿביצה", עם נושכת תהא הטמאה שהעיסה
ורק  אחת, כעיסה נעשות הן ועלֿידיֿזה ה"כדיֿחלה",
על  הטהור מן לתרום מותר אחד, גוף כשהכל זה, באופן
ז, הלכה תרומות מהלכות בפ"ה למעלה כמפורש הטמא,
וראה  יג. הלכה פ"ה למעלה ראה אסור, אחר באופן אבל
ונותן  אמרו, שם שבמשנה ואףֿעלֿפי ראשונה. במשנה
שם, בסוטה כברייתא רבינו פסק - באמצע" מכביצה פחות
שלישי  עושה שני שאין מפני: באמצע, כביצה שנותן
כחולין, אלא כחלה אינה לחלה הטבולין וחולין בחולין,
טומאה  לגרום מותר וגם כנ"ל, בהם שלישי אין ולפיכך
אלא  "גורם", זה שאין שצ"ע (אלא ישראל שבארץ לחולין
שאףֿעלֿפי  ביצה, כדי לתת מותר ולפיכך בידים), מטמא
אף  שני, ונעשה ומיטמא בראשון, נוגע זה ש"כדיֿביצה"
 ֿ ה"כדי את מטמא הוא אין למעלה), (ראה שפירש לאחר
חלה]. שם עליה קורא ואחרֿכך שמפרישה חלה",

לעיסה 88) סמוך באמצע "ונותנו שכתב למה טעם [זהו
שהכביצה  שכיון נשיכה, צריך אין וכאן כנ"ל. הטהורה",
להתיר  בכך די הטמאה, לעיסה כולם נשוכים וה"כדיֿחלה"

הטמא]. על הטהור מן לתרום

.âéÌ„‡ ‰OBÚ89‰¯B‰Ë ‰qÚ90,d˙lÁ LÈ¯ÙÓ BÈ‡Â ∆»»ƒ»¿»¿≈«¿ƒ«»»
CÏB‰Â ‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï d˙ˆ˜Ó ÁÈpÓ B‡ dÁÈpÓe«ƒ»«ƒ«ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ»∆»¿≈

˙BqÚ‰ e‡ÓË elÙ‡Â ˙B¯Á‡ ˙BqÚ ÏL ˙BlÁ91„Ú , «∆ƒ¬≈«¬ƒƒ¿¿»ƒ«
.Ô‰kÏ ‰pzÈÂ ‰lÁ dlk ÁÈp‰L ‰qÚ‰ ‰OÚzL∆≈»∆»ƒ»∆ƒƒ«À»«»¿ƒ¿∆»«…≈

Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÏÒtz ‡lL ‡e‰Â92Á¯ÒzMÓ Ï·‡ ;93 ¿∆…ƒ»≈≈…∆»»¬»ƒ∆ƒ¿«
eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ BÈ‡≈«¿ƒ»∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
‰lÁ ‰Ó¯e‰ Ì‡ ˜ÙÒ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙnL ˙BqÚ‰ Ì˙B‡»»ƒ∆«¿ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»«»

‰Ó¯e‰ ‡Ï B‡ Ô‰Ó94È‡Óc ˙lÁL ;95ÔÓ ˙Ïh ≈∆…¿»∆««¿«ƒ∆∆ƒ
.Ûwn‰ ÔÓ ‡lLÂ ‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰«»««»≈¿«¿ƒ»¿∆…ƒ«À»

ו.89) משנה פ"ד שיפריש,90)חלה החלה שתהא כדי
מן 91)טהורה. שמפריש ריעותות: שתי כאן שיש כלומר,

(רדב"ז). המוקף מן ושלא הטמא, על הטהור
שם.92) שם.93)ירושלמי עדים 94)משנה ששני כגון

אין  אבל הורמה. לא אומרים ושנים שהורמה, אומרים
מפרישין  הארץ עמי שהרי הארץ, מעם שלקחה הכוונה
וראה  ראשונה). (משנה גדולה תרומה שמפרישין כשם חלה,

שלקחו 95)באורֿשמח. ולא ספק, פירושו, "דמאי" כאן
א, הלכה מעשר מהלכות בפ"ט וראה כנ"ל. הארץ, מעם

שם. ובמשנהֿלמלך

ה'תשע"ו  א' אדר א' רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מפרישין 1) ואימתי חלה. היא אם קמח חלתו המפריש יבאר

בחטים  נתגלגלה ואם בחלה. העיסה תתחייב מאימתי חלה.
לשין  אם בטומאה, שנדמעה עיסה בשעורים. ונטמטמה
לו  ואמר בסוריא הארץ עם מנחתום הלוקח עמה. ועורכין
מבעל  או מנחתום לארץ בחוצה והלוקח חלה. הפרשתי

הבית.

.à,Ô‰k „Èa ÏÊ‚Â ,‰lÁ dÈ‡ - ÁÓ˜ B˙lÁ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ«»∆«≈»«»¿»≈¿«…≈
LÈ¯Ù‰L ÁÓw‰ B˙B‡Â .‰lÁa ˙·iÁ ‰qÚ‰ ¯‡Le¿»»ƒ»«∆∆¿«»¿«∆«∆ƒ¿ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰qÚ e‰OBÚÂ ¯ÓÚ Ba LÈ Ì‡ ,‰lÁ ÌLÏ¿≈«»ƒ≈…∆¿≈ƒ»¬≈∆

.ÔÈlÁ ÁÓ˜ Ïk ¯‡Lk ,‰lÁ epnÓ LÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ∆«»ƒ¿»»∆«Àƒ

.á·¯Ú˙ÈÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔziLk ?‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ È˙ÓÈ‡≈»««¿ƒƒ«»¿∆ƒ≈∆««ƒ¿ƒ¿»≈
;LBlpL ¯·c ˙lÁzÓ ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÓ ,ÌÈna ÁÓw‰«∆«««ƒ«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«»»∆ƒ
ÌL ¯‡MÈ ‡lL ‡e‰Â .ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆¿∆…ƒ»≈»
Ì‡Â .¯ÓÚ ¯eÚL ÌÈna ·¯Ú˙ ‡lL ÁÓ˜ ‰·¯Úa»¬≈»∆«∆…ƒ¿»≈««ƒƒ…∆¿ƒ

Â ¯B‡O‰ ÏÚÂ ‰qÚ‰ ÏÚ ‰lÁ BÊ È¯‰ :¯Ó‡ÁÓw‰ ÏÚ »«¬≈«»«»ƒ»¿««¿¿««∆«
BÊ Lc˜˙z ˙Á‡ ‰qÚ dlk ‰OÚzLÎÏÂ ,¯izLpL∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆≈»∆À»ƒ»««ƒ¿«≈

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰lÁ ÌLÏ B„ÈaL∆¿»¿≈«»¬≈∆À»

.âCk ¯Á‡Â d·¯ÚÂ Ïk‰ LlL „Ú ‰qÚ‰ ÁÈp‰ƒƒ«»ƒ»«∆»«…¿≈¿»¿««»
‰lÁ‰ LÈ¯Ù‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ≈¿»¿¿ƒ…ƒ¿ƒ««»
,˙t‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ‰Ù‡ ‡l‡ ,˜ˆa»≈∆»»»«…¬≈∆«¿ƒƒ««

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

.ãÌÈhÁa ÏbÏ‚zMÓ ?‰lÁa ‰qÚ‰ ·iÁ˙z È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«ƒ¿«≈»ƒ»¿«»ƒ∆¿«¿≈¿ƒƒ
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ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰ÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˙BÂ ˙BzÓ47Ú·˜ Ì‡Â . «»¿¿ƒ»¿…¬ƒ¬≈ƒ¿ƒ»«
ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ¯kÓÏ ÌÈÁaËÓ ˙Èa‡l‡ ,BÏ ≈ƒ¿»«ƒƒ¿…≈«¿ƒƒ∆»

„iÓ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ48ÔzlÓ ÚÓ Ì‡Â .49ÔÈcÓ - ƒƒƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿«ƒƒ≈¿«ƒ
.ÔziL „Ú B˙B‡«∆ƒ≈

ממתנות.42) פטורים שלו.43)שכהנים בהמה כלומר,
שחייב  הוא פשוט ישראל, בהמת לעצמו שוחט אם אבל

ישראל. של שהבהמה כיוון "דרש 44)במתנות, קלב: שם
אומר, הוי הזבח", זובחי "מאת אומר כשהוא וכו', רבא,
היא  שהכוונה רבינו, ופירשה במשמע". כהן טבח אפילו

ומוכרן, שלו בהמות שלו.45)בשוחט בהמות
כרב,46) ובמלקיות בנישואין פסקו סה.) (סד: [ביבמות

שמעון  כרבן המועד ושור ובווסתות הוחזק, פעמים שבשתי
כאן  גם כי וייתכן הוחזק, פעמים שבשלוש גמליאל, בן
פעמים  כמה תלוי והדבר גמליאל, בן שמעון כרבן הלכה
ו  יום עד ו מיום היינו שבתות" ו"שתי בשוק, למכור שחט
השבת, יום לצורך פעמים שלוש לשחוט שהספיק השני,
אז  שרק השלישי, א יום עד א מיום היינו שבתות" ו"שלוש
אין  השני, א יום עד א מיום אבל פעמים. שלוש לו נזדמנו

פעמים. שלוש שכיוון 47)שם לעצמו, נוטלו הכהן ואין
כישראל  המתנות לעניין דינו בשוק, המוכר טבח שהוא

לשחוט 48)גמור. מיד, מוחזק שהוא בזה דעתו שגילה
בשוק. למכור מנת שבתות,49)על ושלוש שתיים לאחר

ומיד. מטבחיים, בית הקובע או

.éËÁBM‰50Ô‰ÎÏe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ51ÔÓ ¯eËt - «≈¿≈»ƒ¿…≈»ƒ
˙Bzn‰52ÛzzLn‰Â .53ÌL¯iL CÈ¯ˆ - Ô‰k‰ ÌÚ ««»¿«ƒ¿«≈ƒ«…≈»ƒ∆ƒ¿…

B˜ÏÁ54Ô‰k‰ ˜ÏÁa ˙Bzn‰ ÁÈpiL È„k ,55Ì‡L ; ∆¿¿≈∆«ƒ«««»¿≈∆«…≈∆ƒ
˙BzÓa ·iÁ - B˜ÏÁ Ôiˆ ‡Ï56Ïk‰ ÔÈ‡L ÈtÓ , …ƒ≈∆¿«»¿«»ƒ¿≈∆≈«…

Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ ÛzL Ô‰k‰L ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆«…≈À»¿ƒ»ƒ»»«…≈
CÈ¯ˆ BÈ‡ - BnÚ Ô˙BÂ ‡OBÂ ÌÈÁaËna BnÚ „ÓBÚ≈ƒ«ƒ¿»«ƒ¿≈¿≈ƒ≈»ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÛzzLn‰Â .ÌL¯Ïƒ¿…¿«ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ≈»ƒ

ÌL¯Ï57ÚÈ„BÓe ÌÈ¯·„ ‰a¯Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ì˙qL ; ƒ¿…∆¿»≈»ƒ«¿∆¿»ƒƒ«
˙ÚLa BnÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÛzL ‡e‰L ÏkÏ«…∆À»¿««ƒ∆≈ƒƒ¿«

.‰¯ÈÎÓ¿ƒ»

ישראל.50) בשוחט שכולה 51)ומדובר בהמה כלומר,
כהן. של או גוי אלא 52)של בשוחט תלוי הדבר שאין

הדין  והוא פטורה. היא הרי כהן של שהיא וכיוון בבהמה,
מספק. פטור שהוא לוי של בהמה שוחט הוא אם

מן 53) פטור ולנכרי לכהן "השוחט קלב. שם במשנה
הגמרא  ובמסקנת שירשום". צריך עמהן והמשתתף המתנות,
שותף)" שהוא לכל (=מודיע פעי מפעא עכו"ם "סתם קלג.
המטבחיים  בבית עומד באינו אפילו שהמדובר רבינו ומפרש
של  שותפו שהוא ידוע כן פי על ואף ונותן, נושא ואינו
במתנות  חייב שהוא בישראל חושדות הבריות ואין הישראל,
ברבים  מודיע ואינו הוא שצנוע כהן אבל נותנן, ואינו
את  לרשום הישראל את חייבו ישראל], של שותפו [=שהוא
שם  במשנה שאמרו מה זה, ולפי העין. מראית מפני חלקו,
הכהנים, עם הכוונה, שירשום", צריך עמהן "והמשתתף

לרשום. צריך אינו פעם אף הגוי, עם שיסמן 54)אבל
העין. מראית מפני חשד.55)חלקו, לידי יבוא ולא

הכהן 56) עם שותף שהוא כיוון התורה, מן אבל מדרבנן.
ממתנות. פטור הוא הרי הגוי, עם שהכל 57)או כיוון

בישראל. חושדים ואין שותף שהוא יודעים

.àéBnÚ Ô‰k‰ ‰˙‰58˙Bzn‰ ÔÓ ıeÁ ÛzL ‡e‰L ƒ¿»«…≈ƒ∆À»ƒ««»
È¯‰ - ıeÁ BÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ;Ô‰kÏ ˙Bzn‰ È¯‰ -¬≈««»«…≈≈»∆»«¬≈

˙Bzna ˜ÏÁ Ô‰k‰ BÏ ¯iL59BlL Ì‰ CÎÈÙÏe ,60. ƒ≈«…≈≈∆««»¿ƒ»≈∆
ÈlL ˙Bzn‰L ˙Ó ÏÚ :Ô‰k‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡61 ¬»ƒ»««…≈«¿»∆««»∆ƒ

‰Ê Ï‡¯OÈ ÏL ˙Bzn‰ È¯‰ -62Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ , ¬≈««»∆ƒ¿»≈∆¿¿»¿»…≈
‡Ï - BlL Ô‰L BnÚ ‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆««ƒ∆ƒ¿»ƒ∆≈∆…

˙Bzn‰ ÔÓ ¯ËÙ63BÏ ¯iL ‡Ï - ˙Ó ÏÚ ¯ÓB‡‰L . ƒ¿«ƒ««»∆»≈«¿»…ƒ≈
Ô‰k BÏ ¯iL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ .ÌeÏk ˙BzÓ ÏL ÔÓˆÚa¿«¿»∆«»¿ƒ¿…ƒ≈…≈

˙eÙzL64.‰Ê È‡˙a Ô‡˜ ‡Ï - À»…¿»»ƒ¿«∆

הישראל.58) המתנות,59)עם כל את משאיר כלומר,
לאו 60)לחלקו. מנת, על שיורא. "חוץ, קלד. שם

מנת 61)שיורא". על הבהמה את לך מוכר הריני כלומר,
שלי. שלו.62)שהמתנות שהכהן 63)רק פי על ואף

המקח  היה כן ואם זה, בתנאי השותפות או המקח את התנה
בטלים, השותפות או המקח אין מקום מכל להתבטל, צריך
הרשתו  שהתורה בתורה, שכתוב מה על מתנה הוא שהרי

בטל. ותנאו שירצה, כהן לכל בכל 64)ליתנם כמו
הבהמה.

.áéL‡¯a ÛzL Ô‰k‰ ‰È‰65ÛzL ;ÈÁl‰ ÔÓ ¯eËt - »»«…≈À»»…»ƒ«∆ƒÀ»
ÔÓ ¯eËt - ÌÈÚÓ È·a ÛzL ;ÚB¯f‰ ÔÓ ¯eËt - „ia«»»ƒ«¿«À»ƒ¿≈≈«ƒ»ƒ
ÈlL dlk ‰Ó‰a‰ È¯‰ :Ô‰k‰ BÏ ¯Ó‡ .‰·w‰«≈»»««…≈¬≈«¿≈»À»∆ƒ
‡e‰ È¯‰ ·iÁ‰ ¯·c‰L ;ÈÁla ·iÁ - ElL L‡¯‰Â¿»…∆¿«»«∆ƒ∆«»»««»¬≈

Ï‡¯OÈ ÏL66. ∆ƒ¿»≈

בלבד.65) הישראל של הייתה הבהמה וכל הבהמה. של
הכהן.66) של הבהמה שעיקר פי על אף

.âéÌ‡ :‰ËeÁL ‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰Â ¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈¿»¿»¿≈»¿»ƒ
¯eËt - ¯ib˙ ‡lL „Ú ‰ËÁL67¯ib˙pL ¯Á‡ Ì‡Â , ƒ¿¬»«∆…ƒ¿«≈»¿ƒ««∆ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,¯eËt - ˜ÙÒ Ì‡Â .·iÁ -«»¿ƒ»≈»∆«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡¯‰»¿»»

מן 67) ופטורה גוי, של הבהמה הייתה שחיטה בשעת שהרי
המתנות.

.ãéÏÎ‡Ï ¯zÓ - ‰È˙BzÓ eÓ¯e‰ ‡lL ‰Ó‰a¿≈»∆…¿«¿∆»À»∆¡…
Ï·ËÏ ‰ÓBc dÈ‡L .‰pnÓ68‰p‰k ˙BzÓ È¯‰L , ƒ∆»∆≈»»¿∆∆∆¬≈«¿¿À»

ÔÏÎ‡Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ - ÔÓˆÚ ˙Bzn‰Â .ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ¿««»«¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
Ô‰k ˙eL¯a ‡l‡69ÔÏÎ‡Â ¯·Ú .70Ô¯ÎÓ B‡ Ô˜Èf‰ B‡ ∆»ƒ¿…≈»«««»»ƒƒ»¿»»

ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ -71BÏ ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ≈«»¿«≈ƒ¿≈∆»∆≈
Úe„È Ú·Bz72BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì˙B‡ ‰Bw‰Â . ≈«»«¿«∆»««ƒ∆≈

È‡M¯73‰p‰k ˙BznL ÈtÓ ,ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««¬≈∆À»¿»¿»ƒ¿≈∆«¿¿À»
.˙BÏÊ‚ƒ¿»

הפירות.68) מן בחלק ומובדל מסויים שהרי 69)שאינו
לכהן, נתינה של עשה מצוות לו שחסרה אלא הוא. ממונו

כהונה. ממכירי איננו חסדא,70)אם רב "אמר קל: חולין
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.á‰ ÏkÔLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì„wL ÌÈL„w6ecÙÂ »«√»ƒ∆»«»«¿∆¿≈»¿ƒ¿
˙BzÓa ÔÈ·iÁ -7ÔLc˜‰Ï ¯·BÚ ÌeÓ Ì„˜ Ì‡Â ;8, «»ƒ¿«»¿ƒ»«≈¿∆¿≈»

ÌeÓ Ì‰a „ÏB Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈÓz ÔLÈc˜‰L B‡9, ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿««»«»∆
˙Bzn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ecÙÂ10. ¿ƒ¿¬≈≈¿ƒƒ««»

נתפסה 6) שלא קבוע, מום בהם היה כשהקדישם כלומר,
דמים. קדושת אלא הגוף, קדושת שלא 7)בהם שכיוון

כחולין  הם הרי שנפדו כיוון דמים, קדושת אלא בהם נתפסה
ועבודה. בגיזה אז מותרים הם שהרי שדינם 8)גמורים,
פדיונם. לאחר אף ועבודה בגיזה קבוע.9)להיאסר

בהם 10) נותר שנפדו לאחר ואף חמורה, שקדושתם כיוון
ועבודה. גיזה איסור

.â¯BÎa ˜ÙÒ11„ˆ ÏkÓ ˙BzÓa ·iÁ -12¯BÎa Ì‡L : »≈¿«»¿«»ƒ»«∆ƒ¿
.Ô‰kÏ ÂÈ˙BzÓ - ¯BÎa BÈ‡ Ì‡Â ,Ô‰kÏ Blk - ‡e‰À«…≈¿ƒ≈¿«¿»«…≈

ÌÈLa ˜tzÒ Ì‡Â13- ˜ÙqÓ „Á‡‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿»««…≈»∆»ƒ»≈
‰ÎfL ÈÓk e‰e‡OÚ ;˙Bzn‰ ÔÓ ¯eËt ÈM‰ È¯‰¬≈«≈ƒ»ƒ««»¬»¿ƒ∆»»

B˙e Ô‰k‰ Ba14ÂÈÏÚ·Ï BÓeÓa15˜ÙÒ Ï·‡ . «…≈¿»¿ƒ¿»»¬»¿≈
¯OÚÓ16ÌB˜Ó ÏkÓ ¯eËt -17B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L , «¬≈»ƒ»»∆«ƒ≈¬≈

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ18. »»»¿»»

ולא 11) ונקבה, זכר שילדה ביכרה שלא ברחל והמדובר
הנקבה. או הזכר תחילה, יצא מי ממה 12)ידוע כלומר,

קדם 13)נפשך. שלא אפשר שאי זכרים שני שילדה וכגון
הכהן  ראשון, יצא מהם איזה ידוע ואין והואיל מהם. אחד

בכור. ספק והשני הכחוש, את שהכהן 14)נוטל שכיוון
הראשון. כחליפי השני את עשו מספק, אחד לקח

מתנותיו 15) בכור אינו ש"אם בלבד אחד צד אלא כאן שאין
איננו  לכהן" כולו הוא בכור "שאם השני הצד אבל לכהן",

לישראל. שמכרו כיוון לכהן 16)כאן, שאין בהמה מעשר
לבעליו. כולו אלא בו באחד 17)חלק נסתפק בין כלומר,

בשניים. נסתפק שאם 18)ובין צד, מכל לחייבו שייך ולא
לבעלים. כולו - הוא מעשר

.ãdÓeÓa ‰ÏÒÙpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a19˙·iÁ dÈ‡Â ∆¡«»»ƒ∆ƒ¿¿»¿»¿≈»«∆∆
˙Á‡ elÙ‡ ,˙B¯Á‡ ˙BÓ‰·a ‰·¯Ú˙pL ˙BzÓa¿«»∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬ƒ««

¯Á‡Ï Ô‰Ó ‰Ó‰a ÏkL ÔÓÊa ,‰‡Óa20Ôlk - ¿≈»ƒ¿«∆»¿≈»≈∆¿«≈À»
ÔÈ¯eËt21B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â ,˜ÙÒ „Á‡Â „Á‡ ÏkL ; ¿ƒ∆»∆»¿∆»»≈¿«ƒ≈¬≈

- Ìlk ˙‡ ËÁBM‰ ‡e‰ „Á‡ ‰È‰ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»»»∆»«≈∆À»
„·Ïa Ô‰Ó ˙Á‡ ˙BzÓ ¯ËBt22. ≈«¿««≈∆ƒ¿«

שהקדישה.19) לאחר מום בה שנולד כלומר,20)כלומר,
אחר. לאדם שייכת בהמה לבוא 21)שכל יכול הכהן שאין

בבהמת  לכהן אין שהרי בבכור, כמו צדדין משני עליו
כלום. בהמת 22)קדשים (היא הבהמות מן אחת שהרי

פטורה. הנ"ל) הקדשים

.ä‰Ó‰a ‡l‡ ˙BzÓa ·iÁ ÔÈ‡23‰¯B‰Ë24;„·Ïa ≈«»¿«»∆»¿≈»¿»ƒ¿«
‰O Ì‡ ¯BL Ì‡ :¯Ó‡pL25O·kÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk . ∆∆¡«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ«»ƒ∆∆

ÊÚÂ26˙BzÓa ·iÁ -27ÈBk‰Â .28‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »≈«»¿«»¿«««ƒ∆
epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ˜ÙÒ29˙Bzn‰ Ïk30È·ˆ .31‡a‰ »≈«¿ƒƒƒ∆»««»¿ƒ«»

ÊÚ‰ ÏÚ32˙BzÓ ÈˆÁa ·iÁ „Ïe‰ - ‰„ÏÈÂ33; «»≈¿»¿»«»»«»«¬ƒ«»

‡a‰ LÈz .‰O ˙ˆ˜Ó elÙ‡ - ‰O Ì‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ∆¬ƒƒ¿»∆«ƒ«»
˙Bzn‰ ÔÓ ¯eËt „Ïe‰ - ‰i·v‰ ÏÚ34. ««¿ƒ»«»»»ƒ««»

עוף.23) ולא חיה טמאה.24)ולא זה 25)ולא אין
הבא  שכלאיים שאמרו ממה ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש
פטורה  שחיה הרי המתנות. מן פטור הצבייה ומן התייש מן

המתנות. שני 26)מן שהן אלא טהורות, בהמות ששתיהן
והלחיים 27)מינים. הזרוע רבנן, "תנו שם: ברייתא

שם: הביאו אחרת וברייתא ובכוי". בכלאיים נוהגים והקיבה
ולא  בתורה כתוב להיות צריך היה כך (כלומר, שור דתניא,
הכלאיים. את לרבות שור", "אם לומר תלמוד מה יותר),

ברייה 28) שהוא רבינו, ודעת בהמה, ספק חיה ספק שהוא
עצמה. לכהן.29)בפני ונותנים מפרישים כלומר,

חציין.30) טהורה.31)ולא חיה שהיא 32)שהוא
טהורה. האב 33)בהמה לזרע חוששין אם הוא ספק שהרי

חוששין  אם או המתנות, מן ופטור חיה מין גם הוא והוולד
במתנות. וחייב בהמה אלא הוא ואין האם כרב 34)לזרע

לזרע  חוששין אם ספק שהדבר שכיוון דבר, של וטעמו פפא.
חיה  כולו הוולד ואז חוששין, שאין ייתכן לא, או האב
הראיה. עליו מחבירו שהמוציא ממתנות פטור ולכן כאמו,

.å˙ÏÈÎ‡Ï B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ÏÈÎ‡Ï ËÁBM‰ „Á‡∆»«≈«¬ƒ«≈»ƒ«¬ƒ«
‰‡eÙ¯Ï B‡ ÌÈ·Ïk35˙Bzna ·iÁ -36. ¿»ƒƒ¿»«»««»

לאכילה.35) שוחט נקרא זה פי 36)שאין על שאף
שנאמר  משום המתנות, מן פטור בידו ונתנבלה שהשוחט
כשרה, שהשחיטה כאן - לכלבו" ולא "לו - לכהן" "ונתן
חייב  לרפואה, או לכלבים או לגוי להאכילה שנתכוון אלא

במתנות. הוא

.æ.Á·f‰ ÈÁ·Ê :¯Ó‡pL ;˙·iÁ - ÔÈÙzL ˙Ó‰a∆¡«À»ƒ«∆∆∆∆¡«…¿≈«∆«

.ç˙BzÓa ·iÁ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰37. «≈«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ«»¿«»
ÌÈ‰k38ÌiÂÏe39:¯Ó‡pL ;˙Bzn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - …¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ««»∆∆¡«

B‡ ÌÚ‰ ÏÏÎa Ì‰ Ì‡ ÌiÂÏ‰ Ì‰ ˜ÙÒÂ .ÌÚ‰ ˙‡Ó≈≈»»¿»≈≈«¿ƒƒƒ≈ƒ¿«»»
Ô‰k‰ ÏË Ì‡Â ,Ì‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‡Ï40‡Ï - …¿ƒ»≈¿ƒ≈∆¿ƒ»««…≈…

¯ÈÊÁÈ41. «¬ƒ

תהא 37) שאם שלקח, הבהמה פטורה הבכורה מן אבל
מלבערו. פטור שהוא בבכור משתכר שהוא נמצא חייבת
משתכר  אינו בביעור, וחייבת חולין, היא שהבהמה כאן אבל

שביעית. "מאת 38)בפירות רבא דרש קלב: בחולין
הכהנים. מאת ולא ליואה 39)העם", "ההוא קלא. שם

להו, אמר לרב. ליה אמרו אתו מתנתא, חטף דהווה (=לוי)
נמי  מיחטף אלא מיניה, שקלינן דלא דיו) (=לא מסתייה לא
"עם". איקרו לא אי "עם", אקרו אי ליה מספקא וכו', חטף,

דרב". כוותיה הלכתא מרימר, דרש - ושם: לוי 40)- אבל
משפט  יהיה "וזה שנאמר כהונה, מתנות לקבל זכות לו אין

לאחר 41)הכהנים". אפילו מועילה שתפיסה רבינו דעת
הספק. שנולד

.èÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na42BÓˆÚÏ ËÁBLa ?43Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¿«¿¬»
ÁaË Ô‰k44ËÁBML45BÏ ÔÈÈzÓÓ - ˜eMa ¯ÎBÓe …≈«»∆≈≈««¿ƒƒ

˙B˙aL LÏLÂ ÌÈzL46epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ CÏÈ‡Â ÔkÓ , ¿«ƒ¿»«»ƒ»¿≈»ƒƒƒ∆
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ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰ÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˙BÂ ˙BzÓ47Ú·˜ Ì‡Â . «»¿¿ƒ»¿…¬ƒ¬≈ƒ¿ƒ»«
ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ¯kÓÏ ÌÈÁaËÓ ˙Èa‡l‡ ,BÏ ≈ƒ¿»«ƒƒ¿…≈«¿ƒƒ∆»

„iÓ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ48ÔzlÓ ÚÓ Ì‡Â .49ÔÈcÓ - ƒƒƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿«ƒƒ≈¿«ƒ
.ÔziL „Ú B˙B‡«∆ƒ≈

ממתנות.42) פטורים שלו.43)שכהנים בהמה כלומר,
שחייב  הוא פשוט ישראל, בהמת לעצמו שוחט אם אבל

ישראל. של שהבהמה כיוון "דרש 44)במתנות, קלב: שם
אומר, הוי הזבח", זובחי "מאת אומר כשהוא וכו', רבא,
היא  שהכוונה רבינו, ופירשה במשמע". כהן טבח אפילו

ומוכרן, שלו בהמות שלו.45)בשוחט בהמות
כרב,46) ובמלקיות בנישואין פסקו סה.) (סד: [ביבמות

שמעון  כרבן המועד ושור ובווסתות הוחזק, פעמים שבשתי
כאן  גם כי וייתכן הוחזק, פעמים שבשלוש גמליאל, בן
פעמים  כמה תלוי והדבר גמליאל, בן שמעון כרבן הלכה
ו  יום עד ו מיום היינו שבתות" ו"שתי בשוק, למכור שחט
השבת, יום לצורך פעמים שלוש לשחוט שהספיק השני,
אז  שרק השלישי, א יום עד א מיום היינו שבתות" ו"שלוש
אין  השני, א יום עד א מיום אבל פעמים. שלוש לו נזדמנו

פעמים. שלוש שכיוון 47)שם לעצמו, נוטלו הכהן ואין
כישראל  המתנות לעניין דינו בשוק, המוכר טבח שהוא

לשחוט 48)גמור. מיד, מוחזק שהוא בזה דעתו שגילה
בשוק. למכור מנת שבתות,49)על ושלוש שתיים לאחר

ומיד. מטבחיים, בית הקובע או

.éËÁBM‰50Ô‰ÎÏe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ51ÔÓ ¯eËt - «≈¿≈»ƒ¿…≈»ƒ
˙Bzn‰52ÛzzLn‰Â .53ÌL¯iL CÈ¯ˆ - Ô‰k‰ ÌÚ ««»¿«ƒ¿«≈ƒ«…≈»ƒ∆ƒ¿…

B˜ÏÁ54Ô‰k‰ ˜ÏÁa ˙Bzn‰ ÁÈpiL È„k ,55Ì‡L ; ∆¿¿≈∆«ƒ«««»¿≈∆«…≈∆ƒ
˙BzÓa ·iÁ - B˜ÏÁ Ôiˆ ‡Ï56Ïk‰ ÔÈ‡L ÈtÓ , …ƒ≈∆¿«»¿«»ƒ¿≈∆≈«…

Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ ÛzL Ô‰k‰L ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆«…≈À»¿ƒ»ƒ»»«…≈
CÈ¯ˆ BÈ‡ - BnÚ Ô˙BÂ ‡OBÂ ÌÈÁaËna BnÚ „ÓBÚ≈ƒ«ƒ¿»«ƒ¿≈¿≈ƒ≈»ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÛzzLn‰Â .ÌL¯Ïƒ¿…¿«ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ≈»ƒ

ÌL¯Ï57ÚÈ„BÓe ÌÈ¯·„ ‰a¯Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ì˙qL ; ƒ¿…∆¿»≈»ƒ«¿∆¿»ƒƒ«
˙ÚLa BnÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÛzL ‡e‰L ÏkÏ«…∆À»¿««ƒ∆≈ƒƒ¿«

.‰¯ÈÎÓ¿ƒ»

ישראל.50) בשוחט שכולה 51)ומדובר בהמה כלומר,
כהן. של או גוי אלא 52)של בשוחט תלוי הדבר שאין

הדין  והוא פטורה. היא הרי כהן של שהיא וכיוון בבהמה,
מספק. פטור שהוא לוי של בהמה שוחט הוא אם

מן 53) פטור ולנכרי לכהן "השוחט קלב. שם במשנה
הגמרא  ובמסקנת שירשום". צריך עמהן והמשתתף המתנות,
שותף)" שהוא לכל (=מודיע פעי מפעא עכו"ם "סתם קלג.
המטבחיים  בבית עומד באינו אפילו שהמדובר רבינו ומפרש
של  שותפו שהוא ידוע כן פי על ואף ונותן, נושא ואינו
במתנות  חייב שהוא בישראל חושדות הבריות ואין הישראל,
ברבים  מודיע ואינו הוא שצנוע כהן אבל נותנן, ואינו
את  לרשום הישראל את חייבו ישראל], של שותפו [=שהוא
שם  במשנה שאמרו מה זה, ולפי העין. מראית מפני חלקו,
הכהנים, עם הכוונה, שירשום", צריך עמהן "והמשתתף

לרשום. צריך אינו פעם אף הגוי, עם שיסמן 54)אבל
העין. מראית מפני חשד.55)חלקו, לידי יבוא ולא

הכהן 56) עם שותף שהוא כיוון התורה, מן אבל מדרבנן.
ממתנות. פטור הוא הרי הגוי, עם שהכל 57)או כיוון

בישראל. חושדים ואין שותף שהוא יודעים

.àéBnÚ Ô‰k‰ ‰˙‰58˙Bzn‰ ÔÓ ıeÁ ÛzL ‡e‰L ƒ¿»«…≈ƒ∆À»ƒ««»
È¯‰ - ıeÁ BÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ;Ô‰kÏ ˙Bzn‰ È¯‰ -¬≈««»«…≈≈»∆»«¬≈

˙Bzna ˜ÏÁ Ô‰k‰ BÏ ¯iL59BlL Ì‰ CÎÈÙÏe ,60. ƒ≈«…≈≈∆««»¿ƒ»≈∆
ÈlL ˙Bzn‰L ˙Ó ÏÚ :Ô‰k‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡61 ¬»ƒ»««…≈«¿»∆««»∆ƒ

‰Ê Ï‡¯OÈ ÏL ˙Bzn‰ È¯‰ -62Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ , ¬≈««»∆ƒ¿»≈∆¿¿»¿»…≈
‡Ï - BlL Ô‰L BnÚ ‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆««ƒ∆ƒ¿»ƒ∆≈∆…

˙Bzn‰ ÔÓ ¯ËÙ63BÏ ¯iL ‡Ï - ˙Ó ÏÚ ¯ÓB‡‰L . ƒ¿«ƒ««»∆»≈«¿»…ƒ≈
Ô‰k BÏ ¯iL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ .ÌeÏk ˙BzÓ ÏL ÔÓˆÚa¿«¿»∆«»¿ƒ¿…ƒ≈…≈

˙eÙzL64.‰Ê È‡˙a Ô‡˜ ‡Ï - À»…¿»»ƒ¿«∆

הישראל.58) המתנות,59)עם כל את משאיר כלומר,
לאו 60)לחלקו. מנת, על שיורא. "חוץ, קלד. שם

מנת 61)שיורא". על הבהמה את לך מוכר הריני כלומר,
שלי. שלו.62)שהמתנות שהכהן 63)רק פי על ואף

המקח  היה כן ואם זה, בתנאי השותפות או המקח את התנה
בטלים, השותפות או המקח אין מקום מכל להתבטל, צריך
הרשתו  שהתורה בתורה, שכתוב מה על מתנה הוא שהרי

בטל. ותנאו שירצה, כהן לכל בכל 64)ליתנם כמו
הבהמה.

.áéL‡¯a ÛzL Ô‰k‰ ‰È‰65ÛzL ;ÈÁl‰ ÔÓ ¯eËt - »»«…≈À»»…»ƒ«∆ƒÀ»
ÔÓ ¯eËt - ÌÈÚÓ È·a ÛzL ;ÚB¯f‰ ÔÓ ¯eËt - „ia«»»ƒ«¿«À»ƒ¿≈≈«ƒ»ƒ
ÈlL dlk ‰Ó‰a‰ È¯‰ :Ô‰k‰ BÏ ¯Ó‡ .‰·w‰«≈»»««…≈¬≈«¿≈»À»∆ƒ
‡e‰ È¯‰ ·iÁ‰ ¯·c‰L ;ÈÁla ·iÁ - ElL L‡¯‰Â¿»…∆¿«»«∆ƒ∆«»»««»¬≈

Ï‡¯OÈ ÏL66. ∆ƒ¿»≈

בלבד.65) הישראל של הייתה הבהמה וכל הבהמה. של
הכהן.66) של הבהמה שעיקר פי על אף

.âéÌ‡ :‰ËeÁL ‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰Â ¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈¿»¿»¿≈»¿»ƒ
¯eËt - ¯ib˙ ‡lL „Ú ‰ËÁL67¯ib˙pL ¯Á‡ Ì‡Â , ƒ¿¬»«∆…ƒ¿«≈»¿ƒ««∆ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,¯eËt - ˜ÙÒ Ì‡Â .·iÁ -«»¿ƒ»≈»∆«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡¯‰»¿»»

מן 67) ופטורה גוי, של הבהמה הייתה שחיטה בשעת שהרי
המתנות.

.ãéÏÎ‡Ï ¯zÓ - ‰È˙BzÓ eÓ¯e‰ ‡lL ‰Ó‰a¿≈»∆…¿«¿∆»À»∆¡…
Ï·ËÏ ‰ÓBc dÈ‡L .‰pnÓ68‰p‰k ˙BzÓ È¯‰L , ƒ∆»∆≈»»¿∆∆∆¬≈«¿¿À»

ÔÏÎ‡Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ - ÔÓˆÚ ˙Bzn‰Â .ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ¿««»«¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
Ô‰k ˙eL¯a ‡l‡69ÔÏÎ‡Â ¯·Ú .70Ô¯ÎÓ B‡ Ô˜Èf‰ B‡ ∆»ƒ¿…≈»«««»»ƒƒ»¿»»

ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ -71BÏ ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ≈«»¿«≈ƒ¿≈∆»∆≈
Úe„È Ú·Bz72BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì˙B‡ ‰Bw‰Â . ≈«»«¿«∆»««ƒ∆≈

È‡M¯73‰p‰k ˙BznL ÈtÓ ,ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««¬≈∆À»¿»¿»ƒ¿≈∆«¿¿À»
.˙BÏÊ‚ƒ¿»

הפירות.68) מן בחלק ומובדל מסויים שהרי 69)שאינו
לכהן, נתינה של עשה מצוות לו שחסרה אלא הוא. ממונו

כהונה. ממכירי איננו חסדא,70)אם רב "אמר קל: חולין
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.á‰ ÏkÔLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì„wL ÌÈL„w6ecÙÂ »«√»ƒ∆»«»«¿∆¿≈»¿ƒ¿
˙BzÓa ÔÈ·iÁ -7ÔLc˜‰Ï ¯·BÚ ÌeÓ Ì„˜ Ì‡Â ;8, «»ƒ¿«»¿ƒ»«≈¿∆¿≈»

ÌeÓ Ì‰a „ÏB Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈÓz ÔLÈc˜‰L B‡9, ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿««»«»∆
˙Bzn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ecÙÂ10. ¿ƒ¿¬≈≈¿ƒƒ««»

נתפסה 6) שלא קבוע, מום בהם היה כשהקדישם כלומר,
דמים. קדושת אלא הגוף, קדושת שלא 7)בהם שכיוון

כחולין  הם הרי שנפדו כיוון דמים, קדושת אלא בהם נתפסה
ועבודה. בגיזה אז מותרים הם שהרי שדינם 8)גמורים,
פדיונם. לאחר אף ועבודה בגיזה קבוע.9)להיאסר

בהם 10) נותר שנפדו לאחר ואף חמורה, שקדושתם כיוון
ועבודה. גיזה איסור

.â¯BÎa ˜ÙÒ11„ˆ ÏkÓ ˙BzÓa ·iÁ -12¯BÎa Ì‡L : »≈¿«»¿«»ƒ»«∆ƒ¿
.Ô‰kÏ ÂÈ˙BzÓ - ¯BÎa BÈ‡ Ì‡Â ,Ô‰kÏ Blk - ‡e‰À«…≈¿ƒ≈¿«¿»«…≈

ÌÈLa ˜tzÒ Ì‡Â13- ˜ÙqÓ „Á‡‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿»««…≈»∆»ƒ»≈
‰ÎfL ÈÓk e‰e‡OÚ ;˙Bzn‰ ÔÓ ¯eËt ÈM‰ È¯‰¬≈«≈ƒ»ƒ««»¬»¿ƒ∆»»

B˙e Ô‰k‰ Ba14ÂÈÏÚ·Ï BÓeÓa15˜ÙÒ Ï·‡ . «…≈¿»¿ƒ¿»»¬»¿≈
¯OÚÓ16ÌB˜Ó ÏkÓ ¯eËt -17B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L , «¬≈»ƒ»»∆«ƒ≈¬≈

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ18. »»»¿»»

ולא 11) ונקבה, זכר שילדה ביכרה שלא ברחל והמדובר
הנקבה. או הזכר תחילה, יצא מי ממה 12)ידוע כלומר,

קדם 13)נפשך. שלא אפשר שאי זכרים שני שילדה וכגון
הכהן  ראשון, יצא מהם איזה ידוע ואין והואיל מהם. אחד

בכור. ספק והשני הכחוש, את שהכהן 14)נוטל שכיוון
הראשון. כחליפי השני את עשו מספק, אחד לקח

מתנותיו 15) בכור אינו ש"אם בלבד אחד צד אלא כאן שאין
איננו  לכהן" כולו הוא בכור "שאם השני הצד אבל לכהן",

לישראל. שמכרו כיוון לכהן 16)כאן, שאין בהמה מעשר
לבעליו. כולו אלא בו באחד 17)חלק נסתפק בין כלומר,

בשניים. נסתפק שאם 18)ובין צד, מכל לחייבו שייך ולא
לבעלים. כולו - הוא מעשר

.ãdÓeÓa ‰ÏÒÙpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a19˙·iÁ dÈ‡Â ∆¡«»»ƒ∆ƒ¿¿»¿»¿≈»«∆∆
˙Á‡ elÙ‡ ,˙B¯Á‡ ˙BÓ‰·a ‰·¯Ú˙pL ˙BzÓa¿«»∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬ƒ««

¯Á‡Ï Ô‰Ó ‰Ó‰a ÏkL ÔÓÊa ,‰‡Óa20Ôlk - ¿≈»ƒ¿«∆»¿≈»≈∆¿«≈À»
ÔÈ¯eËt21B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â ,˜ÙÒ „Á‡Â „Á‡ ÏkL ; ¿ƒ∆»∆»¿∆»»≈¿«ƒ≈¬≈

- Ìlk ˙‡ ËÁBM‰ ‡e‰ „Á‡ ‰È‰ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»»»∆»«≈∆À»
„·Ïa Ô‰Ó ˙Á‡ ˙BzÓ ¯ËBt22. ≈«¿««≈∆ƒ¿«

שהקדישה.19) לאחר מום בה שנולד כלומר,20)כלומר,
אחר. לאדם שייכת בהמה לבוא 21)שכל יכול הכהן שאין

בבהמת  לכהן אין שהרי בבכור, כמו צדדין משני עליו
כלום. בהמת 22)קדשים (היא הבהמות מן אחת שהרי

פטורה. הנ"ל) הקדשים

.ä‰Ó‰a ‡l‡ ˙BzÓa ·iÁ ÔÈ‡23‰¯B‰Ë24;„·Ïa ≈«»¿«»∆»¿≈»¿»ƒ¿«
‰O Ì‡ ¯BL Ì‡ :¯Ó‡pL25O·kÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk . ∆∆¡«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ«»ƒ∆∆

ÊÚÂ26˙BzÓa ·iÁ -27ÈBk‰Â .28‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »≈«»¿«»¿«««ƒ∆
epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ˜ÙÒ29˙Bzn‰ Ïk30È·ˆ .31‡a‰ »≈«¿ƒƒƒ∆»««»¿ƒ«»

ÊÚ‰ ÏÚ32˙BzÓ ÈˆÁa ·iÁ „Ïe‰ - ‰„ÏÈÂ33; «»≈¿»¿»«»»«»«¬ƒ«»

‡a‰ LÈz .‰O ˙ˆ˜Ó elÙ‡ - ‰O Ì‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ∆¬ƒƒ¿»∆«ƒ«»
˙Bzn‰ ÔÓ ¯eËt „Ïe‰ - ‰i·v‰ ÏÚ34. ««¿ƒ»«»»»ƒ««»

עוף.23) ולא חיה טמאה.24)ולא זה 25)ולא אין
הבא  שכלאיים שאמרו ממה ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש
פטורה  שחיה הרי המתנות. מן פטור הצבייה ומן התייש מן

המתנות. שני 26)מן שהן אלא טהורות, בהמות ששתיהן
והלחיים 27)מינים. הזרוע רבנן, "תנו שם: ברייתא

שם: הביאו אחרת וברייתא ובכוי". בכלאיים נוהגים והקיבה
ולא  בתורה כתוב להיות צריך היה כך (כלומר, שור דתניא,
הכלאיים. את לרבות שור", "אם לומר תלמוד מה יותר),

ברייה 28) שהוא רבינו, ודעת בהמה, ספק חיה ספק שהוא
עצמה. לכהן.29)בפני ונותנים מפרישים כלומר,

חציין.30) טהורה.31)ולא חיה שהיא 32)שהוא
טהורה. האב 33)בהמה לזרע חוששין אם הוא ספק שהרי

חוששין  אם או המתנות, מן ופטור חיה מין גם הוא והוולד
במתנות. וחייב בהמה אלא הוא ואין האם כרב 34)לזרע

לזרע  חוששין אם ספק שהדבר שכיוון דבר, של וטעמו פפא.
חיה  כולו הוולד ואז חוששין, שאין ייתכן לא, או האב
הראיה. עליו מחבירו שהמוציא ממתנות פטור ולכן כאמו,

.å˙ÏÈÎ‡Ï B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ÏÈÎ‡Ï ËÁBM‰ „Á‡∆»«≈«¬ƒ«≈»ƒ«¬ƒ«
‰‡eÙ¯Ï B‡ ÌÈ·Ïk35˙Bzna ·iÁ -36. ¿»ƒƒ¿»«»««»

לאכילה.35) שוחט נקרא זה פי 36)שאין על שאף
שנאמר  משום המתנות, מן פטור בידו ונתנבלה שהשוחט
כשרה, שהשחיטה כאן - לכלבו" ולא "לו - לכהן" "ונתן
חייב  לרפואה, או לכלבים או לגוי להאכילה שנתכוון אלא

במתנות. הוא

.æ.Á·f‰ ÈÁ·Ê :¯Ó‡pL ;˙·iÁ - ÔÈÙzL ˙Ó‰a∆¡«À»ƒ«∆∆∆∆¡«…¿≈«∆«

.ç˙BzÓa ·iÁ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰37. «≈«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ«»¿«»
ÌÈ‰k38ÌiÂÏe39:¯Ó‡pL ;˙Bzn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - …¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ««»∆∆¡«

B‡ ÌÚ‰ ÏÏÎa Ì‰ Ì‡ ÌiÂÏ‰ Ì‰ ˜ÙÒÂ .ÌÚ‰ ˙‡Ó≈≈»»¿»≈≈«¿ƒƒƒ≈ƒ¿«»»
Ô‰k‰ ÏË Ì‡Â ,Ì‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‡Ï40‡Ï - …¿ƒ»≈¿ƒ≈∆¿ƒ»««…≈…

¯ÈÊÁÈ41. «¬ƒ

תהא 37) שאם שלקח, הבהמה פטורה הבכורה מן אבל
מלבערו. פטור שהוא בבכור משתכר שהוא נמצא חייבת
משתכר  אינו בביעור, וחייבת חולין, היא שהבהמה כאן אבל

שביעית. "מאת 38)בפירות רבא דרש קלב: בחולין
הכהנים. מאת ולא ליואה 39)העם", "ההוא קלא. שם

להו, אמר לרב. ליה אמרו אתו מתנתא, חטף דהווה (=לוי)
נמי  מיחטף אלא מיניה, שקלינן דלא דיו) (=לא מסתייה לא
"עם". איקרו לא אי "עם", אקרו אי ליה מספקא וכו', חטף,

דרב". כוותיה הלכתא מרימר, דרש - ושם: לוי 40)- אבל
משפט  יהיה "וזה שנאמר כהונה, מתנות לקבל זכות לו אין

לאחר 41)הכהנים". אפילו מועילה שתפיסה רבינו דעת
הספק. שנולד

.èÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na42BÓˆÚÏ ËÁBLa ?43Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¿«¿¬»
ÁaË Ô‰k44ËÁBML45BÏ ÔÈÈzÓÓ - ˜eMa ¯ÎBÓe …≈«»∆≈≈««¿ƒƒ

˙B˙aL LÏLÂ ÌÈzL46epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ CÏÈ‡Â ÔkÓ , ¿«ƒ¿»«»ƒ»¿≈»ƒƒƒ∆
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ליזכי  מילתא, ליה ודחיקא (=בשכנותו) בשבבותיה מרבנן
כהונה  במכרי לידיה אתי דלא גב על ואף מתנתא ליה
אותו  אוהבים אדם בני ורוב בעיר, ניכר שהיה (בכהן ולויה"

המתנות). לו שבעולם 106)ונותנין הכהנים כל ולכן
אין  שהרי שלו, שהמתנות ונמצא חלקם, על מוותרים

בלבד. הנאה טובת אם כי במתנותיו חולין 107)לישראל
שהוא  רבינו סובר מרבנן", "צורבא שם שהזכירו ומה שם.

דווקא. שמשו.108)לאו ורב 109)ולא "רבא שם:
וכו', אדא, בר חנא דרב בריה יוחנא מר לבי איקלעו ספרא
(כלומר, לשמעיה רבא ליה אמר תילתא. עגלא להו עביד
לתת  רגיל היה הבית שבעל וכנראה כהן, שהיה שלו לשמש
אכל  רבא וכו', מתנתא, לן זכי רבו), של לשמשו מתנותיו
ספרא), לרב יוסף (רב ליה אמר וכו', אכל, לא ספרא ורב
וכו'". מזכי, כרחיה בעל שמעא באחר, אנא אמרי כי

ליד 110) המתנות הגיעו לא כשעוד אלא אינה זו וחששא
שלו, לבעלים אף לאחרים, מזכה אינו לידו, הגיעו אבל כהן,

הטוב. ברצונו אלא

.áëÛËÁÈ ‡Ï111,ÂÈÙa Ï‡LÈ ‡ÏÂ ˙Bzn‰ Ô‰k‰ …«¿…«…≈««»¿…ƒ¿«¿ƒ
Ì‰L ÔÓÊ·e .ÏËB - „B·Îa BÏ ÔÈ˙B Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆≈
,Ì‰È„È ÔÈÎLBÓ ÌÈÚev‰ - ÌÈÁaËn‰ ˙È·a ÌÈa«̄ƒ¿≈«ƒ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈∆

Úeˆ Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏËB ÌÈ¯b¯b‰Â112ÔÈ‡Â ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»…≈»¿≈
‡e‰L B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓÚ„eiL È„k ,ÏËB ‰Ê È¯‰ - Ô‰k «ƒƒ∆…≈¬≈∆≈¿≈∆ƒ»«

‡l‡ ˙Bzn‰ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .Ô‰k ‡e‰L ÏkÏ«…∆…≈¿≈«…¬ƒ¿ƒ««»∆»
‰ÁLÓÏ ¯Ó‡pL ;Ïc¯Áa ÈÏˆ113ÌÈÏÎB‡L C¯ck - »ƒ¿«¿»∆∆¡«¿»¿»¿∆∆∆¿ƒ
ÌÈÎÏn‰114. «¿»ƒ

אביי,111) אמר מעצמו. שיטול ולא "ונתן, שם: בחולין
מחביבנא  קא חבובי אמינא מתנתא, חטיפנא הוה מריש
מיחטף  בעצמו, שיטול ולא ונתן להא, דשמענא כיוון מצוה.
להא  דשמענא כיוון לי, הבו אמרי מימר חטיפנא, לא
חלקם  שמואל בני אומר, מאיר ר' הבצע. אחרי ויטו דתניא:
שקילנא  לי יהבו ואי אמינא. לא נמי מימר בפיהם, שאלו
כיוון  המטבחיים), בבית רבים כהנים כשהיו אפילו (כלמר,
ידיהם, את מושכין הצנועין דתניא, להא דשמענא
ממעלי  לבר שקילנא, לא נמי משקל חולקים, והגרגרנים
ומצוה  טוב יום שהוא כיפור, יום (=בערב דכפורי יומי
ואם  מתאספים, רבים וכהנים מרובות, ומתנות בו, לאכול
נפשאי  לאחזוקי שם), תוספות - כהן שאינו יאמרו יטול, לא

שהובאו 112)בכהני". אביי, מדברי רבינו כן למד
להחזיק  בכדי הכיפורים יום בערב מתנות שנטל למעלה,

ומכאן לכהן, לקחת עצמו לו מותר ידוע, ואינו צנוע שכהן
עצמו  להחזיק כדי הכיפורים, יום מערב חוץ אחר בזמן גם

כהונה,113)לכהן. במתנות ולא בקדשים נאמר זה פסוק
"כל  - למשחה" נתתים "לך שנאמר: ממה זאת למדו אבל
לגדולה". לך נתתי בכהונתך, לך שנתתי מתנות

הקדשים),114) בכל (כלומר, "ובכולן צ: בזבחים משנה
ושלוקין  צלויין לאכלן באכילתן לשנות רשאין הכהנים
"למשחה, קרא אמר טעמא, מאי ובגמרא: וכו'". ומבושלין,
התוספות  כתבו זה ולפי אוכלין". שהמלכים כדרך לגדולה,
כשנהנה  אלא אמורים הדברים אין מתנות, לעניין שגם
נהנה  אם אבל מבושל, מאכילת שנהנה כמו צלי מאכילת

לו. שטוב כמו מבושל יאכל מבושל, באכילת יותר

ה'תשע"ו  א' אדר ג' שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לו 1) יש ואם הגז, ראשית לכהן ליתן שמצותֿעשה יבאר

הצמר  היה ואם ובמקודשין. בחולין נוהגת אם ודין שיעור.
נוהג  ואם בידו. רחלים צמר התולש שחור. או אדום או קשה
של  צאנו גז הלוקח באחריותו. חייב אם ובטרפה. בכלאים
שנתגייר  וגר חבירו. של צאנו גז הלוקח הגוי. שגזזן אחר גוי
הגז. בראשית חייב ויהיה לו יהיה צאן כמה גיזות. לו והיו
מפרישין  ואם בתחילה. מצותה הגז ראשית השותפין. וצאן
הוא  ואם לכהנים. גיזותיו לחלק הרוצה ישן. על  מחדש

דבר. לכל חולין

.à‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ô‰kÏ ÔzÏ3:¯Ó‡pL ,Êb‰ ˙ÈL‡¯ ƒ¿«¬≈ƒ≈«…≈≈ƒ«≈∆∆¡«
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÌiÂÏe .BÏ Ôzz E‡ˆ Êb ˙ÈL‡¯Â4 ¿≈ƒ≈…¿ƒ∆¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL BÊ Êb‰ ˙ÈL‡¯Ï ÔÈ‡Â .BÊ ‰ÂˆÓa5. ¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ«≈ƒƒ«»

ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe6dÈ‡Â . ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ¿…≈∆»ƒƒƒ¿≈»
ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B7˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,8ÈÙa ‡lL ÔÈa ∆∆∆»»»∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈

Ô‚c‰ ˙ÈL‡¯k ,˙Èa‰9‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁa ˙‚‰BÂ . ««ƒ¿≈ƒ«»»¿∆∆¿Àƒ¬»…
ÔÈLc˜Ó·10. «À¿»ƒ

קלז.2) ובחולין קמד), (עשה המצוות בספר ראה
בספר 3) וראה הן. אחת מצוה - והנתינה ההפרשה כלומר,

שם. ומצותֿעשה יב, כלל "ושאר 4)המצוות קלא: שם
מוציאין  אין והקיבה, והלחיים הזרוע כגון כהונה, מתנות
לכהן  מלוי הא ללוי. מלוי ולא לכהן מכהן לא אותן
ומאי  וכו', זרוע, ולא הזרוע כגון עם, איקרו אלמא מוציאין,
שדין  שאףֿעלֿפי דבר, של וטעמו הגז", ראשית ניהו,
יז, בהלכה כדלהלן הוא, אחד – בהמה ומתנות הגז ראשית
שנאמר  משום פטורים, שבמתנות לויים, לענין ביניהם הבדל
והמוציא  עם, בכלל הם אם הוא וספק העם", "מאת בהם
– כלל "עם" נזכר שלא הגז ובראשית הראיה, עליו מחבירו

ורדב"ז). (כסףֿמשנה בה 5)חייבים שנאמר כיון
ראה  שיעור, בו אין ראשית שנאמר מקום וכל "וראשית",
א. הלכה בפ"ה ולמעלה א, הלכה תרומות מהלכות בפ"ג

הגז 6) ראשית תרווייהו, דאמרי ושמואל רב קלז: שם
דבר  לו תן לו, תתן כאן: שנאמר משום כן ותיקנו בששים.
למעלה  וראה טז. הלכה בסוף כדלהלן מתנה, ליתנו הראוי

יז. הלכה ופ"ט ב, הלכה נחמן 7)פ"ה רב "אמר קלו: שם
בראשית  אלעאי כר' וכו', עלמא, נהוג האידנא יצחק, בר
אלא  נוהג אינו הגז ראשית אומר, אילעאי רבי דתניא, הגז.
יליף  רבא, "אמר (שם.): אמרו אלעאי ר' של וטעמו בארץ".
לארץ  בחוצה אין, בארץ תרומה מה מתרומה, נתינה נתינה
נהגו  ולא לא". לארץ בחוצה אין, בארץ הגז, ראשית אף לא.
בין  נוהגות וקיבה לחיים זרוע, אבל הגז, בראשית אלא כן
שם  עיין א, הלכה פ"ט (למעלה לארץ בחוצה ובין בארץ
שכשם  יתכן, תרומה, כמו שדינה ומכיון ו). בהערה
(הלכות  לארץ כולם כשבאו אלא נוהגת אינה שתרומה
אלא  נוהגת הגז ראשית אין כן כמו כו), הלכה פ"א תרומות
(מנחתֿחינוך  מדרבנן אלא אינה הזה, ובזמן כולם, כשבאו
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מלשלם". פטור שאכלן או כהונה מתנות המזיק
חייב.71) שמים בדיני אבל אדם, בדיני חייב אינו כלומר,
אתננו.72) לאחר לומר: יכול כהן שלכל כיוון
לקנותן.73)

.åèeÈ‰Â ,‰¯t ÏL ‰ÈÚÓ Èa ÈÏ ¯ÎÓ :ÁaËÏ ¯Ó‡»«¿«»¿…ƒ¿≈≈∆»∆»»¿»
˙BzÓ da74Ô˙B -75BÏ ‰kÓ BÈ‡Â Ô‰kÏ76ÔÓ »«»¿»«…≈¿≈¿«∆ƒ

ÌÈÓc‰77Ï˜LÓa epnÓ ÌÁ˜Ï .78Ô‰kÏ Ì˙B - «»ƒ¿»»ƒ∆¿ƒ¿»¿»«…≈
ÁahÏ ‰kÓe79.ÌÈÓc‰ ÔÓ ¿«∆««»ƒ«»ƒ

הקיבה.74) הטבח.76)הלוקח.75)כלומר,
שילם 77) לא ששילם ומה שם, שהמתנות הלוקח ידע שהרי

הבשר. שאר עבור אלא הקיבה, לו 78)עבור נתן והטבח
הקיבה. את בני 79)גם בין שהקיבה ידע לא שהרי

שלו. שאינו דבר הטבח לו שמכר ונמצא המעיים,

.æèa eÈ‰Â B¯·ÁÏ ¯Oa ÁlLÓ‰d80˙BzÓ81BÈ‡ - «¿«≈«»»«¬≈¿»»«»≈
ÔÏÊ‚e ‰Ê ¯·Ú ‡nL LLBÁ82- Ô‰k Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó . ≈∆»»«∆¿»»»∆≈…≈

‰ÏÚÓ83Ô‰k „ÒÙ‰ ÈtÓ ,ÔÏÎB‡Â ÌÈÓ„a ˙Bzn‰84, «¬∆««»¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈∆¿≈…≈
.‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ ÌÈÓc‰ ÔzÈÂ¿ƒ≈«»ƒ¿»…≈∆ƒ¿∆

לו.80) ששלח וקיבה.81)במתנה לחיים ואם 82)זרוע
המתנות  את שקנה להניח יש אלא, לקבלם, רשאי אינו כן
המתנות  והעלה במקומו, כהן היה שלא או הכהן, מן

את 83)בדמים. ומניח בשוויין המתנות את שם כלומר,
שלושה  של דין בית בפני לשומן שצריך ואפשר דמיהן.

בשומא. היודעים יתקלקלו 84)נאמנים - יניחם אם
וייפסדו.

.æé‰ˆ¯ Ì‡Â .Ô˙B - „Á‡ Ô‰ÎÏ ˙Bzn‰ ÔzÏ ‰ˆB¯‰»∆ƒ≈««»¿…≈∆»≈¿ƒ»»
,ÚB¯Ê ÈˆÁ B‡ „Á‡Ï ‰·˜ ÈˆÁ ÔzÈ ‡Ï - Ô˙B‡ ˜ÏÁÏ«¬…»…ƒ≈¬ƒ≈»¿∆»¬ƒ¿«

ÌÈLÏ ÌÈÈÁÏe ,„Á‡Ï ‰·˜Â ,„Á‡Ï ÚB¯Ê ‡l‡85; ∆»¿«¿∆»¿≈»¿∆»¿»«ƒƒ¿«ƒ
‰zÓ È„k da ‰È‰iL - BÏ Ôzz :¯Ó‡pL86eÈ‰ Ì‡Â . ∆∆¡«ƒ∆∆ƒ¿∆»¿≈«»»¿ƒ»

¯BL ÏL87ÏÎa ‰È‰iL ‡e‰Â ;˙BÎÈ˙Á Ô˙B‡ ˜ÏBÁ - ∆≈»¬ƒ¿∆ƒ¿∆¿»
.‰zÓ È„k ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»¿≈«»»

כהן.85) לכל אחד לחי מן 86)כלומר, הוא זה ודין
הזרוע 87)התורה. אף ביותר, גדול שהוא כיוון ושור

נתינה. כדי מהן בחלק אף ויש גדולים, והקיבה והלחיים

.çéÔÈÓÈ ÏL ÚB¯Ê ?ÚB¯f‰ e‰Ê È‡88ÏL ˜¯t‰ ÔÓ , ≈∆«¿«¿«∆»ƒƒ«∆∆∆
‰aÎ¯‡89B„È ÏL Ûk „Ú90ÌÈ¯·È‡ ÈL Ô‰L ,91‰Ê «¿À»««∆»∆≈¿≈≈»ƒ∆

‰˜Èt „ÚÂ ÈÁÏ ÏL ˜¯t‰ ÔÓ - ÌÈÈÁl‰Â .‰Êa ‰¯ÚÓ¿…∆»∆¿«¿»«ƒƒ«∆∆∆¿ƒ¿«ƒ»
˙¯b¯b ÏL92‰ÏB„b ˙ÚaË ,93,Ô‰ÈÈaL ÔBLl‰ ÌÚ ∆«¿∆∆«««¿»ƒ«»∆≈≈∆

.Ô‰kÏ Ïk‰«…«…≈

תלמודא,88) מאי וכו', ימין, זרוע זה הזרוע, רבנן, תנו
"הזרוע" נמי הכא שבירך, המיומנת "הירך", רבא, כדאמר

שבזרוע. הפרסות.89)המיומן שבו התחתון החלק הוא
כתף.90) של רחב המתחילה 91)עצם השוק היינו,

עד  הימנה שלמעלה והקולית ולמעלה הארכובה של מהפרק
זרוע. בכלל אינו ולמטה מהארכובה אבל הכתף,

בגרון.92) הבולטת ובית 93)הבליטה נוטלה שם:
יותר  באלכסון הצוואר בעומק תופס (כלומר, עמה שחיטה

הפיקה). מן

.èéÔ˙B‡ ÔÈ‚ÏBÓ ÔÈ‡94‡l‡ ,Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ ÔÈ‡Â ≈¿ƒ»¿≈«¿ƒƒ»∆»
‰·w‰Â ,Ô¯Óˆ·e Ô¯BÚa BÏ ezÈ95‰ÈÏÚL ·ÏÁa ƒ¿¿»¿«¿»¿«≈»«≈∆∆»∆»

·ÏÁ ÁÈp‰Ï ÌÈ‰k‰ e‚‰ ¯·Îe .dÎB˙aL ·ÏÁ·e«≈∆∆¿»¿»»¬«…¬ƒ¿«ƒ«≈∆
ÌÈÏÚaÏ ‰·w‰96. «≈»«¿»ƒ

נתרבו 94) שלא פי על ואף הלחיים. ואת הזרוע את כלומר,
סמיכותם  מחמת שווה שדינם נראה הלחיים, רק מהכתוב,

חלב 95)בכתוב. להביא אתא, למאי "והקיבה", שם:
הקיבה. שבתוך וחלב הקיבה גבי שכיוון 96)שעל

הישראל. אצל להניח רשות להם יש כהנים, ממון שהמתנות

.ë˙ÏÎB‡ ˙‰k‰97‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙Bzn‰ «…∆∆∆∆««»««ƒ∆ƒ
‰‡eO98Ï‡¯OÈÏ99‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,100. ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈»∆¿À»

˙BzÓ ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ101ÏÏ‚a ¿…∆»«««≈«»ƒ¿«
‰ÏÏÁ Ï·‡ .BzL‡102ÔÈ‡L ,˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ƒ¿¬»¬»»≈»∆∆∆≈
ÌÈ‰k ÏÏÎa ÌÈÏÏÁ103‰ˆ¯ Ì‡Â .104¯kÓÏ Ô‰k‰ ¬»ƒƒ¿«…¬ƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…

,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ elÙ‡ ,‰zÓa ÔzÏ B‡ ˙Bzn‰««»ƒ¿»¿«»»¬ƒ¿≈»ƒ
Ô‰a ÔÈ‡L ,ÌÏÈÎ‡Ó - ÌÈ·ÏkÏ ÌÏÈÎ‡‰Ï B‡¿«¬ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»∆≈»∆

.ÏÏk ‰M„¿̃À»¿»

(ומה 97) לכהנתא" מתנתא יהיב הוה "עולא קלא: שם
רש"י). - במשמע כהנת אפילו קסבר לכהן, ונתן שכתוב:

כל 98) אשתו. בגלל מתנות אוכל עצמו הבעל אפילו שהרי
אוכלת. עצמה שהיא כהונה,99)שכן קדושת בה ואין

ותרומה  לעולם, קדשים של ושוק חזה לאכול אסורה שהרי
זר. אשת אין 100)בהיותה כהונה שקדושת פי על שאף

לה. יש כהנת דין - כנ"ל כהנא 101)בה, "רב קלב. שם
עשו  וכן כהנת). ואשתו היה, (ישראל אשתו בשביל אכל
היא  שהכוונה לומר, וצריך שם. שנזכר כמו אמוראים  עוד
בזה  קיים אותן לו שנתן ומי אשתו במקום מתנות שקיבל
לקבל  הרשאה צריך ואינו כגופו, שאשתו כיוון נתינה. מצות

המתנות. קדושת 102)את ופקעה לה, לאסור שנבעלה
דבר. לכל כזרה היא והרי ממנה, עד:)103כהונה ביבמות

דאי  כיוון כהנת מז. ובבכורות היא. דאהרן זרעו לאו חללה
חומש  משלמת שאינה ומה זרה, הויא (=הפסול) לה בעיל
מפני  אלא כהנת דין לה שיש מפני זה אין תרומה, אכלה אם

מתחילתה. זרה פרק 104)שאינה תחילת חולין תוספתא
לעובד  מוכרן אפילו קדושה, משום בהם אין "מתנות ט:
כהונה  מצוות אלא בהן אין כלבו, לפני נותנן אפילו כוכבים

ממונו). שהן כיוון לכהן לתיתן צריך (כלומר, בלבד"

.àëÔ‰k105˙Bzn‰ BÏ ÌÈ˙BpL ÌÈ¯·Á BÏ eÈ‰L106, …≈∆»¬≈ƒ∆¿ƒ««»
‰kÊÓ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ï‡¯OÈÏ Ô‰a ˙BkÊÏ ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿«»∆¿ƒ¿»≈¬≈¬≈∆¿«∆
ÌÈ¯·Á‰ Ì˙B‡ eÈ‰ÈÂ ,B„ÈÏ e‡a ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â BÏ¿««ƒ∆…»¿»¿ƒ¿»«¬≈ƒ
.Ô‰a ‰ÎfL Ï‡¯Oi‰ ‰ÊÏ ˙Bzn‰ ÔÈ˙BÂ ÌÈÁ·BÊ¿ƒ¿¿ƒ««»¿∆«ƒ¿»≈∆»»»∆

˜Á„a ‰Ê Ï‡¯Oi‰ ‰È‰iL ‡e‰Â107˙B˜Ï BÏ ÔÈ‡Â ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿»≈∆¿…«¿≈ƒ¿
B¯·Á BÏ ‰ÎfL Ô‰k‰ ‰È‰ÈÂ ,¯Oa108‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »»¿ƒ¿∆«…≈∆»»¬≈¬»ƒ»»

‰Ê Ï‡¯OÈ ÏL BLnL Ô‰k‰109BËÈ˜Ï B‡ B¯ÈÎO B‡ «…≈«»∆ƒ¿»≈∆¿ƒ¿ƒ
ÏÚa ‰kÊÈ ‡nL ,B„ÈÏ e‡B·iL „Ú BÏ ‰kÊÓ BÈ‡ -≈¿«∆«∆»¿»∆»¿«∆¿«

BÁ¯k110. »¿

צורבא 105) ליה דאית כהנא האי יוסף, רב "אמר קלג. שם
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ליזכי  מילתא, ליה ודחיקא (=בשכנותו) בשבבותיה מרבנן
כהונה  במכרי לידיה אתי דלא גב על ואף מתנתא ליה
אותו  אוהבים אדם בני ורוב בעיר, ניכר שהיה (בכהן ולויה"

המתנות). לו שבעולם 106)ונותנין הכהנים כל ולכן
אין  שהרי שלו, שהמתנות ונמצא חלקם, על מוותרים

בלבד. הנאה טובת אם כי במתנותיו חולין 107)לישראל
שהוא  רבינו סובר מרבנן", "צורבא שם שהזכירו ומה שם.

דווקא. שמשו.108)לאו ורב 109)ולא "רבא שם:
וכו', אדא, בר חנא דרב בריה יוחנא מר לבי איקלעו ספרא
(כלומר, לשמעיה רבא ליה אמר תילתא. עגלא להו עביד
לתת  רגיל היה הבית שבעל וכנראה כהן, שהיה שלו לשמש
אכל  רבא וכו', מתנתא, לן זכי רבו), של לשמשו מתנותיו
ספרא), לרב יוסף (רב ליה אמר וכו', אכל, לא ספרא ורב
וכו'". מזכי, כרחיה בעל שמעא באחר, אנא אמרי כי

ליד 110) המתנות הגיעו לא כשעוד אלא אינה זו וחששא
שלו, לבעלים אף לאחרים, מזכה אינו לידו, הגיעו אבל כהן,

הטוב. ברצונו אלא

.áëÛËÁÈ ‡Ï111,ÂÈÙa Ï‡LÈ ‡ÏÂ ˙Bzn‰ Ô‰k‰ …«¿…«…≈««»¿…ƒ¿«¿ƒ
Ì‰L ÔÓÊ·e .ÏËB - „B·Îa BÏ ÔÈ˙B Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆≈
,Ì‰È„È ÔÈÎLBÓ ÌÈÚev‰ - ÌÈÁaËn‰ ˙È·a ÌÈa«̄ƒ¿≈«ƒ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈∆

Úeˆ Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏËB ÌÈ¯b¯b‰Â112ÔÈ‡Â ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»…≈»¿≈
‡e‰L B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓÚ„eiL È„k ,ÏËB ‰Ê È¯‰ - Ô‰k «ƒƒ∆…≈¬≈∆≈¿≈∆ƒ»«

‡l‡ ˙Bzn‰ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .Ô‰k ‡e‰L ÏkÏ«…∆…≈¿≈«…¬ƒ¿ƒ««»∆»
‰ÁLÓÏ ¯Ó‡pL ;Ïc¯Áa ÈÏˆ113ÌÈÏÎB‡L C¯ck - »ƒ¿«¿»∆∆¡«¿»¿»¿∆∆∆¿ƒ
ÌÈÎÏn‰114. «¿»ƒ

אביי,111) אמר מעצמו. שיטול ולא "ונתן, שם: בחולין
מחביבנא  קא חבובי אמינא מתנתא, חטיפנא הוה מריש
מיחטף  בעצמו, שיטול ולא ונתן להא, דשמענא כיוון מצוה.
להא  דשמענא כיוון לי, הבו אמרי מימר חטיפנא, לא
חלקם  שמואל בני אומר, מאיר ר' הבצע. אחרי ויטו דתניא:
שקילנא  לי יהבו ואי אמינא. לא נמי מימר בפיהם, שאלו
כיוון  המטבחיים), בבית רבים כהנים כשהיו אפילו (כלמר,
ידיהם, את מושכין הצנועין דתניא, להא דשמענא
ממעלי  לבר שקילנא, לא נמי משקל חולקים, והגרגרנים
ומצוה  טוב יום שהוא כיפור, יום (=בערב דכפורי יומי
ואם  מתאספים, רבים וכהנים מרובות, ומתנות בו, לאכול
נפשאי  לאחזוקי שם), תוספות - כהן שאינו יאמרו יטול, לא

שהובאו 112)בכהני". אביי, מדברי רבינו כן למד
להחזיק  בכדי הכיפורים יום בערב מתנות שנטל למעלה,

ומכאן לכהן, לקחת עצמו לו מותר ידוע, ואינו צנוע שכהן
עצמו  להחזיק כדי הכיפורים, יום מערב חוץ אחר בזמן גם

כהונה,113)לכהן. במתנות ולא בקדשים נאמר זה פסוק
"כל  - למשחה" נתתים "לך שנאמר: ממה זאת למדו אבל
לגדולה". לך נתתי בכהונתך, לך שנתתי מתנות

הקדשים),114) בכל (כלומר, "ובכולן צ: בזבחים משנה
ושלוקין  צלויין לאכלן באכילתן לשנות רשאין הכהנים
"למשחה, קרא אמר טעמא, מאי ובגמרא: וכו'". ומבושלין,
התוספות  כתבו זה ולפי אוכלין". שהמלכים כדרך לגדולה,
כשנהנה  אלא אמורים הדברים אין מתנות, לעניין שגם
נהנה  אם אבל מבושל, מאכילת שנהנה כמו צלי מאכילת

לו. שטוב כמו מבושל יאכל מבושל, באכילת יותר

ה'תשע"ו  א' אדר ג' שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לו 1) יש ואם הגז, ראשית לכהן ליתן שמצותֿעשה יבאר

הצמר  היה ואם ובמקודשין. בחולין נוהגת אם ודין שיעור.
נוהג  ואם בידו. רחלים צמר התולש שחור. או אדום או קשה
של  צאנו גז הלוקח באחריותו. חייב אם ובטרפה. בכלאים
שנתגייר  וגר חבירו. של צאנו גז הלוקח הגוי. שגזזן אחר גוי
הגז. בראשית חייב ויהיה לו יהיה צאן כמה גיזות. לו והיו
מפרישין  ואם בתחילה. מצותה הגז ראשית השותפין. וצאן
הוא  ואם לכהנים. גיזותיו לחלק הרוצה ישן. על  מחדש

דבר. לכל חולין

.à‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ô‰kÏ ÔzÏ3:¯Ó‡pL ,Êb‰ ˙ÈL‡¯ ƒ¿«¬≈ƒ≈«…≈≈ƒ«≈∆∆¡«
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÌiÂÏe .BÏ Ôzz E‡ˆ Êb ˙ÈL‡¯Â4 ¿≈ƒ≈…¿ƒ∆¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL BÊ Êb‰ ˙ÈL‡¯Ï ÔÈ‡Â .BÊ ‰ÂˆÓa5. ¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ«≈ƒƒ«»

ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe6dÈ‡Â . ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ¿…≈∆»ƒƒƒ¿≈»
ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B7˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,8ÈÙa ‡lL ÔÈa ∆∆∆»»»∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈

Ô‚c‰ ˙ÈL‡¯k ,˙Èa‰9‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁa ˙‚‰BÂ . ««ƒ¿≈ƒ«»»¿∆∆¿Àƒ¬»…
ÔÈLc˜Ó·10. «À¿»ƒ

קלז.2) ובחולין קמד), (עשה המצוות בספר ראה
בספר 3) וראה הן. אחת מצוה - והנתינה ההפרשה כלומר,

שם. ומצותֿעשה יב, כלל "ושאר 4)המצוות קלא: שם
מוציאין  אין והקיבה, והלחיים הזרוע כגון כהונה, מתנות
לכהן  מלוי הא ללוי. מלוי ולא לכהן מכהן לא אותן
ומאי  וכו', זרוע, ולא הזרוע כגון עם, איקרו אלמא מוציאין,
שדין  שאףֿעלֿפי דבר, של וטעמו הגז", ראשית ניהו,
יז, בהלכה כדלהלן הוא, אחד – בהמה ומתנות הגז ראשית
שנאמר  משום פטורים, שבמתנות לויים, לענין ביניהם הבדל
והמוציא  עם, בכלל הם אם הוא וספק העם", "מאת בהם
– כלל "עם" נזכר שלא הגז ובראשית הראיה, עליו מחבירו

ורדב"ז). (כסףֿמשנה בה 5)חייבים שנאמר כיון
ראה  שיעור, בו אין ראשית שנאמר מקום וכל "וראשית",
א. הלכה בפ"ה ולמעלה א, הלכה תרומות מהלכות בפ"ג

הגז 6) ראשית תרווייהו, דאמרי ושמואל רב קלז: שם
דבר  לו תן לו, תתן כאן: שנאמר משום כן ותיקנו בששים.
למעלה  וראה טז. הלכה בסוף כדלהלן מתנה, ליתנו הראוי

יז. הלכה ופ"ט ב, הלכה נחמן 7)פ"ה רב "אמר קלו: שם
בראשית  אלעאי כר' וכו', עלמא, נהוג האידנא יצחק, בר
אלא  נוהג אינו הגז ראשית אומר, אילעאי רבי דתניא, הגז.
יליף  רבא, "אמר (שם.): אמרו אלעאי ר' של וטעמו בארץ".
לארץ  בחוצה אין, בארץ תרומה מה מתרומה, נתינה נתינה
נהגו  ולא לא". לארץ בחוצה אין, בארץ הגז, ראשית אף לא.
בין  נוהגות וקיבה לחיים זרוע, אבל הגז, בראשית אלא כן
שם  עיין א, הלכה פ"ט (למעלה לארץ בחוצה ובין בארץ
שכשם  יתכן, תרומה, כמו שדינה ומכיון ו). בהערה
(הלכות  לארץ כולם כשבאו אלא נוהגת אינה שתרומה
אלא  נוהגת הגז ראשית אין כן כמו כו), הלכה פ"א תרומות
(מנחתֿחינוך  מדרבנן אלא אינה הזה, ובזמן כולם, כשבאו
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מלשלם". פטור שאכלן או כהונה מתנות המזיק
חייב.71) שמים בדיני אבל אדם, בדיני חייב אינו כלומר,
אתננו.72) לאחר לומר: יכול כהן שלכל כיוון
לקנותן.73)

.åèeÈ‰Â ,‰¯t ÏL ‰ÈÚÓ Èa ÈÏ ¯ÎÓ :ÁaËÏ ¯Ó‡»«¿«»¿…ƒ¿≈≈∆»∆»»¿»
˙BzÓ da74Ô˙B -75BÏ ‰kÓ BÈ‡Â Ô‰kÏ76ÔÓ »«»¿»«…≈¿≈¿«∆ƒ

ÌÈÓc‰77Ï˜LÓa epnÓ ÌÁ˜Ï .78Ô‰kÏ Ì˙B - «»ƒ¿»»ƒ∆¿ƒ¿»¿»«…≈
ÁahÏ ‰kÓe79.ÌÈÓc‰ ÔÓ ¿«∆««»ƒ«»ƒ

הקיבה.74) הטבח.76)הלוקח.75)כלומר,
שילם 77) לא ששילם ומה שם, שהמתנות הלוקח ידע שהרי

הבשר. שאר עבור אלא הקיבה, לו 78)עבור נתן והטבח
הקיבה. את בני 79)גם בין שהקיבה ידע לא שהרי

שלו. שאינו דבר הטבח לו שמכר ונמצא המעיים,

.æèa eÈ‰Â B¯·ÁÏ ¯Oa ÁlLÓ‰d80˙BzÓ81BÈ‡ - «¿«≈«»»«¬≈¿»»«»≈
ÔÏÊ‚e ‰Ê ¯·Ú ‡nL LLBÁ82- Ô‰k Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó . ≈∆»»«∆¿»»»∆≈…≈

‰ÏÚÓ83Ô‰k „ÒÙ‰ ÈtÓ ,ÔÏÎB‡Â ÌÈÓ„a ˙Bzn‰84, «¬∆««»¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈∆¿≈…≈
.‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ ÌÈÓc‰ ÔzÈÂ¿ƒ≈«»ƒ¿»…≈∆ƒ¿∆

לו.80) ששלח וקיבה.81)במתנה לחיים ואם 82)זרוע
המתנות  את שקנה להניח יש אלא, לקבלם, רשאי אינו כן
המתנות  והעלה במקומו, כהן היה שלא או הכהן, מן

את 83)בדמים. ומניח בשוויין המתנות את שם כלומר,
שלושה  של דין בית בפני לשומן שצריך ואפשר דמיהן.

בשומא. היודעים יתקלקלו 84)נאמנים - יניחם אם
וייפסדו.

.æé‰ˆ¯ Ì‡Â .Ô˙B - „Á‡ Ô‰ÎÏ ˙Bzn‰ ÔzÏ ‰ˆB¯‰»∆ƒ≈««»¿…≈∆»≈¿ƒ»»
,ÚB¯Ê ÈˆÁ B‡ „Á‡Ï ‰·˜ ÈˆÁ ÔzÈ ‡Ï - Ô˙B‡ ˜ÏÁÏ«¬…»…ƒ≈¬ƒ≈»¿∆»¬ƒ¿«

ÌÈLÏ ÌÈÈÁÏe ,„Á‡Ï ‰·˜Â ,„Á‡Ï ÚB¯Ê ‡l‡85; ∆»¿«¿∆»¿≈»¿∆»¿»«ƒƒ¿«ƒ
‰zÓ È„k da ‰È‰iL - BÏ Ôzz :¯Ó‡pL86eÈ‰ Ì‡Â . ∆∆¡«ƒ∆∆ƒ¿∆»¿≈«»»¿ƒ»

¯BL ÏL87ÏÎa ‰È‰iL ‡e‰Â ;˙BÎÈ˙Á Ô˙B‡ ˜ÏBÁ - ∆≈»¬ƒ¿∆ƒ¿∆¿»
.‰zÓ È„k ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»¿≈«»»

כהן.85) לכל אחד לחי מן 86)כלומר, הוא זה ודין
הזרוע 87)התורה. אף ביותר, גדול שהוא כיוון ושור

נתינה. כדי מהן בחלק אף ויש גדולים, והקיבה והלחיים

.çéÔÈÓÈ ÏL ÚB¯Ê ?ÚB¯f‰ e‰Ê È‡88ÏL ˜¯t‰ ÔÓ , ≈∆«¿«¿«∆»ƒƒ«∆∆∆
‰aÎ¯‡89B„È ÏL Ûk „Ú90ÌÈ¯·È‡ ÈL Ô‰L ,91‰Ê «¿À»««∆»∆≈¿≈≈»ƒ∆

‰˜Èt „ÚÂ ÈÁÏ ÏL ˜¯t‰ ÔÓ - ÌÈÈÁl‰Â .‰Êa ‰¯ÚÓ¿…∆»∆¿«¿»«ƒƒ«∆∆∆¿ƒ¿«ƒ»
˙¯b¯b ÏL92‰ÏB„b ˙ÚaË ,93,Ô‰ÈÈaL ÔBLl‰ ÌÚ ∆«¿∆∆«««¿»ƒ«»∆≈≈∆

.Ô‰kÏ Ïk‰«…«…≈

תלמודא,88) מאי וכו', ימין, זרוע זה הזרוע, רבנן, תנו
"הזרוע" נמי הכא שבירך, המיומנת "הירך", רבא, כדאמר

שבזרוע. הפרסות.89)המיומן שבו התחתון החלק הוא
כתף.90) של רחב המתחילה 91)עצם השוק היינו,

עד  הימנה שלמעלה והקולית ולמעלה הארכובה של מהפרק
זרוע. בכלל אינו ולמטה מהארכובה אבל הכתף,

בגרון.92) הבולטת ובית 93)הבליטה נוטלה שם:
יותר  באלכסון הצוואר בעומק תופס (כלומר, עמה שחיטה

הפיקה). מן

.èéÔ˙B‡ ÔÈ‚ÏBÓ ÔÈ‡94‡l‡ ,Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ ÔÈ‡Â ≈¿ƒ»¿≈«¿ƒƒ»∆»
‰·w‰Â ,Ô¯Óˆ·e Ô¯BÚa BÏ ezÈ95‰ÈÏÚL ·ÏÁa ƒ¿¿»¿«¿»¿«≈»«≈∆∆»∆»

·ÏÁ ÁÈp‰Ï ÌÈ‰k‰ e‚‰ ¯·Îe .dÎB˙aL ·ÏÁ·e«≈∆∆¿»¿»»¬«…¬ƒ¿«ƒ«≈∆
ÌÈÏÚaÏ ‰·w‰96. «≈»«¿»ƒ

נתרבו 94) שלא פי על ואף הלחיים. ואת הזרוע את כלומר,
סמיכותם  מחמת שווה שדינם נראה הלחיים, רק מהכתוב,

חלב 95)בכתוב. להביא אתא, למאי "והקיבה", שם:
הקיבה. שבתוך וחלב הקיבה גבי שכיוון 96)שעל

הישראל. אצל להניח רשות להם יש כהנים, ממון שהמתנות

.ë˙ÏÎB‡ ˙‰k‰97‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙Bzn‰ «…∆∆∆∆««»««ƒ∆ƒ
‰‡eO98Ï‡¯OÈÏ99‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,100. ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈»∆¿À»

˙BzÓ ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ101ÏÏ‚a ¿…∆»«««≈«»ƒ¿«
‰ÏÏÁ Ï·‡ .BzL‡102ÔÈ‡L ,˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ƒ¿¬»¬»»≈»∆∆∆≈
ÌÈ‰k ÏÏÎa ÌÈÏÏÁ103‰ˆ¯ Ì‡Â .104¯kÓÏ Ô‰k‰ ¬»ƒƒ¿«…¬ƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…

,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ elÙ‡ ,‰zÓa ÔzÏ B‡ ˙Bzn‰««»ƒ¿»¿«»»¬ƒ¿≈»ƒ
Ô‰a ÔÈ‡L ,ÌÏÈÎ‡Ó - ÌÈ·ÏkÏ ÌÏÈÎ‡‰Ï B‡¿«¬ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»∆≈»∆

.ÏÏk ‰M„¿̃À»¿»

(ומה 97) לכהנתא" מתנתא יהיב הוה "עולא קלא: שם
רש"י). - במשמע כהנת אפילו קסבר לכהן, ונתן שכתוב:

כל 98) אשתו. בגלל מתנות אוכל עצמו הבעל אפילו שהרי
אוכלת. עצמה שהיא כהונה,99)שכן קדושת בה ואין

ותרומה  לעולם, קדשים של ושוק חזה לאכול אסורה שהרי
זר. אשת אין 100)בהיותה כהונה שקדושת פי על שאף

לה. יש כהנת דין - כנ"ל כהנא 101)בה, "רב קלב. שם
עשו  וכן כהנת). ואשתו היה, (ישראל אשתו בשביל אכל
היא  שהכוונה לומר, וצריך שם. שנזכר כמו אמוראים  עוד
בזה  קיים אותן לו שנתן ומי אשתו במקום מתנות שקיבל
לקבל  הרשאה צריך ואינו כגופו, שאשתו כיוון נתינה. מצות

המתנות. קדושת 102)את ופקעה לה, לאסור שנבעלה
דבר. לכל כזרה היא והרי ממנה, עד:)103כהונה ביבמות

דאי  כיוון כהנת מז. ובבכורות היא. דאהרן זרעו לאו חללה
חומש  משלמת שאינה ומה זרה, הויא (=הפסול) לה בעיל
מפני  אלא כהנת דין לה שיש מפני זה אין תרומה, אכלה אם

מתחילתה. זרה פרק 104)שאינה תחילת חולין תוספתא
לעובד  מוכרן אפילו קדושה, משום בהם אין "מתנות ט:
כהונה  מצוות אלא בהן אין כלבו, לפני נותנן אפילו כוכבים

ממונו). שהן כיוון לכהן לתיתן צריך (כלומר, בלבד"

.àëÔ‰k105˙Bzn‰ BÏ ÌÈ˙BpL ÌÈ¯·Á BÏ eÈ‰L106, …≈∆»¬≈ƒ∆¿ƒ««»
‰kÊÓ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ï‡¯OÈÏ Ô‰a ˙BkÊÏ ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿«»∆¿ƒ¿»≈¬≈¬≈∆¿«∆
ÌÈ¯·Á‰ Ì˙B‡ eÈ‰ÈÂ ,B„ÈÏ e‡a ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â BÏ¿««ƒ∆…»¿»¿ƒ¿»«¬≈ƒ
.Ô‰a ‰ÎfL Ï‡¯Oi‰ ‰ÊÏ ˙Bzn‰ ÔÈ˙BÂ ÌÈÁ·BÊ¿ƒ¿¿ƒ««»¿∆«ƒ¿»≈∆»»»∆

˜Á„a ‰Ê Ï‡¯Oi‰ ‰È‰iL ‡e‰Â107˙B˜Ï BÏ ÔÈ‡Â ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿»≈∆¿…«¿≈ƒ¿
B¯·Á BÏ ‰ÎfL Ô‰k‰ ‰È‰ÈÂ ,¯Oa108‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »»¿ƒ¿∆«…≈∆»»¬≈¬»ƒ»»

‰Ê Ï‡¯OÈ ÏL BLnL Ô‰k‰109BËÈ˜Ï B‡ B¯ÈÎO B‡ «…≈«»∆ƒ¿»≈∆¿ƒ¿ƒ
ÏÚa ‰kÊÈ ‡nL ,B„ÈÏ e‡B·iL „Ú BÏ ‰kÊÓ BÈ‡ -≈¿«∆«∆»¿»∆»¿«∆¿«

BÁ¯k110. »¿

צורבא 105) ליה דאית כהנא האי יוסף, רב "אמר קלג. שם
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Ô‰kÏ ÔziL „Ú40¯ÓB‡‰ .41- ˙ÈL‡¯ È˙Bfb Ïk : «∆ƒ≈«…≈»≈»ƒ«≈ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c42. ¿»»«»ƒ

שם.38) שאר 39)תוספתא אבל שהפריש, מה כלומר,
קיים. שלא 40)הגז הגז משאר שנית שיפריש כלומר,

מסוים, חלק להפריש החיוב שאין הגז בראשית ודוקא אבד.
כיון  דוקא, וקיבה ולחיים זרוע הוא שהחיוב במתנות אבל
אותו  מחייבים ואין באחריותן, חייב אינו שוב שאבדו
בפ"ט  (כנ"ל תובעין לו שאין ממון שהוא מפני לשלם,
אבד  אם אבל הגז, ראשית רק כשאבדה זה וכל יד). הלכה
(משנה  כהונה במתנות כמו באחריותו, חייב אינו הגז, כל
שם. רע"ק ובחידושי ה, סעיף שלג סימן ביו"ד וראה למלך).

להלן.41) וראה אלעאי, כרבי ולא כחכמים קלו: חולין
גיזיי 42) כל שהאומר נאמר באחת ברייתות, שתי הביאו שם

קיימין, שדבריו נראה ובשנייה כלום, אמר לא הגז ראשית
אלעאי  ר' לדעת ורבנן: אלעאי ר' בפלוגתת זאת ותלו
כן  ולמדו ישראל, בארץ אלא נוהגת אינה הגז שראשית
אמר  לא הגז ראשית גיזיי כל שהאומר הואֿהדין מתרומה,
אמר  לא תרומה גרני כל שהאומר בתרומה, כמו כלום,
לארץ  בחוץ גם נוהגת הגז שראשית חכמים ולדעת כלום.
דבריו  הגז ראשית גיזיי כל אמר אם – מתרומה למדו ולא
רבינו  פסק לארץ, וחוצה ארץ שלענין ואףֿעלֿפי קיימין.
נוהגת  אינה הגז שראשית אלעאי כר' א) הלכה (למעלה
(חולין  העולם נהגו שכן משום אלא זה אין בארץ, אלא
מנהג  לנו שאין הגז" ראשית גיזיי "כל לענין אבל שם).
שם  ביו"ד והגר"א קורקוס (ר"י כרבנן הלכה בזה העולם,

ד). ס"ק

.èÁ˜Bl‰43ÔÊÊbL ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆≈»ƒ««∆¿»»
Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ¯eËt - ÌÈÎÎBk „·BÚ‰44Ô‡v‰ Á˜Ï . »≈»ƒ»≈≈ƒ«≈»««…

·iÁ - Ô˙f‚Ï45˙eL¯a ‰fb‰ ‰Ï„bL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»»«»««ƒ∆»¿»«ƒ»ƒ¿
È·ÎBk „·BÚ‰46„·BÚÏ Ô‡v‰ ÔÈ¯ÊBÁL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ì »≈»ƒ¿««ƒ∆¿ƒ«…»≈

˙BÊÈÊb‰Â Ï‡¯OÈ ÊÊBb‰Â ÏÈ‡B‰ .‰ÊÈÊb ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ««¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
BlL47.‰fb‰ ˙ÚLa ‡l‡ ·eiÁ‰ ÔÈ‡L ;·iÁ - ∆«»∆≈«ƒ∆»ƒ¿««ƒ»

קלה.43) שם שעת 44)משנה (שהיא הגיזה שבשעת כיון
הגוי. של הגז היה להלן), ראה כר'45)החיוב, קלח. שם

הגוי  ששייר ואףֿעלֿפי אושעיא. בר נתן כר' ולא חסדא
החזקה: שאין להפריש, הלוקח חייב להגזז, מצאנו מעט
להלן  וראה בגוי, שייכת כהונה", מתנות מוכר אדם "אין
הצאן  גוף את לו שהקנה רבינו כוונת ואין טו. בהלכה
את  הגוי לו שנתן אףֿעלֿפי אלא שם), רש"י (כדעת לגיזתו
שיש  שכיון דבר, של וטעמו חייב. אותן, לגזוז כדי רק הצאן
אבל  "צאנך". בכלל זה הרי הצאן, את לגזוז רשות לו
שלא  כיון הגז, מראשית פטור מגיזתה חוץ בהמה המקדיש

בחזוןֿאיש. וראה לגזוז. רשות לו קלו.46)ניתנה שם
בפטור, הגדל הגז שראשית (כלומר, נמי הכי תימא "וכי
הא  הגז, מראשית פטור גוי, צאן גז הלוקח והתנן, פטור),
אצל  בפטור, שגדל אףֿעלֿפי (כלומר, חייב לגזוז צאנו
כר' שהלכה העירונו וכבר אלעאי". כר' דלא מתניתין הגוי),
בארץ. רק נוהגת הגז שראשית זה לענין אלא אלעאי

סעיף 47) שם ביו"ד וראה כנ"ל. לגיזתן, הצאן גוף לא אבל
שם. וש"ך הגר"א ובביאור ז,

.éÁ˜Bl‰48¯ÎBn‰ ¯iL Ì‡ :B¯·Á ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆¬≈ƒƒ≈«≈
ËÚÓ49ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ¯ÎBn‰ - ÊÊb‰Ï B‡vÓ ¿«ƒ…¿ƒ»≈«≈«»¿«¿ƒƒ

¯ÎBn‰ ÏÈÁ˙‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïk‰ ÏÚ ¯‡LÓ‰«¿…»««…¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«≈
ÊÊ‚Ï50‰˜ÊÁ .51Ì‡Â .‰p‰k ˙BzÓ ¯ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ƒ¿…¬»»≈»»≈«¿¿À»¿ƒ

LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ Á˜Bl‰ - ÌeÏk ¯iL ‡Ï52. …ƒ≈¿«≈««»¿«¿ƒ

שם.48) כשיעור 49)משנה מעט באותו ויש כלומר,
יג. הלכה להלן ראה הגז, "וכי 50)ראשית קלח. שם

(כלומר, התם בשלמא לגוז, שהתחיל והוא נמי, הכא תימא
דאתחיל  מעידנא כתיב, ארצכם קציר את ובקוצרכם בפאה),
דאתחיל  מעידנא הכא, אלא שדה. בכולה מיחייב לקצור
מתחייב  ואינו (כלומר, עדריה" בכוליה מיחייב לא למיגז
אחת  בכל שיש צאן חמש גיזת לאחר אלא הגיזה בתחילת
אם  בין הבדל אין כן ואם כדלהלן) סלע, יב משקל מהן

התחיל. לא אם לבין לגזוז המוכר שם:51)התחיל
מתנה  לוקח, ליה דאמר וכו', איניש מזבין לא דכהן "מתנות
למכרן  הוא שאיסור דבר, של וטעמו היא". גבך דכהן
פ"ט  למעלה וראה כך. ידי על כהונה ממתנות ולהפטר

יד. לא 52)הלכה דכהן מתנה מוכר, ליה "דאמר שם:
שם, ובמפרשים ח סעיף שם ביו"ד וראה לך". זבני

ובאורֿשמח.

.àé‰f‚ ÈÈÓ ÈL eÈ‰53‰f‚Â ‰·Ï ‰fb ÔB‚k , »¿≈ƒ≈ƒ»¿ƒ»¿»»¿ƒ»
‰ÓeÁL54‰Ê ÔÈÓ ¯ÎÓe ,˙B·˜ ˙f‚Â ÌÈ¯ÎÊ ˙f‚ B‡ , ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»«ƒ∆

Ô˙B ‰ÊÂ ,BÓˆÚÏ Ô˙B ‰Ê - ¯Á‡‰ ÔÈn‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««ƒ»«≈∆≈¿«¿¿∆≈
Ô˙B ‰ÊÂ ,Á˜lM ‰Ó ÏÚ - [BÓˆÚÏ Ô˙B ‰Ê] .BÓˆÚÏ¿«¿∆≈¿«¿««∆»«¿∆≈

¯iMM ‰Ó ÏÚ - BÓˆÚÏ55. ¿«¿««∆ƒ≈

שם.53) "שחופות".54)משנה שם: ובמשנה אדומה.
(רש"י). לבן ולא שחור לא אףֿעלֿפי 55)כלומר,

כדלהלן  מינו, שאינו על ממין הגז ראשית שמפרישין
אףֿעלֿפי  עליו, מפריש אינו אחד מין מכר אם – טו בהלכה
ששייר  המוכר, של חיובו שהרי אחר. מין לעצמו ששייר
הוא  שמכר, מה על להפריש להגזז, מצאנו מעט לעצמו
כשמכר  דוקא וזהו כהונה. מתנות מוכר אדם אין משום
ובוודאי  כהונה, מתנות מצות לקיים הוא שרוצה מין, מאותו
אבל  חלקו. שכנגד המתנות עבור דמים הלוקח מן לקח
וזכרים, משחומות טובות יותר שהן ונקבות, לבנות במוכר
יקבל  שהכהן המוכר רוצה שהרי לוקח, ביד שהמתנות ודאי
המתנות  וזכרים, שחומות מכר אם וכן והטוב. היפה מן גם
מצמר  לכהן ולתת להפסיד רוצה המוכר שאין לוקח, ביד
והזכרים, השחומות של על יקר שהוא והנקבות הלבנות
אלא  למוכר דמים הלוקח יתן לא שהרי יותר, זולים שהם
הוא  והרי לו, שיש הצמר ולפי חלקו, שכנגד המתנות בעד

ואורֿשמח. ברדב"ז וראה יותר. זול

.áé¯ib˙pL ¯b56„Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙Bf‚ BÏ eÈ‰Â ≈∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»«ƒ«
eÊÊ‚ ¯ib˙ ‡lL57,¯eËÙ ‰Ê È¯‰ - ¯ib˙pMÓ B‡ ∆…ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«≈¬≈∆»

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â58. ¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

קלד:56) קלד. שעת 57)חולין שהיא הגזיזה והיתה
ופטור. גוי בהיותו ט), הלכה (למעלה בחולין 58)החיוב

רב  דאמר לקולא, ממונא ספק לחומרא, איסורא "ספק שם:
ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני וכן חסדא
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תקח). קלה.8)מצוה שם בהלכות 9)משנה ראה
כו. והלכה א הלכה שם וראה 10)תרומות שם. משנה

א. הלכה פ"ט למעלה

.á?„ˆÈk11LÈc˜‰L È¯‰12˙Èa‰ ˜„·Ï ˙BÓ‰a13 ≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈¿∆∆««ƒ
˙BcÙÏ ·iÁ ‰È‰È ÏBÎÈ ,ÔÊÊ‚e14B‡ ?Ô‰kÏ ÔzÏÂ ¿»»»ƒ¿∆«»ƒ¿¿ƒ≈«…≈

‰Ó‰a LÈc˜‰15d˙fbÓ ıeÁ16·iÁ ‰È‰È ÏBÎÈ , ƒ¿ƒ¿≈»ƒƒ»»»ƒ¿∆«»
.B‡ˆ el‡ ÔÈ‡ - E‡ˆ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Êb‰ ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ«≈«¿«…¿≈≈…

במוקדשין.11) נוהגת הגז ראשית אין כיצד כלומר,
שם.12) אלא 13)חולין ועבודה בגיזה אסורים שאינם

אבל  "צאנך", הפסוק מן למעטם הוצרכו לפיכך מדרבנן.
פטורים  התורה, מן ועבודה בגיזה שאסורים מזבח קדשי
(שם). גיזה בני שאינם אחר: מטעם הגז מראשית

הבית 14) בדק קדשי שסובר שלמי אמרו, שם בגמרא
בפ"ה  רבינו פסק (וכן פדיונם בעת והערכה העמדה טעונים
"צאנך", הפסוק בלי אפילו – יב) ה, הלכות ערכין מהלכות
הגז  להעמיד יכול אינו שהרי הגז, מראשית פטור הוא
שם, במנחתֿחינוך וראה (מהרי"ק). ולפדותו ולהעריכו

שם).15)ובחזוןֿאיש. (חולין הבית בגמרא 16)לבדק
הניטלת שם הגיזה (וברש"י: כחשו נמי הבית בדק הקשו:

וכחשה. מגיזה חוץ דאמר לגוזזה), ואסור הבשר, מכחשת
 ֿ סלקא עצמה, גיזה במקדיש אמר, רבא שם: אמרו ועוד
צאנך  גז קרא אמר ליה, וליתיב ולפרוק ליגזוז דעתךֿאמינא
זה  יצא ונתינה, גזיזה אלא מחוסר שאינו מי לו, תתן
וראה  זאת. כל השמיט ורבינו ונתינה. פדייה גזיזה שמחוסר

ובשערֿהמלך. שם במנחתֿחינוך

.âÌÈL„w‰ Ïk17ecÙÂ ÔLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì„wL »«√»ƒ∆»«»«¿∆¿≈»¿ƒ¿
a ÔÈ·iÁ -˙‡ ÔLc˜‰ Ì„˜ Ì‡ Ï·‡ ;Êb‰ ˙ÈL‡¯ «»ƒ¿≈ƒ«≈¬»ƒ»«∆¿≈»∆

„ÏB Ck ¯Á‡Â ÔLc˜‰Ï ¯·BÚ ÌeÓ Ì„wL B‡ ,ÔÓeÓ»∆»«≈¿∆¿≈»¿««»«
Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÌÈ¯eËt - ecÙÂ ,Úe·˜ ÌeÓ Ô‰Ï18. »∆»«¿ƒ¿¿ƒ≈≈ƒ«≈

הגליון).17) על (הגהה פ"י חולין ראה 18)תוספתא
שם. ובהערות ב הלכה בפ"ט

.ã„·Ïa ÌÈO·k‰ ‡l‡ Êb‰ ˙ÈL‡¯a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡19, ≈«»ƒ¿≈ƒ«≈∆»«¿»ƒƒ¿«
˙B·˜k ÌÈ¯ÎÊ20Èe‡¯‰ ‡e‰ Ô‰lL ¯Óv‰L , ¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆∆»∆»»

ÌÈ„‚·Ï21‰L˜ Ô¯Óˆ ‰È‰ .22- ‰LÈ·ÏÏ Èe‡¯ BÈ‡Â ƒ¿»ƒ»»«¿»»∆¿≈»ƒ¿ƒ»
È„k ‡l‡ Ô‰kÏ BÊ ‰zÓ ÔÈ‡L ;Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÔÈ¯eËt¿ƒ≈≈ƒ«≈∆≈«»»«…≈∆»¿≈

‰pnÓ LaÏÏ23. ƒ¿ƒ∆»

"לעמוד 19) במסקנא: קלז. שם ובגמרא שם. בחולין משנה
שאינם  כהונה, בגדי היינו לשירות". הראוי דבר לשרת,
פ"ח  (להלן בלבד ומפשתן רחלים, מצמר אלא כשרים

יב). הלכה המקדש כלי וכו',20)מהלכות לו, מכר שם:
לעצמו. נותן וזה לעצמו נותן זה נקבות, לא אבל זכרים

קורקוס).21) (מהר"י כנ"ל כהונה, לבגדי כלומר,
שצמרן 22) "כבשים שם: ישמעאל ר' דבי תנא של ברייתא

כבשי  ומגז כ) לא, (איוב שנאמר הגז, מראשית פטורים קשה
"גז" בגזירהֿשוה כן שלמדו אמרו, שם ובגמרא יתחמם".
צאנך". גז "וראשית נאמר כאן גם שהרי "גז", –

ממה 23) כן ולמדו חימום, בה שיש כדרכה לבישה כלומר,
למעלה. ראה יתחמם", כבשי "ומגז שנאמר

.äÔ‰L ,˙BÓe¯za ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ‰kfL ÔÂÈk≈»∆ƒ»«»»«¿∆≈
BÈÈÂ BÓÁÏ24‰Ó‰a ˙BzÓa BÏ ‰kÊÂ ,25ÈL„˜Â «¿¿≈¿ƒ»¿«¿¿≈»¿»¿≈

Lc˜Ó26Êb‰ ˙ÈL‡¯a BÏ ‰kÊ - BlL ¯Oa‰ Ô‰L , ƒ¿»∆≈«»»∆ƒ»¿≈ƒ«≈
¯b‰ ÏÊ‚·e ,BLe·ÏÏ27ÔBÈ„Ùe ‰fÁ‡ ‰„Oe ÌÈÓ¯Á‰Â ƒ¿¿∆∆«≈¿«¬»ƒ¿≈¬À»ƒ¿

˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÂÈÎ¯ˆ ¯‡Le ÂÈ˙B‡ˆB‰Ï ˙B¯BÎa¿¿»»¿»¿»»∆¬≈≈≈∆
‰fa·e ‰ÏÁpa28. ««¬»«ƒ»

לכם 24) "ונחשב כז) יח, (במדבר הכתוב לשון תפס
שמן  גם אבל היקב". מן וכמלאה הגורן מן כדגן תרומתכם
ד) יח, (דברים אחר בפסוק כמפורש בתרומות, חייב
רבינו  ולדעת לו" תתן – ויצהרך תירושך דגנך "ראשית
מעשר  מהלכות ופ"א ט, הלכה מעשר מהלכות פ"א (למעלה
בתרומות. חייבים האילנות פירות כל ג) הלכה שני

הלכה 25) פ"ט (למעלה חולין מבהמת וקיבה ולחיים זרוע
קלים.26)א). קדשים מבהמת ושוק כל 27)חזה

י. הלכה פ"א למעלה נזכרו האלו, בדברים 28)המתנות
ונחלה  חלק לוי שבט כל הלויים לכהנים יהיה "לא א: שם,
נחלת  זו ונחלה, ביזה. זו "חלק, שם: ובספרי ישראל". עם

י. הלכה ויובל שמיטה מהלכות פי"ג להלן וראה הארץ".

.å- ÌeÁL B‡ ¯BÁL B‡ Ì„‡ Ô‰lL ¯Óv‰ ‰È‰»»«∆∆∆»∆»…»»
Êb‰ ˙ÈL‡¯a ˙B·iÁ29ÊÊb Ì‡ Ï·‡ .30BÚ·ˆe ¯Óv‰ «»¿≈ƒ«≈¬»ƒ»««∆∆¿»

Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ¯ËÙ - ÔziL Ì„˜31Ì„˜ BÈaÏ‰ . …∆∆ƒ≈ƒ¿«≈≈ƒ«≈ƒ¿ƒ…∆
LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - ÔziL32LÏBz‰ .BalL ¯Á‡33¯Óˆ ∆ƒ≈«»¿«¿ƒ««∆ƒ¿«≈∆∆

.Êb‰ ˙ÈL‡¯a ·iÁ - ÊÊ‚ ‡ÏÂ B„Èa ÌÈÏÁ¿̄≈ƒ¿»¿…»««»¿≈ƒ«≈

להלן.29) קלה.30)ראה שם שקנאו 31)במשנה שכיון
שם. וברש"י פג: קמא בבבא וראה פטור, הוא הרי בשינוי,

שינוי.32) זה יוסי.33)שאין כר' ולא כרבנן קלז. חולין
הלכה  פ"ב ושם ב, הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ד וראה

שם. ובכסףֿמשנה ו

.æÌÈ‡ÏÎa ‚‰B Êb‰ ˙ÈL‡¯34ÈBÎ·e35‰Ù¯Ë·e36; ≈ƒ«≈≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»
‰˙n‰ ˙‡ ÊÊBb‰ Ï·‡37.¯eËt - ¬»«≈∆«≈»»

ועז.34) מכבש הבא בכלאיים ומדובר פ"י. חולין תוספתא
בחצי  אפילו חייב הולד אין וילדה, הכבש על הבא צבי אבל
ה) הלכה פ"ט (למעלה במתנות שאמרו שמה הגז, ראשית
אפילו  שה, "אם מיוחד: מפסוק הוא מתנות, בחצי שחייב

שה". ובהערות.35)מקצת שם למעלה וראה שם.
הגז 36) בראשית חומר "וליתני קלו: ובחולין שם. תוספתא

"ונתן  (שנאמר במתנות מהֿשאיןֿכן בטריפות, שנוהג
מני  הא רבינא, אמר שם). רש"י – לכלבו ולא לו, – לכהן"
הטריפות  את פוטר שמעון ר' דתניא, היא, שמעון ר'
שלא  היא, רבינו ודעת כחכמים. רבינו ופסק הגז". מראשית
שכיון  אלא שמעון, כר' שמשנתינו לומר רבינא בא
(כסףֿמשנה). במשנה התנא הזכירה לא היא, שמחלוקת

באורֿשמח. דבר,37)וראה של וטעמו שם. תוספתא
וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י "צאנך" ולא "גז" נקרא זה שאין
(פ"ט  חייב המת מן שהגוזז רבינו, פסק שבת [ולענין
פ"ט), תחילת שבת התוספתא ע"פ ז הלכה שבת מהלכות

עיון]. וצריך

.çLÈ¯Ùn‰38„·‡Â Êb‰ ˙ÈL‡¯39Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ««¿ƒ≈ƒ«≈¿»««»¿«¬»»
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Ô‰kÏ ÔziL „Ú40¯ÓB‡‰ .41- ˙ÈL‡¯ È˙Bfb Ïk : «∆ƒ≈«…≈»≈»ƒ«≈ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c42. ¿»»«»ƒ

שם.38) שאר 39)תוספתא אבל שהפריש, מה כלומר,
קיים. שלא 40)הגז הגז משאר שנית שיפריש כלומר,

מסוים, חלק להפריש החיוב שאין הגז בראשית ודוקא אבד.
כיון  דוקא, וקיבה ולחיים זרוע הוא שהחיוב במתנות אבל
אותו  מחייבים ואין באחריותן, חייב אינו שוב שאבדו
בפ"ט  (כנ"ל תובעין לו שאין ממון שהוא מפני לשלם,
אבד  אם אבל הגז, ראשית רק כשאבדה זה וכל יד). הלכה
(משנה  כהונה במתנות כמו באחריותו, חייב אינו הגז, כל
שם. רע"ק ובחידושי ה, סעיף שלג סימן ביו"ד וראה למלך).

להלן.41) וראה אלעאי, כרבי ולא כחכמים קלו: חולין
גיזיי 42) כל שהאומר נאמר באחת ברייתות, שתי הביאו שם

קיימין, שדבריו נראה ובשנייה כלום, אמר לא הגז ראשית
אלעאי  ר' לדעת ורבנן: אלעאי ר' בפלוגתת זאת ותלו
כן  ולמדו ישראל, בארץ אלא נוהגת אינה הגז שראשית
אמר  לא הגז ראשית גיזיי כל שהאומר הואֿהדין מתרומה,
אמר  לא תרומה גרני כל שהאומר בתרומה, כמו כלום,
לארץ  בחוץ גם נוהגת הגז שראשית חכמים ולדעת כלום.
דבריו  הגז ראשית גיזיי כל אמר אם – מתרומה למדו ולא
רבינו  פסק לארץ, וחוצה ארץ שלענין ואףֿעלֿפי קיימין.
נוהגת  אינה הגז שראשית אלעאי כר' א) הלכה (למעלה
(חולין  העולם נהגו שכן משום אלא זה אין בארץ, אלא
מנהג  לנו שאין הגז" ראשית גיזיי "כל לענין אבל שם).
שם  ביו"ד והגר"א קורקוס (ר"י כרבנן הלכה בזה העולם,

ד). ס"ק

.èÁ˜Bl‰43ÔÊÊbL ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆≈»ƒ««∆¿»»
Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ¯eËt - ÌÈÎÎBk „·BÚ‰44Ô‡v‰ Á˜Ï . »≈»ƒ»≈≈ƒ«≈»««…

·iÁ - Ô˙f‚Ï45˙eL¯a ‰fb‰ ‰Ï„bL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»»«»««ƒ∆»¿»«ƒ»ƒ¿
È·ÎBk „·BÚ‰46„·BÚÏ Ô‡v‰ ÔÈ¯ÊBÁL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ì »≈»ƒ¿««ƒ∆¿ƒ«…»≈

˙BÊÈÊb‰Â Ï‡¯OÈ ÊÊBb‰Â ÏÈ‡B‰ .‰ÊÈÊb ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ««¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
BlL47.‰fb‰ ˙ÚLa ‡l‡ ·eiÁ‰ ÔÈ‡L ;·iÁ - ∆«»∆≈«ƒ∆»ƒ¿««ƒ»

קלה.43) שם שעת 44)משנה (שהיא הגיזה שבשעת כיון
הגוי. של הגז היה להלן), ראה כר'45)החיוב, קלח. שם

הגוי  ששייר ואףֿעלֿפי אושעיא. בר נתן כר' ולא חסדא
החזקה: שאין להפריש, הלוקח חייב להגזז, מצאנו מעט
להלן  וראה בגוי, שייכת כהונה", מתנות מוכר אדם "אין
הצאן  גוף את לו שהקנה רבינו כוונת ואין טו. בהלכה
את  הגוי לו שנתן אףֿעלֿפי אלא שם), רש"י (כדעת לגיזתו
שיש  שכיון דבר, של וטעמו חייב. אותן, לגזוז כדי רק הצאן
אבל  "צאנך". בכלל זה הרי הצאן, את לגזוז רשות לו
שלא  כיון הגז, מראשית פטור מגיזתה חוץ בהמה המקדיש

בחזוןֿאיש. וראה לגזוז. רשות לו קלו.46)ניתנה שם
בפטור, הגדל הגז שראשית (כלומר, נמי הכי תימא "וכי
הא  הגז, מראשית פטור גוי, צאן גז הלוקח והתנן, פטור),
אצל  בפטור, שגדל אףֿעלֿפי (כלומר, חייב לגזוז צאנו
כר' שהלכה העירונו וכבר אלעאי". כר' דלא מתניתין הגוי),
בארץ. רק נוהגת הגז שראשית זה לענין אלא אלעאי

סעיף 47) שם ביו"ד וראה כנ"ל. לגיזתן, הצאן גוף לא אבל
שם. וש"ך הגר"א ובביאור ז,

.éÁ˜Bl‰48¯ÎBn‰ ¯iL Ì‡ :B¯·Á ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆¬≈ƒƒ≈«≈
ËÚÓ49ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ¯ÎBn‰ - ÊÊb‰Ï B‡vÓ ¿«ƒ…¿ƒ»≈«≈«»¿«¿ƒƒ

¯ÎBn‰ ÏÈÁ˙‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïk‰ ÏÚ ¯‡LÓ‰«¿…»««…¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«≈
ÊÊ‚Ï50‰˜ÊÁ .51Ì‡Â .‰p‰k ˙BzÓ ¯ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ƒ¿…¬»»≈»»≈«¿¿À»¿ƒ

LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ Á˜Bl‰ - ÌeÏk ¯iL ‡Ï52. …ƒ≈¿«≈««»¿«¿ƒ

שם.48) כשיעור 49)משנה מעט באותו ויש כלומר,
יג. הלכה להלן ראה הגז, "וכי 50)ראשית קלח. שם

(כלומר, התם בשלמא לגוז, שהתחיל והוא נמי, הכא תימא
דאתחיל  מעידנא כתיב, ארצכם קציר את ובקוצרכם בפאה),
דאתחיל  מעידנא הכא, אלא שדה. בכולה מיחייב לקצור
מתחייב  ואינו (כלומר, עדריה" בכוליה מיחייב לא למיגז
אחת  בכל שיש צאן חמש גיזת לאחר אלא הגיזה בתחילת
אם  בין הבדל אין כן ואם כדלהלן) סלע, יב משקל מהן

התחיל. לא אם לבין לגזוז המוכר שם:51)התחיל
מתנה  לוקח, ליה דאמר וכו', איניש מזבין לא דכהן "מתנות
למכרן  הוא שאיסור דבר, של וטעמו היא". גבך דכהן
פ"ט  למעלה וראה כך. ידי על כהונה ממתנות ולהפטר

יד. לא 52)הלכה דכהן מתנה מוכר, ליה "דאמר שם:
שם, ובמפרשים ח סעיף שם ביו"ד וראה לך". זבני

ובאורֿשמח.

.àé‰f‚ ÈÈÓ ÈL eÈ‰53‰f‚Â ‰·Ï ‰fb ÔB‚k , »¿≈ƒ≈ƒ»¿ƒ»¿»»¿ƒ»
‰ÓeÁL54‰Ê ÔÈÓ ¯ÎÓe ,˙B·˜ ˙f‚Â ÌÈ¯ÎÊ ˙f‚ B‡ , ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»«ƒ∆

Ô˙B ‰ÊÂ ,BÓˆÚÏ Ô˙B ‰Ê - ¯Á‡‰ ÔÈn‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««ƒ»«≈∆≈¿«¿¿∆≈
Ô˙B ‰ÊÂ ,Á˜lM ‰Ó ÏÚ - [BÓˆÚÏ Ô˙B ‰Ê] .BÓˆÚÏ¿«¿∆≈¿«¿««∆»«¿∆≈

¯iMM ‰Ó ÏÚ - BÓˆÚÏ55. ¿«¿««∆ƒ≈

שם.53) "שחופות".54)משנה שם: ובמשנה אדומה.
(רש"י). לבן ולא שחור לא אףֿעלֿפי 55)כלומר,

כדלהלן  מינו, שאינו על ממין הגז ראשית שמפרישין
אףֿעלֿפי  עליו, מפריש אינו אחד מין מכר אם – טו בהלכה
ששייר  המוכר, של חיובו שהרי אחר. מין לעצמו ששייר
הוא  שמכר, מה על להפריש להגזז, מצאנו מעט לעצמו
כשמכר  דוקא וזהו כהונה. מתנות מוכר אדם אין משום
ובוודאי  כהונה, מתנות מצות לקיים הוא שרוצה מין, מאותו
אבל  חלקו. שכנגד המתנות עבור דמים הלוקח מן לקח
וזכרים, משחומות טובות יותר שהן ונקבות, לבנות במוכר
יקבל  שהכהן המוכר רוצה שהרי לוקח, ביד שהמתנות ודאי
המתנות  וזכרים, שחומות מכר אם וכן והטוב. היפה מן גם
מצמר  לכהן ולתת להפסיד רוצה המוכר שאין לוקח, ביד
והזכרים, השחומות של על יקר שהוא והנקבות הלבנות
אלא  למוכר דמים הלוקח יתן לא שהרי יותר, זולים שהם
הוא  והרי לו, שיש הצמר ולפי חלקו, שכנגד המתנות בעד

ואורֿשמח. ברדב"ז וראה יותר. זול

.áé¯ib˙pL ¯b56„Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙Bf‚ BÏ eÈ‰Â ≈∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»«ƒ«
eÊÊ‚ ¯ib˙ ‡lL57,¯eËÙ ‰Ê È¯‰ - ¯ib˙pMÓ B‡ ∆…ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«≈¬≈∆»

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â58. ¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

קלד:56) קלד. שעת 57)חולין שהיא הגזיזה והיתה
ופטור. גוי בהיותו ט), הלכה (למעלה בחולין 58)החיוב

רב  דאמר לקולא, ממונא ספק לחומרא, איסורא "ספק שם:
ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני וכן חסדא
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תקח). קלה.8)מצוה שם בהלכות 9)משנה ראה
כו. והלכה א הלכה שם וראה 10)תרומות שם. משנה

א. הלכה פ"ט למעלה

.á?„ˆÈk11LÈc˜‰L È¯‰12˙Èa‰ ˜„·Ï ˙BÓ‰a13 ≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈¿∆∆««ƒ
˙BcÙÏ ·iÁ ‰È‰È ÏBÎÈ ,ÔÊÊ‚e14B‡ ?Ô‰kÏ ÔzÏÂ ¿»»»ƒ¿∆«»ƒ¿¿ƒ≈«…≈

‰Ó‰a LÈc˜‰15d˙fbÓ ıeÁ16·iÁ ‰È‰È ÏBÎÈ , ƒ¿ƒ¿≈»ƒƒ»»»ƒ¿∆«»
.B‡ˆ el‡ ÔÈ‡ - E‡ˆ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Êb‰ ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ«≈«¿«…¿≈≈…

במוקדשין.11) נוהגת הגז ראשית אין כיצד כלומר,
שם.12) אלא 13)חולין ועבודה בגיזה אסורים שאינם

אבל  "צאנך", הפסוק מן למעטם הוצרכו לפיכך מדרבנן.
פטורים  התורה, מן ועבודה בגיזה שאסורים מזבח קדשי
(שם). גיזה בני שאינם אחר: מטעם הגז מראשית

הבית 14) בדק קדשי שסובר שלמי אמרו, שם בגמרא
בפ"ה  רבינו פסק (וכן פדיונם בעת והערכה העמדה טעונים
"צאנך", הפסוק בלי אפילו – יב) ה, הלכות ערכין מהלכות
הגז  להעמיד יכול אינו שהרי הגז, מראשית פטור הוא
שם, במנחתֿחינוך וראה (מהרי"ק). ולפדותו ולהעריכו

שם).15)ובחזוןֿאיש. (חולין הבית בגמרא 16)לבדק
הניטלת שם הגיזה (וברש"י: כחשו נמי הבית בדק הקשו:

וכחשה. מגיזה חוץ דאמר לגוזזה), ואסור הבשר, מכחשת
 ֿ סלקא עצמה, גיזה במקדיש אמר, רבא שם: אמרו ועוד
צאנך  גז קרא אמר ליה, וליתיב ולפרוק ליגזוז דעתךֿאמינא
זה  יצא ונתינה, גזיזה אלא מחוסר שאינו מי לו, תתן
וראה  זאת. כל השמיט ורבינו ונתינה. פדייה גזיזה שמחוסר

ובשערֿהמלך. שם במנחתֿחינוך

.âÌÈL„w‰ Ïk17ecÙÂ ÔLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì„wL »«√»ƒ∆»«»«¿∆¿≈»¿ƒ¿
a ÔÈ·iÁ -˙‡ ÔLc˜‰ Ì„˜ Ì‡ Ï·‡ ;Êb‰ ˙ÈL‡¯ «»ƒ¿≈ƒ«≈¬»ƒ»«∆¿≈»∆

„ÏB Ck ¯Á‡Â ÔLc˜‰Ï ¯·BÚ ÌeÓ Ì„wL B‡ ,ÔÓeÓ»∆»«≈¿∆¿≈»¿««»«
Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÌÈ¯eËt - ecÙÂ ,Úe·˜ ÌeÓ Ô‰Ï18. »∆»«¿ƒ¿¿ƒ≈≈ƒ«≈

הגליון).17) על (הגהה פ"י חולין ראה 18)תוספתא
שם. ובהערות ב הלכה בפ"ט

.ã„·Ïa ÌÈO·k‰ ‡l‡ Êb‰ ˙ÈL‡¯a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡19, ≈«»ƒ¿≈ƒ«≈∆»«¿»ƒƒ¿«
˙B·˜k ÌÈ¯ÎÊ20Èe‡¯‰ ‡e‰ Ô‰lL ¯Óv‰L , ¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆∆»∆»»

ÌÈ„‚·Ï21‰L˜ Ô¯Óˆ ‰È‰ .22- ‰LÈ·ÏÏ Èe‡¯ BÈ‡Â ƒ¿»ƒ»»«¿»»∆¿≈»ƒ¿ƒ»
È„k ‡l‡ Ô‰kÏ BÊ ‰zÓ ÔÈ‡L ;Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÔÈ¯eËt¿ƒ≈≈ƒ«≈∆≈«»»«…≈∆»¿≈

‰pnÓ LaÏÏ23. ƒ¿ƒ∆»

"לעמוד 19) במסקנא: קלז. שם ובגמרא שם. בחולין משנה
שאינם  כהונה, בגדי היינו לשירות". הראוי דבר לשרת,
פ"ח  (להלן בלבד ומפשתן רחלים, מצמר אלא כשרים

יב). הלכה המקדש כלי וכו',20)מהלכות לו, מכר שם:
לעצמו. נותן וזה לעצמו נותן זה נקבות, לא אבל זכרים

קורקוס).21) (מהר"י כנ"ל כהונה, לבגדי כלומר,
שצמרן 22) "כבשים שם: ישמעאל ר' דבי תנא של ברייתא

כבשי  ומגז כ) לא, (איוב שנאמר הגז, מראשית פטורים קשה
"גז" בגזירהֿשוה כן שלמדו אמרו, שם ובגמרא יתחמם".
צאנך". גז "וראשית נאמר כאן גם שהרי "גז", –

ממה 23) כן ולמדו חימום, בה שיש כדרכה לבישה כלומר,
למעלה. ראה יתחמם", כבשי "ומגז שנאמר

.äÔ‰L ,˙BÓe¯za ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ‰kfL ÔÂÈk≈»∆ƒ»«»»«¿∆≈
BÈÈÂ BÓÁÏ24‰Ó‰a ˙BzÓa BÏ ‰kÊÂ ,25ÈL„˜Â «¿¿≈¿ƒ»¿«¿¿≈»¿»¿≈

Lc˜Ó26Êb‰ ˙ÈL‡¯a BÏ ‰kÊ - BlL ¯Oa‰ Ô‰L , ƒ¿»∆≈«»»∆ƒ»¿≈ƒ«≈
¯b‰ ÏÊ‚·e ,BLe·ÏÏ27ÔBÈ„Ùe ‰fÁ‡ ‰„Oe ÌÈÓ¯Á‰Â ƒ¿¿∆∆«≈¿«¬»ƒ¿≈¬À»ƒ¿

˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÂÈÎ¯ˆ ¯‡Le ÂÈ˙B‡ˆB‰Ï ˙B¯BÎa¿¿»»¿»¿»»∆¬≈≈≈∆
‰fa·e ‰ÏÁpa28. ««¬»«ƒ»

לכם 24) "ונחשב כז) יח, (במדבר הכתוב לשון תפס
שמן  גם אבל היקב". מן וכמלאה הגורן מן כדגן תרומתכם
ד) יח, (דברים אחר בפסוק כמפורש בתרומות, חייב
רבינו  ולדעת לו" תתן – ויצהרך תירושך דגנך "ראשית
מעשר  מהלכות ופ"א ט, הלכה מעשר מהלכות פ"א (למעלה
בתרומות. חייבים האילנות פירות כל ג) הלכה שני

הלכה 25) פ"ט (למעלה חולין מבהמת וקיבה ולחיים זרוע
קלים.26)א). קדשים מבהמת ושוק כל 27)חזה

י. הלכה פ"א למעלה נזכרו האלו, בדברים 28)המתנות
ונחלה  חלק לוי שבט כל הלויים לכהנים יהיה "לא א: שם,
נחלת  זו ונחלה, ביזה. זו "חלק, שם: ובספרי ישראל". עם

י. הלכה ויובל שמיטה מהלכות פי"ג להלן וראה הארץ".

.å- ÌeÁL B‡ ¯BÁL B‡ Ì„‡ Ô‰lL ¯Óv‰ ‰È‰»»«∆∆∆»∆»…»»
Êb‰ ˙ÈL‡¯a ˙B·iÁ29ÊÊb Ì‡ Ï·‡ .30BÚ·ˆe ¯Óv‰ «»¿≈ƒ«≈¬»ƒ»««∆∆¿»

Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ¯ËÙ - ÔziL Ì„˜31Ì„˜ BÈaÏ‰ . …∆∆ƒ≈ƒ¿«≈≈ƒ«≈ƒ¿ƒ…∆
LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - ÔziL32LÏBz‰ .BalL ¯Á‡33¯Óˆ ∆ƒ≈«»¿«¿ƒ««∆ƒ¿«≈∆∆

.Êb‰ ˙ÈL‡¯a ·iÁ - ÊÊ‚ ‡ÏÂ B„Èa ÌÈÏÁ¿̄≈ƒ¿»¿…»««»¿≈ƒ«≈

להלן.29) קלה.30)ראה שם שקנאו 31)במשנה שכיון
שם. וברש"י פג: קמא בבבא וראה פטור, הוא הרי בשינוי,

שינוי.32) זה יוסי.33)שאין כר' ולא כרבנן קלז. חולין
הלכה  פ"ב ושם ב, הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ד וראה

שם. ובכסףֿמשנה ו

.æÌÈ‡ÏÎa ‚‰B Êb‰ ˙ÈL‡¯34ÈBÎ·e35‰Ù¯Ë·e36; ≈ƒ«≈≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»
‰˙n‰ ˙‡ ÊÊBb‰ Ï·‡37.¯eËt - ¬»«≈∆«≈»»

ועז.34) מכבש הבא בכלאיים ומדובר פ"י. חולין תוספתא
בחצי  אפילו חייב הולד אין וילדה, הכבש על הבא צבי אבל
ה) הלכה פ"ט (למעלה במתנות שאמרו שמה הגז, ראשית
אפילו  שה, "אם מיוחד: מפסוק הוא מתנות, בחצי שחייב

שה". ובהערות.35)מקצת שם למעלה וראה שם.
הגז 36) בראשית חומר "וליתני קלו: ובחולין שם. תוספתא

"ונתן  (שנאמר במתנות מהֿשאיןֿכן בטריפות, שנוהג
מני  הא רבינא, אמר שם). רש"י – לכלבו ולא לו, – לכהן"
הטריפות  את פוטר שמעון ר' דתניא, היא, שמעון ר'
שלא  היא, רבינו ודעת כחכמים. רבינו ופסק הגז". מראשית
שכיון  אלא שמעון, כר' שמשנתינו לומר רבינא בא
(כסףֿמשנה). במשנה התנא הזכירה לא היא, שמחלוקת

באורֿשמח. דבר,37)וראה של וטעמו שם. תוספתא
וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י "צאנך" ולא "גז" נקרא זה שאין
(פ"ט  חייב המת מן שהגוזז רבינו, פסק שבת [ולענין
פ"ט), תחילת שבת התוספתא ע"פ ז הלכה שבת מהלכות

עיון]. וצריך

.çLÈ¯Ùn‰38„·‡Â Êb‰ ˙ÈL‡¯39Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ««¿ƒ≈ƒ«≈¿»««»¿«¬»»
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שם).76) (ברייתא הצמר ללבן מחויב הישראל אין כלומר,
מלובן.77) בלתי

.æé¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ - Êb‰ ˙ÈL‡¯78,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏ . ≈ƒ«≈Àƒ¿»»»¿ƒ»¬ƒ≈
‰‡eO ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙‰ÎÏ B˙B‡ ÌÈ˙BpL∆¿ƒ¿…∆∆««ƒ∆ƒ¿»

‰Ó‰a ˙BzÓk ,Ï‡¯OÈÏ79Ô‰ÈL ÔÈcL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿ƒ¿»≈¿«¿¿≈»¿≈»∆ƒ∆ƒ¿≈∆
‡e‰ „Á‡80. ∆»

לגירסת 78) קסה, סימן שופטים לפרשת בספרי הוא כן
כא. אות שם, ליו"ד הגר"א בביאור וראה שם. הגר"א

כ.79) הלכה פ"ט למעלה אינה 80)ראה הגז שראשית
נוהגות  מתנות ואילו א), בהלכה (למעלה בארץ אלא נוהגת
נא. בנדה וראה א). הלכה בפ"ט (למעלה לארץ בחוצה אף

ה'תשע"ו  א' אדר ד' ש"ק יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ואם 1) בנו. מישראל אחד כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

עצמו, את לפדות הבן חייב ואם בנה. בפדיון חייבת האשה
שהוא  לכהן האב כתב אם הפדיון. הוא וכמה מברך. ואם
סלעים. חמש בשוק שוים שאינם כלים לו נתן ואם לו. חייב
לו  להחזיר הכהן רצה ואם כהנים. לעשרה סלעים חמש נתן
פטר  שיהיה ושצריך הבן. בפדיון החייב הוא מי הפדיון.
חייב  אם ספק שהוא ומי בפדיון. יתחייב מאימתי רחם.
או  זכרים שני וילדו בכרו שלא נשים שתי לאו. אם בפדיון
ב' וילדו בכרה לא ואחת בכרה אחת נשים ב' ונקבה. זכר
שלשה  בעלה אחר שהתה שלא מבכרת ונתערבו. זכרים
נקבות  שתי או וזכר נקבות שתי ילדו ואם וילדה. חדשים

זכרים. ושני

.à‡e‰L Ba Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ˙BcÙÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿»≈¿∆
;ÈÏ ÌÁ¯ ¯Ët Ïk :¯Ó‡pL .˙ÈÏ‡¯Oi‰ Bn‡Ï ¯BÎa¿¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ∆∆¡«»∆∆∆∆ƒ

.Ì„‡‰ ¯BÎa ˙‡ ‰cÙ˙ ‰„t C‡ :¯Ó‡Â¿∆¡««»…ƒ¿∆≈¿»»»

.á·iÁ‰L ;da ˙‡ ˙BcÙÏ ˙·iÁ ‰M‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ»«∆∆ƒ¿∆¿»∆««»
¯·Ú .Ba ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁL ‡e‰ - BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏƒ¿∆«¿∆«»ƒ¿∆¿»«

.BÓˆÚ ˙‡ ‰cÙÈ Ïc‚iLk - e‰„t ‡ÏÂ ·‡‰»»¿…»»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«¿

.â‰lÁz BÓˆÚ ‰cÙÈ - ˙BcÙÏ B·e ˙BcÙÏ ‡e‰ ‰È‰»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿∆«¿¿ƒ»
- „Á‡ ÔBÈ„t È„k ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ba Ck ¯Á‡Â¿««»¿¿ƒ≈∆»¿≈ƒ¿∆»

.BÓˆÚ ‰cÙÈƒ¿∆«¿

.ãBÏ ÔÈ‡Â ,Ï‚¯Ï ˙BÏÚÏ ˙Ú ÚÈb‰Â ˙BcÙÏ Ba ‰È‰»»¿ƒ¿¿ƒƒ«≈«¬¿∆∆¿≈
;Ï‚¯Ï ‰ÏBÚ Ck ¯Á‡Â Ba ˙‡ ‰„Bt - ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ È„k¿≈»∆¿»∆∆∆¿¿««»∆¿∆∆
e‡¯È ‡ÏÂ :Ck ¯Á‡Â ,‰cÙz EÈa ¯BÎa Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»∆ƒ¿∆¿««»¿…≈»

.Ì˜È¯ ÈÙ»«≈»

.äÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Ó - Ba ˙‡ ‰„Bt‰«∆∆¿¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
¯Á‡Â ,eÈÁ‰L C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,Ôa‰ ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»«ƒ¿«≈¿≈¿»≈∆∆¡»¿««
C¯·Ó - BÓˆÚ ‰„t Ì‡Â .Ô‰kÏ ÔBÈ„t‰ Ô˙B Ck»≈«ƒ¿«…≈¿ƒ»»«¿¿»≈

.eÈÁ‰L C¯·Óe ,¯BÎa‰ ˙BcÙÏƒ¿«¿¿»≈∆∆¡»

.å‰nÎ·e .ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa ˙‚‰B BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»∆∆¿»»¿»¿«¿«»

L„Á ÔaÓ ÂÈe„Ùe :¯Ó‡pL ;ÌÈÚÏÒ LÓÁa ?e‰„Bt≈¿»≈¿»ƒ∆∆¡«¿»ƒ∆…∆
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÛÒk ‰ÂLa ÔÈa ÛÒÎa ÔÈa .‰cÙzƒ¿∆≈¿∆∆≈¿»∆∆∆ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÔÈ„Bt ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈÏ˜M‰ ÔÈÚk ,ÔBÓÓ ÔÙebL∆»»¿ƒ¿««¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ
‡ÏÂ ;˙BÚ˜¯˜k Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„·Úa ‡ÏÂ ;˙BÚ˜¯˜a¿«¿»¿…«¬»ƒƒ¿≈∆≈¿«¿»¿…
- Ô‰a e‰„t Ì‡Â .ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙B¯ËLaƒ¿»¿ƒ∆≈»»¿ƒ»»»∆

.Èe„t BÈ‡≈»

.æÏÒ LÓÁ BÏ ·iÁ ‡e‰L Ô‰kÏ ·‡‰ ·˙k·iÁ - ÌÈÚ »«»»«…≈∆«»»≈¿»ƒ«»
‰ÂL BÈ‡L ÈÏk BÏ Ô˙ .Èe„t BÈ‡ B·e ,BÏ ÔzÏƒ≈¿≈»»«¿ƒ∆≈»∆
- ÌÈÚÏÒ LÓÁa Ô‰k‰ BÏa˜Â ÌÈÚÏÒ LÓÁ ˜eMa«»≈¿»ƒ¿ƒ¿«…≈¿»≈¿»ƒ
ÔÈa ,ÌÈ‰k ‰¯OÚÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙ .Èe„t Ba È¯‰¬≈¿»»«»≈¿»ƒ«¬»»…¬ƒ≈

.‡ˆÈ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa ˙Á‡ ˙·a¿«««≈»∆««∆»»

.çÔzÈ ‡ÏÂ ;¯ÈÊÁÓ - ÔBÈ„t‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô‰k‰ ‰ˆ»̄»«…≈¿«¬ƒ«ƒ¿«¬ƒ¿…ƒ≈
- BÏ ¯ÈÊÁ‰Â Ôk ‰OÚ Ì‡Â .¯ÈÊÁiL BzÚ„Â ‡e‰ BÏ¿«¿∆«¬ƒ¿ƒ»»≈¿∆¡ƒ
‰zÓ BÏ ÔzÏ BaÏa ¯Ó‚iL „Ú ,Èe„t Ba ÔÈ‡≈¿»«∆ƒ¿…¿ƒƒ≈«»»
.¯ÈÊÁÈ - ¯ÈÊÁ‰Ï Ck ¯Á‡ Ô‰k‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â ;‰¯eÓ‚¿»¿ƒ»»«…≈««»¿«¬ƒ«¬ƒ
Ba È¯‰ - ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ BÏ Ô˙Â L¯t Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈≈¿»««¿»¿«¬ƒ¬≈¿

.Èe„t»

.è:¯ÓÁÂ ÏwÓ Ôa‰ ÔBÈ„tÓ ÌÈ¯eËt - ÌiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ«»…∆
e¯ËÙiL ‡e‰ ÔÈc ,¯a„na Ï‡¯OÈ ÏL e¯Ët Ì‡ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿

.ÔÓˆÚ«¿»

.éÔÈ‡L .¯eËt - ‰iÂl‰ ÔÓe ˙‰k‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«»ƒ«…∆∆ƒ«¿ƒ»»∆≈
ÌÁ¯ ¯Ët :¯Ó‡pL ;Ì‡a ‡l‡ ,·‡a ÈeÏz ¯·c‰«»»»»»∆»»≈∆∆¡«∆∆∆∆

.Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈

.àé.¯eËt da - ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˙¯aÚÓ‰ ‰iÂÏ¿ƒ»«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»»
È¯‰L ;·iÁ da - ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˙¯aÚÓ‰ ˙‰ÎÂ¿…∆∆«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»«»∆¬≈
.ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ÏÈÚ·a ‰p‰k‰ ÔÓ Bn‡ ‰ÏÒÙƒ¿¿»ƒƒ«¿À»ƒ¿ƒ«»≈»ƒ

.áéÌÈLÏL CB˙a ·‡‰ ˙Ó :ÏÏÁ Ôa BÏ „ÏBpL Ô‰k…≈∆«≈»»≈»»¿¿ƒ
·‡‰ ‰ÎÊ ‡lL ,BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁ Ôa‰ - ÌBÈ«≈«»ƒ¿∆«¿∆…»»»»
Ôa‰ ·iÁ BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ˙Ó ;BBÈ„Ùa¿ƒ¿≈««¿ƒ≈«»«≈

.BBÈ„Ùa ·‡‰ ‰ÎÊ È¯‰L ,BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏƒ¿∆«¿∆¬≈»»»»¿ƒ¿

.âéÔ‰Lk ‰¯ib˙pL ˙È˙eÎÂ ‰¯¯ÁzLpL ‰ÁÙM‰«ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿∆≈
,‰M„˜· ‡lL B˙¯B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e„ÏÈÂ ˙B¯aÚÓ¿À»¿»¿««ƒ∆»∆…ƒ¿À»
ÌÁ¯ ¯Ët :¯Ó‡pL ;·iÁ - ‰M„˜a „ÏBÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿«ƒ¿À»«»∆∆¡«∆∆∆∆
Ì‡ Úe„È ÔÈ‡ .Ï‡¯OÈa ÌÁ¯Â ¯Ët È¯‰Â ,Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈«¬≈∆∆»∆∆¿ƒ¿»≈≈»«ƒ
- ‰„ÏÈ ‰¯ib˙pL ¯Á‡ B‡ ‰„ÏÈ ‰¯ib˙pL Ì„…̃∆∆ƒ¿«¿»»¿»««∆ƒ¿«¿»»¿»

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰«ƒ≈¬≈»»»¿»»

.ãée¯ib˙ Ck ¯Á‡Â ,e„ÏiL ‰ÁÙM‰Â ˙È˙ek‰«ƒ¿«ƒ¿»∆»¿¿««»ƒ¿«¿
:¯Ó‡pL ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „ÏÂ e„ÏÈÂ e¯¯ÁzLÂ¿ƒ¿«¿¿¿»¿»»«≈¬≈∆»∆∆¡«
¯Á‡ ‡a‰ ÔÎÂ .ÌÁ¯ ¯Ët ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÌÁ¯ ¯Ët∆∆∆∆¿≈∆∆∆∆∆¿≈«»««
ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡L ÏÙ Ïk :ÌÈÏÙp‰«¿»ƒ»≈∆∆ƒ¿≈»≈»«»«¬»
,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡L ÏÙ ÏÎÂ ;ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡≈∆∆∆∆¿»≈∆∆≈ƒ¿≈»≈»
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וכו', ומתנות הגז ראשית וכו', לפטור וארבע לחיוב
יג. הלכה בפ"ט למעלה וראה לפטור".

.âé?Êb‰ ˙ÈL‡¯a ˙B·iÁ eÈ‰ÈÂ BÏ ‰È‰È Ô‡ˆ ‰nk«»…ƒ¿∆¿ƒ¿«»¿≈ƒ«≈
LÓÁÓ ˙BÁt ÔÈ‡59ÔÈ‡ Ô‰lL ‰fba ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈»≈»≈¿∆ƒ¿∆«ƒ»∆»∆≈

ÚÏÒ ÌÈML Ï˜LnÓ ˙BÁt60˙Á‡ Ïk ˙f‚ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆ƒ«»««
ÔzLÓÁÓ61.ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzL Ï˜LnÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ≈¬ƒ¿»≈»ƒƒ¿«¿≈∆¿≈∆«

,ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzLÓ ˙BÁt ˙ÊÊBb Ì‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆∆∆»ƒ¿≈∆¿≈∆«
- ¯˙È B‡ ÚÏÒ ÌÈML ˙BÊÊBb ÔzLÓÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬ƒ¿»¿ƒƒ∆«»≈

.Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ≈≈ƒ«≈

וחכמים,59) דוסא ורבי כביתֿהלל קלה. שם משנה
ורבי  כביתֿשמאי ולא כמותם, קלז: שם הגמרא שסוגיית
הגר"א. ובביאור שם ביו"ד וראה ורבי. יוסי בר' ישמעאל

סלע 60) כל שלנו: המשקל לפי ושיעורם כשמואל. שם,
בכסףֿמשנה) טו, הלכה פ"ו (למעלה דרהמים ששה הוא
מאות  שלש סלעים: ששים נמצאו גרמים, עשרים דהיינו
ק"ג). 1,200 =) גרמים ומאתיים אלף שהם דרהמים וששים

הגיזות)61) (כלומר, שיהו ובלבד וכו', רב, אמר שם:
וראה  (כסףֿמשנה. זה בדין רב על חולק ואין מחומשות.

יב). אות שם ליו"ד הגר"א בביאור

.ãéÔÈ·iÁ - ÔÈÙzM‰62‰È‰iL ‡e‰Â .Êb‰ ˙ÈL‡¯a «À»ƒ«»ƒ¿≈ƒ«≈¿∆ƒ¿∆
„·Ïa Ô‡ˆ LÓÁ Ï·‡ ;¯eÚMk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˜ÏÁa¿≈∆»∆»≈∆«ƒ¬»»≈…ƒ¿«

.ÔÈ¯eËt - ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ¿ƒ

בראשית 62) חייב(ת) השותפין "בהמת קלה. שם ברייתא
קרא  אמר אלעאי, דר' טעמא מאי פוטר. אלעאי ור' הגז,
ור' גוי. שותפות למעוטי ורבנן, שותפות. של ולא "צאנך"
דקרא  מרישא ליה נפקא ליה, מנא גוי שותפות אלעאי
אלעאי, כר' רבינו ופסק גוי". שותפות ולא דגנך", "ראשית
יש  אם ורק גוי, עם ובין ישראל עם בין פטורה, שהשותפות
וגוי  שישראל בעיסה הוא וכן חייב. – חלק בכל שיעור
מצוה  (מנחתֿחינוך ט הלכה פ"ו למעלה ראה בה, שותפין

א). בהלכה למעלה ואורֿשמח תקח,

.åèÊb‰ ˙ÈL‡¯63‰lÁza d˙ÂˆÓ64ÔÈa LÈ¯Ù‰ Ì‡Â ; ≈ƒ«≈ƒ¿»»«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ≈
eÈ‰ .‡ˆÈ - ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a65ÊÊ‚Â Ô‡ˆ LÓÁ BÏ »∆¿«≈«»»»»≈…¿»«

‰iL ÊÊb Ck ¯Á‡Â ,d˙fb ¯ÎÓe „·Ïa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆ƒ¿«»«ƒ»»¿««»»«¿ƒ»
- d˙fb ¯ÎÓe ˙ÈLÈÏL ÊÊb Ck ¯Á‡Â ,d˙fb ¯ÎÓe»«ƒ»»¿««»»«¿ƒƒ»«ƒ»»

Êb‰ ˙ÈL‡¯Ï ˙BÙ¯ËˆÓ Ïk‰66¯Á‡Ï elÙ‡ ·iÁÂ , «…ƒ¿»¿¿≈ƒ«≈¿«»¬ƒ¿««
ÌÈL ‰nk67ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï BÏ LÈÂ .68, «»»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ∆»»««»»

‰Ê ÏÚ ‰fÓe69˙Á‡ ÏÁ¯ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .70dÊÊ‚e ƒ∆«∆¬»ƒ»¿»»≈««¿»»
d˙fb ÁÈp‰Â dÊÊ‚e ‰iL ‰˜ Ck ¯Á‡Â ,d˙fb ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ»»¿««»»»¿ƒ»¿»»¿ƒƒ«ƒ»»

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -71. ≈»ƒ¿»¿

(63.(35 511 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"י חולין תוספתא
צאנך".64) גז "ראשית חסדא 65)שנאמר: כרב קלח. שם

אושעיא. בר נתן כר' התחלת 66)ולא שבשעת כיון
צאן. חמש לו היו הגיזה 67)הגיזה, מן המוכר ומפריש

כל  על סלע, ששים שיעור נעשה אתה שיחד האחרונה,
הישן, על החדש מן להפריש לו שיש שמכר, הגיזות
חייב  הגיזה, מן מעט לעצמו המוכר שייר לא ואם כדלהלן.

מוכר  אדם אין וחזקה בידו, שהמתנות כיון להפריש, הלוקח
ובביאור  שם ביו"ד וראה י. בהלכה כנ"ל כהונה, מתנות
מהחמש  אחת גזז אם שהואֿהדין ונראה טו. אות הגר"א
כל  את שגזז לאחר שחייב הלאה, וכן אותה, ומכר לו שיש
הגז, ראשית מצות עיקר שאז הגיזה, שבתחילת כיון החמש,
הקשו  שהרי שם). רש"י פירש (וכן צאן חמש לו היו כנ"ל,
גוי  של צאנו גז הלוקח תנינן אושעיא: בו נתן ר' על שם
וחד  חד כל אמאי, חייב. לגזוז צאנו הא הגז, מראשית פטור
לו  שיהיו צריך נתן, (ולר' מרשותיה ליה נפקא גיזה בתר
לא  חסדא ולר' גיזה). כשיעור לו שיש בשעה צאן חמש
לאחר  מהן אחת כל מכר אם שלדבריו משמע משם, הקשו
לומר  אחר, באופן כתב ורבינו הגז. בראשית חייב גיזתה,
בכסףֿמשנה. וראה הצאן. או הגיזות מכר אם חילוק שאין

אלעאי.68) כר' ולא כחכמים קלו. בספרים 69)שם
שם: בחולין והוא אחר". מין על גיזה "ומן אחרים:
נד. ובהערה יא בהלכה למעלה וראה כחכמים.

והניח,70) גזז והניח גזז צאן, שתי לו "היו שם: תוספתא
ביו"ד  וראה מצטרפות". אין עליהן להוסיף שעתיד אע"פ

הגר"א. ובביאור יב, סעיף גיזה 71)שם שבתחילת כיון
חמש, לפחות לו שיהיו וצריך אחת, רחל רק לו היתה לא

שם. במנחתֿחינוך וראה יג. בהלכה כנ"ל

.æèBÏ eÈ‰L ÈÓ72‰ˆB¯Â Êb‰ ˙ÈL‡¯ ÏL ˙Ba¯ ˙Bf‚ ƒ∆»ƒ«∆≈ƒ«≈¿∆
ÌÈ‰kÏ ˜lÁÏ73˙BÁt „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿«≈«…¬ƒ…ƒ≈¿»∆»¿∆»»

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ï˜LnÓ74ÔË˜ „‚a È„k ,ÔaÏÓ75‡Ï . ƒƒ¿«»≈¿»ƒ¿À»¿≈∆∆»»…
BaÏiL76‰fb‰ ¯ÓvÓ BÏ ÔzÈ ‡l‡ ,BÏ ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ∆¿«¿¿««»ƒ≈∆»ƒ≈ƒ∆∆«ƒ»

È‡Bˆ ‡e‰Lk77LÓÁ Ôeal‰ ¯Á‡ Ba ‰È‰iL È„k ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«««ƒ»≈
È„k Ba ‰È‰iL - BÏ Ôzz :¯Ó‡pL .¯˙È B‡ ÌÈÚÏÒ¿»ƒ»≈∆∆¡«ƒ∆∆ƒ¿∆¿≈

.˙ÏÚBn‰ ‰zÓ«»»«∆∆

סלעים 72) חמש משקל לו, נותנין "וכמה קלה. שם במשנה
כדי  צואי ולא מלובן בגליל, סלעים עשר שהן ביהודה,
כדי  בו שיהא לו, תתן שנאמר, קטן. בגד ממנו לעשות
תרוייהו, דאמרי ושמואל "רב קלז: שם ובגמרא מתנה".
לכהן. ליתנן ומבקש עסקינן, הרבה גיזין לו שיש בישראל
סלעים". מחמשת ליה תבצר לא וחד חד כל ואמרינן,

פ"ט 73) (למעלה אחד לכהן הכל לתת בידו הלכה שהרי
ראה 74)יז). גרמים, מאה שהם דרהמים, שלשים דהיינו

נט. הערה ר'75)למעלה אמר מילי, הני "מנא קלח. שם
ראוי  שהוא דבר לשרת, לעמוד קרא, אמר לוי, בן יהושע
בכהנים  מדובר הנ"ל בפסוק אבנט". ניהו, מאי לשירות.
אלא  צמר בבגדיהם שאין הדיוטים, כהנים שהם סתם,
ופ"ח  יב: ביומא רבי (כדעת כלאים שהוא לבד, באבנט
וידוע  בכסףֿמשנה) שם עיין א, הלכה המקדש כלי מהלכות
צמר  כלאים, שהוא לאבנט הדרוש הצמר כי לחכמים היה
גרם), 100 =) סלעים חמשת כשיעור הוא יחדיו, ופשתים
צורך  שאין [ומכאן ניהו. מאי ד"ה שם בחולין רש"י ראה
הרלב"ג  כדעת בלבד, אחד במין אלא צמר, מיני בשלשה
אחרת, שם). המקדש כלי בהלכות במשנהֿלמלך (שהובאה
לאבנט  יספיק בלבד, גרמים מאה שמשקלו שצמר יתכן לא
(שם  אצבעות כשלש ורחבו אמה ושתים שלשים שארכו
טז]. אות פי"א לחולין ישראל בתפארת וראה יט). הלכה
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שם).76) (ברייתא הצמר ללבן מחויב הישראל אין כלומר,
מלובן.77) בלתי

.æé¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ - Êb‰ ˙ÈL‡¯78,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏ . ≈ƒ«≈Àƒ¿»»»¿ƒ»¬ƒ≈
‰‡eO ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙‰ÎÏ B˙B‡ ÌÈ˙BpL∆¿ƒ¿…∆∆««ƒ∆ƒ¿»

‰Ó‰a ˙BzÓk ,Ï‡¯OÈÏ79Ô‰ÈL ÔÈcL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿ƒ¿»≈¿«¿¿≈»¿≈»∆ƒ∆ƒ¿≈∆
‡e‰ „Á‡80. ∆»

לגירסת 78) קסה, סימן שופטים לפרשת בספרי הוא כן
כא. אות שם, ליו"ד הגר"א בביאור וראה שם. הגר"א

כ.79) הלכה פ"ט למעלה אינה 80)ראה הגז שראשית
נוהגות  מתנות ואילו א), בהלכה (למעלה בארץ אלא נוהגת
נא. בנדה וראה א). הלכה בפ"ט (למעלה לארץ בחוצה אף

ה'תשע"ו  א' אדר ד' ש"ק יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ואם 1) בנו. מישראל אחד כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

עצמו, את לפדות הבן חייב ואם בנה. בפדיון חייבת האשה
שהוא  לכהן האב כתב אם הפדיון. הוא וכמה מברך. ואם
סלעים. חמש בשוק שוים שאינם כלים לו נתן ואם לו. חייב
לו  להחזיר הכהן רצה ואם כהנים. לעשרה סלעים חמש נתן
פטר  שיהיה ושצריך הבן. בפדיון החייב הוא מי הפדיון.
חייב  אם ספק שהוא ומי בפדיון. יתחייב מאימתי רחם.
או  זכרים שני וילדו בכרו שלא נשים שתי לאו. אם בפדיון
ב' וילדו בכרה לא ואחת בכרה אחת נשים ב' ונקבה. זכר
שלשה  בעלה אחר שהתה שלא מבכרת ונתערבו. זכרים
נקבות  שתי או וזכר נקבות שתי ילדו ואם וילדה. חדשים

זכרים. ושני

.à‡e‰L Ba Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ˙BcÙÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿»≈¿∆
;ÈÏ ÌÁ¯ ¯Ët Ïk :¯Ó‡pL .˙ÈÏ‡¯Oi‰ Bn‡Ï ¯BÎa¿¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ∆∆¡«»∆∆∆∆ƒ

.Ì„‡‰ ¯BÎa ˙‡ ‰cÙ˙ ‰„t C‡ :¯Ó‡Â¿∆¡««»…ƒ¿∆≈¿»»»

.á·iÁ‰L ;da ˙‡ ˙BcÙÏ ˙·iÁ ‰M‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ»«∆∆ƒ¿∆¿»∆««»
¯·Ú .Ba ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁL ‡e‰ - BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏƒ¿∆«¿∆«»ƒ¿∆¿»«

.BÓˆÚ ˙‡ ‰cÙÈ Ïc‚iLk - e‰„t ‡ÏÂ ·‡‰»»¿…»»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«¿

.â‰lÁz BÓˆÚ ‰cÙÈ - ˙BcÙÏ B·e ˙BcÙÏ ‡e‰ ‰È‰»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿∆«¿¿ƒ»
- „Á‡ ÔBÈ„t È„k ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ba Ck ¯Á‡Â¿««»¿¿ƒ≈∆»¿≈ƒ¿∆»

.BÓˆÚ ‰cÙÈƒ¿∆«¿

.ãBÏ ÔÈ‡Â ,Ï‚¯Ï ˙BÏÚÏ ˙Ú ÚÈb‰Â ˙BcÙÏ Ba ‰È‰»»¿ƒ¿¿ƒƒ«≈«¬¿∆∆¿≈
;Ï‚¯Ï ‰ÏBÚ Ck ¯Á‡Â Ba ˙‡ ‰„Bt - ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ È„k¿≈»∆¿»∆∆∆¿¿««»∆¿∆∆
e‡¯È ‡ÏÂ :Ck ¯Á‡Â ,‰cÙz EÈa ¯BÎa Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»∆ƒ¿∆¿««»¿…≈»

.Ì˜È¯ ÈÙ»«≈»

.äÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Ó - Ba ˙‡ ‰„Bt‰«∆∆¿¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
¯Á‡Â ,eÈÁ‰L C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,Ôa‰ ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»«ƒ¿«≈¿≈¿»≈∆∆¡»¿««
C¯·Ó - BÓˆÚ ‰„t Ì‡Â .Ô‰kÏ ÔBÈ„t‰ Ô˙B Ck»≈«ƒ¿«…≈¿ƒ»»«¿¿»≈

.eÈÁ‰L C¯·Óe ,¯BÎa‰ ˙BcÙÏƒ¿«¿¿»≈∆∆¡»

.å‰nÎ·e .ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa ˙‚‰B BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»∆∆¿»»¿»¿«¿«»

L„Á ÔaÓ ÂÈe„Ùe :¯Ó‡pL ;ÌÈÚÏÒ LÓÁa ?e‰„Bt≈¿»≈¿»ƒ∆∆¡«¿»ƒ∆…∆
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÛÒk ‰ÂLa ÔÈa ÛÒÎa ÔÈa .‰cÙzƒ¿∆≈¿∆∆≈¿»∆∆∆ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÔÈ„Bt ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈÏ˜M‰ ÔÈÚk ,ÔBÓÓ ÔÙebL∆»»¿ƒ¿««¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ
‡ÏÂ ;˙BÚ˜¯˜k Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„·Úa ‡ÏÂ ;˙BÚ˜¯˜a¿«¿»¿…«¬»ƒƒ¿≈∆≈¿«¿»¿…
- Ô‰a e‰„t Ì‡Â .ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙B¯ËLaƒ¿»¿ƒ∆≈»»¿ƒ»»»∆

.Èe„t BÈ‡≈»

.æÏÒ LÓÁ BÏ ·iÁ ‡e‰L Ô‰kÏ ·‡‰ ·˙k·iÁ - ÌÈÚ »«»»«…≈∆«»»≈¿»ƒ«»
‰ÂL BÈ‡L ÈÏk BÏ Ô˙ .Èe„t BÈ‡ B·e ,BÏ ÔzÏƒ≈¿≈»»«¿ƒ∆≈»∆
- ÌÈÚÏÒ LÓÁa Ô‰k‰ BÏa˜Â ÌÈÚÏÒ LÓÁ ˜eMa«»≈¿»ƒ¿ƒ¿«…≈¿»≈¿»ƒ
ÔÈa ,ÌÈ‰k ‰¯OÚÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙ .Èe„t Ba È¯‰¬≈¿»»«»≈¿»ƒ«¬»»…¬ƒ≈

.‡ˆÈ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa ˙Á‡ ˙·a¿«««≈»∆««∆»»

.çÔzÈ ‡ÏÂ ;¯ÈÊÁÓ - ÔBÈ„t‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô‰k‰ ‰ˆ»̄»«…≈¿«¬ƒ«ƒ¿«¬ƒ¿…ƒ≈
- BÏ ¯ÈÊÁ‰Â Ôk ‰OÚ Ì‡Â .¯ÈÊÁiL BzÚ„Â ‡e‰ BÏ¿«¿∆«¬ƒ¿ƒ»»≈¿∆¡ƒ
‰zÓ BÏ ÔzÏ BaÏa ¯Ó‚iL „Ú ,Èe„t Ba ÔÈ‡≈¿»«∆ƒ¿…¿ƒƒ≈«»»
.¯ÈÊÁÈ - ¯ÈÊÁ‰Ï Ck ¯Á‡ Ô‰k‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â ;‰¯eÓ‚¿»¿ƒ»»«…≈««»¿«¬ƒ«¬ƒ
Ba È¯‰ - ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ BÏ Ô˙Â L¯t Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈≈¿»««¿»¿«¬ƒ¬≈¿

.Èe„t»

.è:¯ÓÁÂ ÏwÓ Ôa‰ ÔBÈ„tÓ ÌÈ¯eËt - ÌiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ«»…∆
e¯ËÙiL ‡e‰ ÔÈc ,¯a„na Ï‡¯OÈ ÏL e¯Ët Ì‡ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿

.ÔÓˆÚ«¿»

.éÔÈ‡L .¯eËt - ‰iÂl‰ ÔÓe ˙‰k‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«»ƒ«…∆∆ƒ«¿ƒ»»∆≈
ÌÁ¯ ¯Ët :¯Ó‡pL ;Ì‡a ‡l‡ ,·‡a ÈeÏz ¯·c‰«»»»»»∆»»≈∆∆¡«∆∆∆∆

.Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈

.àé.¯eËt da - ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˙¯aÚÓ‰ ‰iÂÏ¿ƒ»«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»»
È¯‰L ;·iÁ da - ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˙¯aÚÓ‰ ˙‰ÎÂ¿…∆∆«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»«»∆¬≈
.ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ÏÈÚ·a ‰p‰k‰ ÔÓ Bn‡ ‰ÏÒÙƒ¿¿»ƒƒ«¿À»ƒ¿ƒ«»≈»ƒ

.áéÌÈLÏL CB˙a ·‡‰ ˙Ó :ÏÏÁ Ôa BÏ „ÏBpL Ô‰k…≈∆«≈»»≈»»¿¿ƒ
·‡‰ ‰ÎÊ ‡lL ,BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁ Ôa‰ - ÌBÈ«≈«»ƒ¿∆«¿∆…»»»»
Ôa‰ ·iÁ BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ˙Ó ;BBÈ„Ùa¿ƒ¿≈««¿ƒ≈«»«≈

.BBÈ„Ùa ·‡‰ ‰ÎÊ È¯‰L ,BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏƒ¿∆«¿∆¬≈»»»»¿ƒ¿

.âéÔ‰Lk ‰¯ib˙pL ˙È˙eÎÂ ‰¯¯ÁzLpL ‰ÁÙM‰«ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿∆≈
,‰M„˜· ‡lL B˙¯B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e„ÏÈÂ ˙B¯aÚÓ¿À»¿»¿««ƒ∆»∆…ƒ¿À»
ÌÁ¯ ¯Ët :¯Ó‡pL ;·iÁ - ‰M„˜a „ÏBÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿«ƒ¿À»«»∆∆¡«∆∆∆∆
Ì‡ Úe„È ÔÈ‡ .Ï‡¯OÈa ÌÁ¯Â ¯Ët È¯‰Â ,Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈«¬≈∆∆»∆∆¿ƒ¿»≈≈»«ƒ
- ‰„ÏÈ ‰¯ib˙pL ¯Á‡ B‡ ‰„ÏÈ ‰¯ib˙pL Ì„…̃∆∆ƒ¿«¿»»¿»««∆ƒ¿«¿»»¿»

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰«ƒ≈¬≈»»»¿»»

.ãée¯ib˙ Ck ¯Á‡Â ,e„ÏiL ‰ÁÙM‰Â ˙È˙ek‰«ƒ¿«ƒ¿»∆»¿¿««»ƒ¿«¿
:¯Ó‡pL ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „ÏÂ e„ÏÈÂ e¯¯ÁzLÂ¿ƒ¿«¿¿¿»¿»»«≈¬≈∆»∆∆¡«
¯Á‡ ‡a‰ ÔÎÂ .ÌÁ¯ ¯Ët ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÌÁ¯ ¯Ët∆∆∆∆¿≈∆∆∆∆∆¿≈«»««
ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡L ÏÙ Ïk :ÌÈÏÙp‰«¿»ƒ»≈∆∆ƒ¿≈»≈»«»«¬»
,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡L ÏÙ ÏÎÂ ;ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡≈∆∆∆∆¿»≈∆∆≈ƒ¿≈»≈»
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וכו', ומתנות הגז ראשית וכו', לפטור וארבע לחיוב
יג. הלכה בפ"ט למעלה וראה לפטור".

.âé?Êb‰ ˙ÈL‡¯a ˙B·iÁ eÈ‰ÈÂ BÏ ‰È‰È Ô‡ˆ ‰nk«»…ƒ¿∆¿ƒ¿«»¿≈ƒ«≈
LÓÁÓ ˙BÁt ÔÈ‡59ÔÈ‡ Ô‰lL ‰fba ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈»≈»≈¿∆ƒ¿∆«ƒ»∆»∆≈

ÚÏÒ ÌÈML Ï˜LnÓ ˙BÁt60˙Á‡ Ïk ˙f‚ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆ƒ«»««
ÔzLÓÁÓ61.ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzL Ï˜LnÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ≈¬ƒ¿»≈»ƒƒ¿«¿≈∆¿≈∆«

,ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzLÓ ˙BÁt ˙ÊÊBb Ì‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆∆∆»ƒ¿≈∆¿≈∆«
- ¯˙È B‡ ÚÏÒ ÌÈML ˙BÊÊBb ÔzLÓÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬ƒ¿»¿ƒƒ∆«»≈

.Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ≈≈ƒ«≈

וחכמים,59) דוסא ורבי כביתֿהלל קלה. שם משנה
ורבי  כביתֿשמאי ולא כמותם, קלז: שם הגמרא שסוגיית
הגר"א. ובביאור שם ביו"ד וראה ורבי. יוסי בר' ישמעאל

סלע 60) כל שלנו: המשקל לפי ושיעורם כשמואל. שם,
בכסףֿמשנה) טו, הלכה פ"ו (למעלה דרהמים ששה הוא
מאות  שלש סלעים: ששים נמצאו גרמים, עשרים דהיינו
ק"ג). 1,200 =) גרמים ומאתיים אלף שהם דרהמים וששים

הגיזות)61) (כלומר, שיהו ובלבד וכו', רב, אמר שם:
וראה  (כסףֿמשנה. זה בדין רב על חולק ואין מחומשות.

יב). אות שם ליו"ד הגר"א בביאור

.ãéÔÈ·iÁ - ÔÈÙzM‰62‰È‰iL ‡e‰Â .Êb‰ ˙ÈL‡¯a «À»ƒ«»ƒ¿≈ƒ«≈¿∆ƒ¿∆
„·Ïa Ô‡ˆ LÓÁ Ï·‡ ;¯eÚMk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˜ÏÁa¿≈∆»∆»≈∆«ƒ¬»»≈…ƒ¿«

.ÔÈ¯eËt - ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ¿ƒ

בראשית 62) חייב(ת) השותפין "בהמת קלה. שם ברייתא
קרא  אמר אלעאי, דר' טעמא מאי פוטר. אלעאי ור' הגז,
ור' גוי. שותפות למעוטי ורבנן, שותפות. של ולא "צאנך"
דקרא  מרישא ליה נפקא ליה, מנא גוי שותפות אלעאי
אלעאי, כר' רבינו ופסק גוי". שותפות ולא דגנך", "ראשית
יש  אם ורק גוי, עם ובין ישראל עם בין פטורה, שהשותפות
וגוי  שישראל בעיסה הוא וכן חייב. – חלק בכל שיעור
מצוה  (מנחתֿחינוך ט הלכה פ"ו למעלה ראה בה, שותפין

א). בהלכה למעלה ואורֿשמח תקח,

.åèÊb‰ ˙ÈL‡¯63‰lÁza d˙ÂˆÓ64ÔÈa LÈ¯Ù‰ Ì‡Â ; ≈ƒ«≈ƒ¿»»«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ≈
eÈ‰ .‡ˆÈ - ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a65ÊÊ‚Â Ô‡ˆ LÓÁ BÏ »∆¿«≈«»»»»≈…¿»«

‰iL ÊÊb Ck ¯Á‡Â ,d˙fb ¯ÎÓe „·Ïa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆ƒ¿«»«ƒ»»¿««»»«¿ƒ»
- d˙fb ¯ÎÓe ˙ÈLÈÏL ÊÊb Ck ¯Á‡Â ,d˙fb ¯ÎÓe»«ƒ»»¿««»»«¿ƒƒ»«ƒ»»

Êb‰ ˙ÈL‡¯Ï ˙BÙ¯ËˆÓ Ïk‰66¯Á‡Ï elÙ‡ ·iÁÂ , «…ƒ¿»¿¿≈ƒ«≈¿«»¬ƒ¿««
ÌÈL ‰nk67ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï BÏ LÈÂ .68, «»»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ∆»»««»»

‰Ê ÏÚ ‰fÓe69˙Á‡ ÏÁ¯ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .70dÊÊ‚e ƒ∆«∆¬»ƒ»¿»»≈««¿»»
d˙fb ÁÈp‰Â dÊÊ‚e ‰iL ‰˜ Ck ¯Á‡Â ,d˙fb ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ»»¿««»»»¿ƒ»¿»»¿ƒƒ«ƒ»»

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -71. ≈»ƒ¿»¿

(63.(35 511 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"י חולין תוספתא
צאנך".64) גז "ראשית חסדא 65)שנאמר: כרב קלח. שם

אושעיא. בר נתן כר' התחלת 66)ולא שבשעת כיון
צאן. חמש לו היו הגיזה 67)הגיזה, מן המוכר ומפריש

כל  על סלע, ששים שיעור נעשה אתה שיחד האחרונה,
הישן, על החדש מן להפריש לו שיש שמכר, הגיזות
חייב  הגיזה, מן מעט לעצמו המוכר שייר לא ואם כדלהלן.

מוכר  אדם אין וחזקה בידו, שהמתנות כיון להפריש, הלוקח
ובביאור  שם ביו"ד וראה י. בהלכה כנ"ל כהונה, מתנות
מהחמש  אחת גזז אם שהואֿהדין ונראה טו. אות הגר"א
כל  את שגזז לאחר שחייב הלאה, וכן אותה, ומכר לו שיש
הגז, ראשית מצות עיקר שאז הגיזה, שבתחילת כיון החמש,
הקשו  שהרי שם). רש"י פירש (וכן צאן חמש לו היו כנ"ל,
גוי  של צאנו גז הלוקח תנינן אושעיא: בו נתן ר' על שם
וחד  חד כל אמאי, חייב. לגזוז צאנו הא הגז, מראשית פטור
לו  שיהיו צריך נתן, (ולר' מרשותיה ליה נפקא גיזה בתר
לא  חסדא ולר' גיזה). כשיעור לו שיש בשעה צאן חמש
לאחר  מהן אחת כל מכר אם שלדבריו משמע משם, הקשו
לומר  אחר, באופן כתב ורבינו הגז. בראשית חייב גיזתה,
בכסףֿמשנה. וראה הצאן. או הגיזות מכר אם חילוק שאין

אלעאי.68) כר' ולא כחכמים קלו. בספרים 69)שם
שם: בחולין והוא אחר". מין על גיזה "ומן אחרים:
נד. ובהערה יא בהלכה למעלה וראה כחכמים.

והניח,70) גזז והניח גזז צאן, שתי לו "היו שם: תוספתא
ביו"ד  וראה מצטרפות". אין עליהן להוסיף שעתיד אע"פ

הגר"א. ובביאור יב, סעיף גיזה 71)שם שבתחילת כיון
חמש, לפחות לו שיהיו וצריך אחת, רחל רק לו היתה לא

שם. במנחתֿחינוך וראה יג. בהלכה כנ"ל

.æèBÏ eÈ‰L ÈÓ72‰ˆB¯Â Êb‰ ˙ÈL‡¯ ÏL ˙Ba¯ ˙Bf‚ ƒ∆»ƒ«∆≈ƒ«≈¿∆
ÌÈ‰kÏ ˜lÁÏ73˙BÁt „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿«≈«…¬ƒ…ƒ≈¿»∆»¿∆»»

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ï˜LnÓ74ÔË˜ „‚a È„k ,ÔaÏÓ75‡Ï . ƒƒ¿«»≈¿»ƒ¿À»¿≈∆∆»»…
BaÏiL76‰fb‰ ¯ÓvÓ BÏ ÔzÈ ‡l‡ ,BÏ ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ∆¿«¿¿««»ƒ≈∆»ƒ≈ƒ∆∆«ƒ»

È‡Bˆ ‡e‰Lk77LÓÁ Ôeal‰ ¯Á‡ Ba ‰È‰iL È„k ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«««ƒ»≈
È„k Ba ‰È‰iL - BÏ Ôzz :¯Ó‡pL .¯˙È B‡ ÌÈÚÏÒ¿»ƒ»≈∆∆¡«ƒ∆∆ƒ¿∆¿≈

.˙ÏÚBn‰ ‰zÓ«»»«∆∆

סלעים 72) חמש משקל לו, נותנין "וכמה קלה. שם במשנה
כדי  צואי ולא מלובן בגליל, סלעים עשר שהן ביהודה,
כדי  בו שיהא לו, תתן שנאמר, קטן. בגד ממנו לעשות
תרוייהו, דאמרי ושמואל "רב קלז: שם ובגמרא מתנה".
לכהן. ליתנן ומבקש עסקינן, הרבה גיזין לו שיש בישראל
סלעים". מחמשת ליה תבצר לא וחד חד כל ואמרינן,

פ"ט 73) (למעלה אחד לכהן הכל לתת בידו הלכה שהרי
ראה 74)יז). גרמים, מאה שהם דרהמים, שלשים דהיינו

נט. הערה ר'75)למעלה אמר מילי, הני "מנא קלח. שם
ראוי  שהוא דבר לשרת, לעמוד קרא, אמר לוי, בן יהושע
בכהנים  מדובר הנ"ל בפסוק אבנט". ניהו, מאי לשירות.
אלא  צמר בבגדיהם שאין הדיוטים, כהנים שהם סתם,
ופ"ח  יב: ביומא רבי (כדעת כלאים שהוא לבד, באבנט
וידוע  בכסףֿמשנה) שם עיין א, הלכה המקדש כלי מהלכות
צמר  כלאים, שהוא לאבנט הדרוש הצמר כי לחכמים היה
גרם), 100 =) סלעים חמשת כשיעור הוא יחדיו, ופשתים
צורך  שאין [ומכאן ניהו. מאי ד"ה שם בחולין רש"י ראה
הרלב"ג  כדעת בלבד, אחד במין אלא צמר, מיני בשלשה
אחרת, שם). המקדש כלי בהלכות במשנהֿלמלך (שהובאה
לאבנט  יספיק בלבד, גרמים מאה שמשקלו שצמר יתכן לא
(שם  אצבעות כשלש ורחבו אמה ושתים שלשים שארכו
טז]. אות פי"א לחולין ישראל בתפארת וראה יט). הלכה
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`'קסו xc` 'aÎhay g"k iyingÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz '`Îxc` 'cÎhay g"k -

ה'תשע"ו  שבט כ"ח ראשון יום
יום ראשון ֿ חמישי כ "ח שבט ֿ ב 'אדר א '

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― 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

ה'תשע"ו  שבט כ"ט שני יום

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקודם ביום נדפסה השנ"ו ְִַַָהּמצוה
― 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"ו  שבט ל' שלישי יום

.ÊÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― 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"ו  א' אדר א' רביעי יום

.Ê˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― 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"ו  א' אדר ב' חמישי יום

.Á˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÁÈ¯ .Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הר"כ המפּתההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ
(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' ְִֻ
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ÌBÈ ˙Ïtn‰ B‡ ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c ÔÈÓk ˙Ïtn‰ BÓk¿««∆∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ««∆∆
·iÁÂ Ô‰kÏ ¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿«≈»∆«»«¬»¿«…≈¿«»

.˙BcÙÏƒ¿

.åè‡a‰ - ¯·‡ ¯·‡ B‡ÈˆB‰Â ‰ÈÚÓa ¯aÚ‰ C˙Á»«»À»¿≈∆»¿ƒ≈∆≈∆«»
‡ÈˆB‰L ÌÈL„Á ‰ÓL Ôa .ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡ ÂÈ¯Á‡«¬»≈∆∆∆∆∆¿…»√»ƒ∆ƒ
˙nL ‰ÚLz Ôa ÔÎÂ ,˙ÓÂ B¯ÈÊÁ‰Â ÈÁ ‡e‰Â BL‡…̄¿«¿∆¡ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»∆≈
‰Ê - ‰„ÏÈÂ ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Â BL‡¯ ‡ˆÈÂ¿»»…¿∆¡ƒ¿««»»»»ƒ¿»¿»∆
ÏL BL‡¯a ¯ËÙ È¯‰L ,ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡ ‰„ÏiL∆»¿»≈∆∆∆∆∆¬≈ƒ¿«¿…∆

.ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ ¯ËBt BzÁct ‡ˆzMÓe .ÔBL‡ƒ̄ƒ∆≈≈««¿≈«»«¬»

.æè:ÌÈ¯eËt Ì‰ÈL - Bk¯„k ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â ÔÙ„ ‡ˆBÈ≈…∆¿«»«¬»¿«¿¿≈∆¿ƒ
ÈtÓ - ÈM‰Â ,ÌÁ¯‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡lL ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ∆…»»ƒ»∆∆¿«≈ƒƒ¿≈

.¯Á‡ BÓ„wL∆¿»«≈

.æé;ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÏLiMÓ ?ÔBÈ„Ùa ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ
CB˙a Ôa‰ ˙Ó .‰cÙz L„Á ÔaÓ ÂÈe„Ùe :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ∆…∆ƒ¿∆≈«≈¿
Ù¯Ë ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ ,ÌÈLÏL ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌÈLÏL‰ ¿ƒ«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ«¬»¿≈»

- Ô‰kÏ Ô˙Â ÌÈc˜‰ Ì‡Â .ÌÈÚÏÒ LÓÁa ·iÁ BÈ‡ -≈«»¿»≈¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»««…≈
·iÁ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ˙Ó Ì‡Â] .ÔBÈ„t‰ BÏ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ«ƒ¿¿ƒ≈««¿ƒ«»

.ÔzÈ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â [;ÔBÈ„Ùa¿ƒ¿¿ƒ…»«ƒ≈

.çéBÏ ¯Ó‡ Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Ba ‰„tL ÈÓƒ∆»»¿¿¿ƒƒ»«
¯Á‡Ï BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â ;Èe„t Ba ÔÈ‡ - ÂÈLÎÚÓ≈«¿»≈¿»¿ƒ»«¿««
˙BÚn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Èe„t Ba - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿»¿««ƒ∆≈«»

.ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÔÈÓi«̃»ƒ¿««¿ƒ

.èé‰Ê È¯‰ - ‡Ï B‡ ÔBÈ„Ùa ·iÁ Ì‡ ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓƒ∆»≈ƒ«»¿ƒ¿…¬≈∆
·‡‰ ˙Ó .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,¯eËt»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»≈»»
,‰cÙ ‡lL ˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a¿¿ƒ¬≈«≈¿∆¿«∆…ƒ¿»
˙Ó ;˙eÓiL Ì„˜ e‰„tL ÂÈ·‡Ó ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú«∆»ƒ¿»»≈»ƒ∆»»…∆∆»≈
„Ú ,Èe„t ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ·‡‰»»¿««¿ƒ¬≈¿∆¿«»«

.‰cÙ ‡lL e‰eÚÈ„BiL∆ƒ∆…ƒ¿»

.ëÔÈ‡Â ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ BzL‡ ‰¯ka ‡lL ÈÓƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿»¿»»»¿≈»¿≈
.ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È»«≈∆≈∆»»ƒ≈»«…≈¿
Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈ»¿»¿≈¿»ƒ««ƒ∆≈»«≈∆≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó .Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B - ¯BÎa‰«¿≈»≈¿»ƒ«…≈≈∆»≈∆
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,¯eËt - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a¿¿ƒ»∆«ƒ≈¬≈»»
¯Á‡ ÔÈa ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ÔÈa ,·‡‰ ˙Ó .‰È‡¯‰»¿»»≈»»≈¿¿ƒ≈««
- e˜ÏÁL ÔÈa ÌÈÁ‡‰ e˜ÏÁ ‡lL ÔÈa ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ≈∆…»¿»«ƒ≈∆»¿
e·iÁ˙ ¯·kL ;Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ Ô˙pÈƒ»≈ƒ«¿»ƒ»≈¿»ƒ«…≈∆¿»ƒ¿«¿

.ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ

.àëÔ˙B - ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ e¯ka ‡lL ÂÈL ÈzL¿≈»»∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ≈
:ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó .Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ ¯OÚ∆∆¿»ƒ«…≈≈∆»≈∆¿¿ƒ
Ì‡Â ;ÌÈÚÏÒ LÓÁ BÏ ¯ÈÊÁÈ - Ô˙ „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡ƒ¿…≈∆»»««¬ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ
È¯‰L ;Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - Ô˙ ÌÈ‰k ÈLÏƒ¿≈…¬ƒ»«≈»¿ƒ≈∆∆¬≈

ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê Ôa ÏÚ ‰Ê ÔBÈ„t Ôiˆ ‡Ï…ƒ≈ƒ¿∆«≈∆¿»∆»≈∆»
.È¯·ÁÓ ¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ««¬≈≈¬≈ƒ

.áëB‡ ,‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏiL e¯ka ‡lL ÂÈL ÈzL¿≈»»∆…ƒ¿∆»¿»»¿≈»
È‡L ;Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B - ‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL¿≈¿»ƒ¿≈»≈»≈¿»ƒ«…≈∆ƒ

.ÌÁ¯ ¯Ët Ô‰Ó „Á‡ ¯ÎÊ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡∆¿»∆…ƒ¿∆»»∆»≈∆∆∆∆∆

.âëÈzLe ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ,¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL e„ÏÈ»¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈
Ô‡k ÔÈ‡ - ÔBL‡¯ „ÏB ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙B·˜¿≈¿≈»«≈∆«ƒ≈»
‰lÁz ‰„ÏB ‰·˜ :¯ÓB‡ È‡L ;ÌeÏk Ô‰kÏ«…≈¿∆¬ƒ≈¿≈»¿»¿ƒ»

.¯ÎÊ ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»»»

.ãëe„ÏÈÂ ,‰¯ka ‡Ï ˙Á‡Â ‰¯ka ˙Á‡ ,ÂÈL ÈzL¿≈»»««ƒ¿»¿««…ƒ¿»¿»¿
˙Ó .Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ ÈL¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»≈¿»ƒ«…≈≈
·‡‰ ˙Ó .¯eËt ·‡‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆¿¿ƒ»»»≈»»

.ÌÈÚÏÒ LÓÁ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ Ô˙pÈ -ƒ»≈ƒ«¿»ƒ»≈¿»ƒ

.äëÔÈ‡ - ‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏÈ»¿»»¿≈»¿≈¿»ƒ¿≈»≈
‰„ÏÈ ‰¯ka ‡lL BÊ :¯ÓB‡ È‡L ;ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k»«…≈¿∆¬ƒ≈∆…ƒ¿»»¿»
.¯ÎÊ ‰„ÏÈ ‰¯kaL BÊÂ ,¯ÎÊ ‰È¯Á‡Â ‰lÁz ‰·˜¿≈»¿ƒ»¿«¬∆»»»¿∆ƒ¿»»¿»»»

.åëe„ÏÈÂ ,e¯ka ‡lL ÌÈL‡ ÈL ÏL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ∆…ƒ¿¿»¿
‰ÊÂ ,ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ‰Ê - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ ÈL¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆≈»≈¿»ƒ¿∆
ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â e˙ .ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B≈»≈¿»ƒ»¿¿««»≈∆»ƒ
- e˙ ÌÈ‰k ÈLÏ Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ÌÈa‰«»ƒ¿¿ƒƒƒ¿≈…¬ƒ»¿
- e˙ „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡Â ;Ô„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡≈»¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿…≈∆»»¿
‰‡L¯‰a ‰Ê CÏÈÂ ,‰‡L¯‰ B¯·ÁÏ Ô‰Ó „Á‡ ·˙Bk≈∆»≈∆«¬≈«¿»»¿≈≈∆««¿»»

.ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô‰k‰ ÔÓ ¯ÈÊÁÈÂ¿«¬ƒƒ«…≈»≈¿»ƒ

.æë,ÔÈ¯eËt ˙B·‡‰ - e·¯Ú˙Â ‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏÈ»¿»»¿≈»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
‰˙‰L ‡lL ˙¯k·Ó ÔÎÂ .BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁ Ôa‰Â¿«≈«»ƒ¿∆«¿¿≈¿«∆∆∆…»¬»
Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡«««¿»¿»√»ƒ¿»¿»¿≈»«ƒ∆
Ô‰ÈL - ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLzƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬¿≈∆

.BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁ Ôa‰Â ,ÔÈ¯eËt¿ƒ¿«≈«»ƒ¿∆«¿

.çëÈLe ˙B·˜ ÈzL B‡ ¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL e„ÏÈ»¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿≈¿≈
.ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ≈»«…≈¿

.èë˙Á‡Â ‰¯ka ˙Á‡ ,ÌÈL‡ ÈL ÏL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ««ƒ¿»¿««
BzL‡ ‰¯ka ‡lL ‰Ê - ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ ,‰¯ka ‡Ï…ƒ¿»¿»¿¿≈¿»ƒ∆∆…ƒ¿»ƒ¿
Ô‡k ÔÈ‡ - ‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏÈ .Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B≈»≈¿»ƒ«…≈»¿»»¿≈»≈»

.ÌeÏk Ô‰kÏ«…≈¿

.ìBzL‡ ‰¯ka ‡lL ‰Ê - ‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈ»¿¿≈¿»ƒ¿≈»∆∆…ƒ¿»ƒ¿
:˙B˜ÙÒ ÈLa ‡l‡ ¯ËÙ ‡lL .ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B≈»≈¿»ƒ∆…ƒ¿»∆»ƒ¿≈¿≈
‰„ÏÈ ‡È‰ Ì‡Â ,·iÁ - „·Ïa ¯ÎÊ ‰„ÏÈ BzL‡ Ì‡ƒƒ¿»¿»»»ƒ¿««»¿ƒƒ»¿»
‰·˜ ‰„ÏÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·iÁ - ‰·˜p‰Â ¯Îf‰«»»¿«¿≈»«»∆»ƒ≈»¿»¿≈»

.BBÈ„t ÔzÈ - ˜BÁ¯ ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â ;‰lÁz¿ƒ»¿ƒ¿«»»»ƒ≈ƒ¿
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קסז '` xc` 'aÎhay g"k iyingÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz '`Îxc` 'cÎhay g"k -

ה'תשע"ו  שבט כ"ח ראשון יום
יום ראשון ֿ חמישי כ "ח שבט ֿ ב 'אדר א '

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― 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

ה'תשע"ו  שבט כ"ט שני יום

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקודם ביום נדפסה השנ"ו ְִַַָהּמצוה
― 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"ו  שבט ל' שלישי יום

.ÊÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― 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"ו  א' אדר א' רביעי יום

.Ê˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― 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"ו  א' אדר ב' חמישי יום

.Á˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÁÈ¯ .Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הר"כ המפּתההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ
(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' ְִֻ
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ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê Ôa ÏÚ ‰Ê ÔBÈ„t Ôiˆ ‡Ï…ƒ≈ƒ¿∆«≈∆¿»∆»≈∆»
.È¯·ÁÓ ¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ««¬≈≈¬≈ƒ

.áëB‡ ,‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏiL e¯ka ‡lL ÂÈL ÈzL¿≈»»∆…ƒ¿∆»¿»»¿≈»
È‡L ;Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B - ‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL¿≈¿»ƒ¿≈»≈»≈¿»ƒ«…≈∆ƒ

.ÌÁ¯ ¯Ët Ô‰Ó „Á‡ ¯ÎÊ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡∆¿»∆…ƒ¿∆»»∆»≈∆∆∆∆∆

.âëÈzLe ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ,¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL e„ÏÈ»¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈
Ô‡k ÔÈ‡ - ÔBL‡¯ „ÏB ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙B·˜¿≈¿≈»«≈∆«ƒ≈»
‰lÁz ‰„ÏB ‰·˜ :¯ÓB‡ È‡L ;ÌeÏk Ô‰kÏ«…≈¿∆¬ƒ≈¿≈»¿»¿ƒ»

.¯ÎÊ ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»»»

.ãëe„ÏÈÂ ,‰¯ka ‡Ï ˙Á‡Â ‰¯ka ˙Á‡ ,ÂÈL ÈzL¿≈»»««ƒ¿»¿««…ƒ¿»¿»¿
˙Ó .Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ ÈL¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»≈¿»ƒ«…≈≈
·‡‰ ˙Ó .¯eËt ·‡‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆¿¿ƒ»»»≈»»

.ÌÈÚÏÒ LÓÁ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ Ô˙pÈ -ƒ»≈ƒ«¿»ƒ»≈¿»ƒ

.äëÔÈ‡ - ‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏÈ»¿»»¿≈»¿≈¿»ƒ¿≈»≈
‰„ÏÈ ‰¯ka ‡lL BÊ :¯ÓB‡ È‡L ;ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k»«…≈¿∆¬ƒ≈∆…ƒ¿»»¿»
.¯ÎÊ ‰„ÏÈ ‰¯kaL BÊÂ ,¯ÎÊ ‰È¯Á‡Â ‰lÁz ‰·˜¿≈»¿ƒ»¿«¬∆»»»¿∆ƒ¿»»¿»»»

.åëe„ÏÈÂ ,e¯ka ‡lL ÌÈL‡ ÈL ÏL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ∆…ƒ¿¿»¿
‰ÊÂ ,ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ‰Ê - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ ÈL¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆≈»≈¿»ƒ¿∆
ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â e˙ .ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B≈»≈¿»ƒ»¿¿««»≈∆»ƒ
- e˙ ÌÈ‰k ÈLÏ Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ÌÈa‰«»ƒ¿¿ƒƒƒ¿≈…¬ƒ»¿
- e˙ „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡Â ;Ô„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡≈»¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿…≈∆»»¿
‰‡L¯‰a ‰Ê CÏÈÂ ,‰‡L¯‰ B¯·ÁÏ Ô‰Ó „Á‡ ·˙Bk≈∆»≈∆«¬≈«¿»»¿≈≈∆««¿»»

.ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô‰k‰ ÔÓ ¯ÈÊÁÈÂ¿«¬ƒƒ«…≈»≈¿»ƒ

.æë,ÔÈ¯eËt ˙B·‡‰ - e·¯Ú˙Â ‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏÈ»¿»»¿≈»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
‰˙‰L ‡lL ˙¯k·Ó ÔÎÂ .BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁ Ôa‰Â¿«≈«»ƒ¿∆«¿¿≈¿«∆∆∆…»¬»
Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡«««¿»¿»√»ƒ¿»¿»¿≈»«ƒ∆
Ô‰ÈL - ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLzƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬¿≈∆

.BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁ Ôa‰Â ,ÔÈ¯eËt¿ƒ¿«≈«»ƒ¿∆«¿

.çëÈLe ˙B·˜ ÈzL B‡ ¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL e„ÏÈ»¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿≈¿≈
.ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ≈»«…≈¿

.èë˙Á‡Â ‰¯ka ˙Á‡ ,ÌÈL‡ ÈL ÏL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ««ƒ¿»¿««
BzL‡ ‰¯ka ‡lL ‰Ê - ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ ,‰¯ka ‡Ï…ƒ¿»¿»¿¿≈¿»ƒ∆∆…ƒ¿»ƒ¿
Ô‡k ÔÈ‡ - ‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏÈ .Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B≈»≈¿»ƒ«…≈»¿»»¿≈»≈»

.ÌeÏk Ô‰kÏ«…≈¿

.ìBzL‡ ‰¯ka ‡lL ‰Ê - ‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈ»¿¿≈¿»ƒ¿≈»∆∆…ƒ¿»ƒ¿
:˙B˜ÙÒ ÈLa ‡l‡ ¯ËÙ ‡lL .ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B≈»≈¿»ƒ∆…ƒ¿»∆»ƒ¿≈¿≈
‰„ÏÈ ‡È‰ Ì‡Â ,·iÁ - „·Ïa ¯ÎÊ ‰„ÏÈ BzL‡ Ì‡ƒƒ¿»¿»»»ƒ¿««»¿ƒƒ»¿»
‰·˜ ‰„ÏÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·iÁ - ‰·˜p‰Â ¯Îf‰«»»¿«¿≈»«»∆»ƒ≈»¿»¿≈»

.BBÈ„t ÔzÈ - ˜BÁ¯ ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â ;‰lÁz¿ƒ»¿ƒ¿«»»»ƒ≈ƒ¿
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.¯Â˘‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ‰È˘ÈÏ˘ Ï‡¯˘È ‰È‰È („Î)
בעולם  חשובה אומה היתה שלא לפי ולברכה לשלום
בימי  שפלים היו וישראל וכאשור כמצרים הזמן באותו
הנס  ידי על הנביא ואמר אלה בן הושע ובימי אחז
ויהיו  למעלה ישראל של שם יגדל לחזקיהו שיעשה
ולגדולה: לברכה הממלכות מאלו כאחת חשובים

.ÂÎ¯· ¯˘‡ (‰Î):לישראל.ÈÓÚ ÍÂ¯· אשר ישראל
במצרים בהיותם לעם לי È„È.בחרתי ‰˘ÚÓÂ הראתי

ניסים  אותם וע''י באשור שהפלאתי בגבורות להם
יהיו  והם מחדש עשיתים עתה כאילו ויהיו אלי ישובו

ת''י: זו ודוגמא ישראל ÏÚÓנחלתי ˜˘‰ ˙Á˙ÙÂ (·)
.ÍÈ˙Ó מוכיחים והדברים בחרצך סקא ותיסר ת''י

לו  אומר שהוא שק לחגור ציוהו לא עכשיו עד שהרי
סימן  והוא תחלוץ ונעלך אומר שהוא ועוד להתירה

פתוחי  מפותחות לט) (שמו' כמו ופתחת ופי' לאבלות
חקוקה  שתרא' כדי בשרו על בדוחק שק לחגור חותם

ÍÈ˙Ó.בבשרו: ÏÚÓ:ממתניך ת''י ÌÂ¯Ú.למעלה
ממש: ערום ולא ובלואים קרועים בבגדים פחיח

.ÌÈ˘ ˘Ï˘ ולכוש (‚) למצרים ולמופת לאות כן ילך
מצרים  שבי את אשור מלך ינהג שנים שלש שלסוף
לפני  שנים שלש אשדוד את תרתן שכבש למדנו וגו'
את  כשהביא היתה מפלתו שהרי סנחרב של מפלתו
בקולרין  ירושלים לפני כוש מלך ותרהקה מצרים שבי

חזקיהו: על לצור ˘˙.כשבא ÈÙÂ˘ÁÂ חשף („) כמו
ושדי: וחורי חלוני כיו''ד יתירה והיו''ד בית ˘˙.שת

עד  מדויהם את ויכרות י) (ש''ב וכן הרעי  מוצא
אשר  אביהם חם תחת להם היה זה וגמול שתותיה'

מדה: כנגד מדה אותה, כסה ולא אביו ערות ראה

cec zcevn
(„Î).‰È˘ÈÏ˘שתהיה או האל , באמונת לה תהיה שלישית 

אשור: ועל  מצרים על  ברכה·¯Î‰.מושלת יהיו השלשה  כל 
האומות: מכל  יותר ברכה להם  שתהיה  הארץ (Î‰)בקרב

.ÂÎ¯· עמי‡˘¯ ברוך  ויאמר  ה ' ברכו משלשתן  אחד  כל אשר 
בי: להאמין עמי להיות  ששב על  הוא ברוך  ר ''ל  מצרים 

.È„È ‰˘ÚÓÂאשור ידי מעשה ברוך  לומר ברוך מלת על  חוזר
מעשה היה בהם  שעלתה שמה הכיר  אשר  על  הוא  ברוך  ר''ל 

במקרה : ולא Ï‡¯˘È.ידי È˙ÏÁÂ ברוך מלת  על חוזר זה גם
הוא מעולם אשר על  הוא ברוך  ר''ל ישראל  נחלתי  ברוך לומר

בי: ומאמין ÂÎÂ'.(‡)נחלתי ˙˘·לעשות אשור  התחיל  אז
העמים: ארצות  ולכבוש  ‰˘˜.(·)גבורות ˙Á˙ÙÂישעיה כי

מתניו על  השק  ולבש השבטים עשרת גלות  על  מתאבל היה
וישאר מתניו מעל  השק שיתיר  המקום לו ואמר  ולאבל לצער

לבש: לבד אותו  כי ויחף:‰ÍÂÏ.ערום  ערום  מהלך  ˘ÌÈ.(‚)היה  ˘Ï˘מצרים על שנים שלש בסוף שיהיה  מה סימן זהו 
כוש: È‰‚.(„)ועל ÔÎ:'וכו ינהג כן  ישעיה  שהלך  ˘˙.כמו ÈÙÂ˘ÁÂשניהם זכר  כבר  כי כוש  וכן מצרים ערות עגבות מגולה

טז): (יחזקאל  בשר גודלי בהם  שנאמר גנותן  לרוב מצרים  ואמר

oeiv zcevn
(„Î).‰È˘ÈÏ˘ממשלת מענין שהוא יתכן או שלש מל'

טו ): (שמות  שלשיו  ומבחר כמו הואÔÂ‚¯Ò.(‡)ונסיכות
ארז''ל : כן זרוז:ÍÏ.(·)סנחריב ענין עניןÁ˙ÙÂ˙.הוא

ל ): (איוב  פתח  יתרי כמו ענין˙ıÂÏÁ.חלציך :ÍÈ˙Ó.התרה
כה): (דברים הנעל חלוץ  כמו חוסרÛÁÈÂ.שליפה ענין 

ב): (ירמיה מיחף רגליך  מנעי כמו ˘ÌÈ.(‚)מנעלים ˘Ï˘
הלמ''ד: ותחסר שנים  לשלש  ÙÂÓÂ˙.כמו ˙Â‡ אחד פתרון 

אדמת כמו נרדפים  בשמות המלה וכפל  סימן ענין והם  להם
והדומים: יב) (דניאל כמוÈÙÂ˘ÁÂ.(„)עפר מגולה ענינו 

ל ): (בראשית הלבן שתותיה˘˙.מחשוף  כמו  יסוד ענין
עד  וכן בבנין היסוד כמו  שבאדם והוא יט ) (לעיל  מדוכאים

י): (ש''ב  שתותיהם

'` xc` 'cÎ'b ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― השנ"ט רעהּמצוה ׁשם מֹוציא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ֿ יּוכל "לא ּבֹו: ּגם אמרֹו והּוא ֿ אׁשּתֹו, את ְְְְִִֵֶַַָָֹמּלגרׁש

ֿ ימיו" ּכל והּוא(my)לׁשּלחּה עׂשה קדמֹו זה לאו וגם . ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָ
לאּׁשה" ֿ תהיה "ולֹו לענין(my)אמרֹו: ּבּגרּוׁשין וּדינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

ּכדין וׁשםהּמלקּות מּכֹות. ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו האֹונס, ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
(.eh zekn)ּדיני נתּבארּו מּכתּבֹות ד' ּובפרק ג' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָֻּובפרק

זֹו. מצוה
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש ג 'ֿ ד 'אדר א '

ְִָ

ה'תשע"ו  א' אדר ג' שישי יום

.„˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― 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"ו  א' אדר ד' קודש שבת יום

.‡Ï˘ .Ï˘ .‰˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Ï˘ .‚Ï˘ .·Ï˘
― 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 ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
"ּבתֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא אחֹותֹו, היא אם האב ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָאׁשת
ערותּה" תגּלה לא הוא אחֹות אבי מֹולדת אבי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאׁשת

(`i ,my)האב אׁשת ּבת לעׂשֹות ּבא זה ערוה(`xeqi)לאו ְֲֵֶֶֶַַָָָָָ
עצמּה ּבפני ערוה האב אׁשת ׁשּבת והראיה עצמּה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפני

אביו נׂשּואת ּבת אחֹותֹו על ׁשהּבא ezaהיא, `ivedl) ְֲִִֶַַַַָָ
(oi`eypd on `lyּבת ּומּׁשּום אחֹותֹו מּׁשּום ׁשּתים: ְֲִִִַַַָחּיב

מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ׁשהּוא אּמֹו על הּבא ּכמֹו אביו, ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאׁשת
אמרּו לׁשֹונם: וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו אביו, אׁשת ּומּׁשּום ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָאּמֹו

מיבמֹות ב' והיא(ak:)ּבפרק אחֹותֹו על הּבא רּבנן: "ּתנּו : ְְֲִִֶֶַַַָָָָָ
ּבת מּׁשּום וחּיב אחֹותֹו מּׁשּום חּיב ― אביו אׁשת ְֲִִִֵֶַַַַָָָּבת
אּלא חּיב אינֹו אֹומר: יהּודה ּברּבי יֹוסי רּבי אביו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאׁשת

ּדרּבנן? טעמיהּו מאי ּבלבד. אחֹותֹו lyמּׁשּום mnrh dn) ְְְֲֲִִַַַַָָָ
(mizy miaiigne iqei iax lr miwlegd minkgמּכדי ְְִִֵַאמרי:

(e`x dpd)― וגֹו' "אבי בת אחֹות "ערות ּכתיב :ְְְְֲִִֶַַָ
ׁשמע לי? למה "אבי מֹולדת אבי ֿ 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).
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.¯Â˘‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ‰È˘ÈÏ˘ Ï‡¯˘È ‰È‰È („Î)
בעולם  חשובה אומה היתה שלא לפי ולברכה לשלום
בימי  שפלים היו וישראל וכאשור כמצרים הזמן באותו
הנס  ידי על הנביא ואמר אלה בן הושע ובימי אחז
ויהיו  למעלה ישראל של שם יגדל לחזקיהו שיעשה
ולגדולה: לברכה הממלכות מאלו כאחת חשובים

.ÂÎ¯· ¯˘‡ (‰Î):לישראל.ÈÓÚ ÍÂ¯· אשר ישראל
במצרים בהיותם לעם לי È„È.בחרתי ‰˘ÚÓÂ הראתי

ניסים  אותם וע''י באשור שהפלאתי בגבורות להם
יהיו  והם מחדש עשיתים עתה כאילו ויהיו אלי ישובו

ת''י: זו ודוגמא ישראל ÏÚÓנחלתי ˜˘‰ ˙Á˙ÙÂ (·)
.ÍÈ˙Ó מוכיחים והדברים בחרצך סקא ותיסר ת''י

לו  אומר שהוא שק לחגור ציוהו לא עכשיו עד שהרי
סימן  והוא תחלוץ ונעלך אומר שהוא ועוד להתירה

פתוחי  מפותחות לט) (שמו' כמו ופתחת ופי' לאבלות
חקוקה  שתרא' כדי בשרו על בדוחק שק לחגור חותם

ÍÈ˙Ó.בבשרו: ÏÚÓ:ממתניך ת''י ÌÂ¯Ú.למעלה
ממש: ערום ולא ובלואים קרועים בבגדים פחיח

.ÌÈ˘ ˘Ï˘ ולכוש (‚) למצרים ולמופת לאות כן ילך
מצרים  שבי את אשור מלך ינהג שנים שלש שלסוף
לפני  שנים שלש אשדוד את תרתן שכבש למדנו וגו'
את  כשהביא היתה מפלתו שהרי סנחרב של מפלתו
בקולרין  ירושלים לפני כוש מלך ותרהקה מצרים שבי

חזקיהו: על לצור ˘˙.כשבא ÈÙÂ˘ÁÂ חשף („) כמו
ושדי: וחורי חלוני כיו''ד יתירה והיו''ד בית ˘˙.שת

עד  מדויהם את ויכרות י) (ש''ב וכן הרעי  מוצא
אשר  אביהם חם תחת להם היה זה וגמול שתותיה'

מדה: כנגד מדה אותה, כסה ולא אביו ערות ראה

cec zcevn
(„Î).‰È˘ÈÏ˘שתהיה או האל , באמונת לה תהיה שלישית 

אשור: ועל  מצרים על  ברכה·¯Î‰.מושלת יהיו השלשה  כל 
האומות: מכל  יותר ברכה להם  שתהיה  הארץ (Î‰)בקרב

.ÂÎ¯· עמי‡˘¯ ברוך  ויאמר  ה ' ברכו משלשתן  אחד  כל אשר 
בי: להאמין עמי להיות  ששב על  הוא ברוך  ר ''ל  מצרים 

.È„È ‰˘ÚÓÂאשור ידי מעשה ברוך  לומר ברוך מלת על  חוזר
מעשה היה בהם  שעלתה שמה הכיר  אשר  על  הוא  ברוך  ר''ל 

במקרה : ולא Ï‡¯˘È.ידי È˙ÏÁÂ ברוך מלת  על חוזר זה גם
הוא מעולם אשר על  הוא ברוך  ר''ל ישראל  נחלתי  ברוך לומר

בי: ומאמין ÂÎÂ'.(‡)נחלתי ˙˘·לעשות אשור  התחיל  אז
העמים: ארצות  ולכבוש  ‰˘˜.(·)גבורות ˙Á˙ÙÂישעיה כי

מתניו על  השק  ולבש השבטים עשרת גלות  על  מתאבל היה
וישאר מתניו מעל  השק שיתיר  המקום לו ואמר  ולאבל לצער

לבש: לבד אותו  כי ויחף:‰ÍÂÏ.ערום  ערום  מהלך  ˘ÌÈ.(‚)היה  ˘Ï˘מצרים על שנים שלש בסוף שיהיה  מה סימן זהו 
כוש: È‰‚.(„)ועל ÔÎ:'וכו ינהג כן  ישעיה  שהלך  ˘˙.כמו ÈÙÂ˘ÁÂשניהם זכר  כבר  כי כוש  וכן מצרים ערות עגבות מגולה

טז): (יחזקאל  בשר גודלי בהם  שנאמר גנותן  לרוב מצרים  ואמר

oeiv zcevn
(„Î).‰È˘ÈÏ˘ממשלת מענין שהוא יתכן או שלש מל'

טו ): (שמות  שלשיו  ומבחר כמו הואÔÂ‚¯Ò.(‡)ונסיכות
ארז''ל : כן זרוז:ÍÏ.(·)סנחריב ענין עניןÁ˙ÙÂ˙.הוא

ל ): (איוב  פתח  יתרי כמו ענין˙ıÂÏÁ.חלציך :ÍÈ˙Ó.התרה
כה): (דברים הנעל חלוץ  כמו חוסרÛÁÈÂ.שליפה ענין 

ב): (ירמיה מיחף רגליך  מנעי כמו ˘ÌÈ.(‚)מנעלים ˘Ï˘
הלמ''ד: ותחסר שנים  לשלש  ÙÂÓÂ˙.כמו ˙Â‡ אחד פתרון 

אדמת כמו נרדפים  בשמות המלה וכפל  סימן ענין והם  להם
והדומים: יב) (דניאל כמוÈÙÂ˘ÁÂ.(„)עפר מגולה ענינו 

ל ): (בראשית הלבן שתותיה˘˙.מחשוף  כמו  יסוד ענין
עד  וכן בבנין היסוד כמו  שבאדם והוא יט ) (לעיל  מדוכאים

י): (ש''ב  שתותיהם

'` xc` 'cÎ'b ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― השנ"ט רעהּמצוה ׁשם מֹוציא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ֿ יּוכל "לא ּבֹו: ּגם אמרֹו והּוא ֿ אׁשּתֹו, את ְְְְִִֵֶַַָָֹמּלגרׁש

ֿ ימיו" ּכל והּוא(my)לׁשּלחּה עׂשה קדמֹו זה לאו וגם . ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָ
לאּׁשה" ֿ תהיה "ולֹו לענין(my)אמרֹו: ּבּגרּוׁשין וּדינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

ּכדין וׁשםהּמלקּות מּכֹות. ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו האֹונס, ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
(.eh zekn)ּדיני נתּבארּו מּכתּבֹות ד' ּובפרק ג' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָֻּובפרק

זֹו. מצוה
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש ג 'ֿ ד 'אדר א '

ְִָ

ה'תשע"ו  א' אדר ג' שישי יום

.„˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― 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"ו  א' אדר ד' קודש שבת יום

.‡Ï˘ .Ï˘ .‰˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Ï˘ .‚Ï˘ .·Ï˘
― 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 ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
"ּבתֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא אחֹותֹו, היא אם האב ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָאׁשת
ערותּה" תגּלה לא הוא אחֹות אבי מֹולדת אבי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאׁשת

(`i ,my)האב אׁשת ּבת לעׂשֹות ּבא זה ערוה(`xeqi)לאו ְֲֵֶֶֶַַָָָָָ
עצמּה ּבפני ערוה האב אׁשת ׁשּבת והראיה עצמּה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפני

אביו נׂשּואת ּבת אחֹותֹו על ׁשהּבא ezaהיא, `ivedl) ְֲִִֶַַַַָָ
(oi`eypd on `lyּבת ּומּׁשּום אחֹותֹו מּׁשּום ׁשּתים: ְֲִִִַַַָחּיב

מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ׁשהּוא אּמֹו על הּבא ּכמֹו אביו, ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאׁשת
אמרּו לׁשֹונם: וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו אביו, אׁשת ּומּׁשּום ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָאּמֹו

מיבמֹות ב' והיא(ak:)ּבפרק אחֹותֹו על הּבא רּבנן: "ּתנּו : ְְֲִִֶֶַַַָָָָָ
ּבת מּׁשּום וחּיב אחֹותֹו מּׁשּום חּיב ― אביו אׁשת ְֲִִִֵֶַַַַָָָּבת
אּלא חּיב אינֹו אֹומר: יהּודה ּברּבי יֹוסי רּבי אביו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאׁשת

ּדרּבנן? טעמיהּו מאי ּבלבד. אחֹותֹו lyמּׁשּום mnrh dn) ְְְֲֲִִַַַַָָָ
(mizy miaiigne iqei iax lr miwlegd minkgמּכדי ְְִִֵַאמרי:

(e`x dpd)― וגֹו' "אבי בת אחֹות "ערות ּכתיב :ְְְְֲִִֶַַָ
ׁשמע לי? למה "אבי מֹולדת אבי ֿ 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).
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i"yx
(„È).Â‰Ú¯ Í¯·Ó יום יום חבירו את משבח יש

וותרן  שהוא עליו שאומרים לקללה נהפכ' והברכה
והמלכות  ממנו ושואלין באין והכל ועשיר בממונו
ועוד  ערכין, במסכת נדרש כך ממון לגבו' בו מתגרת
את  מברך שהיה בלעם כנגד תנחומא רבי במדרש יש

וגו' משלו וישא שנאמר רם בקול כג)ישראל ל'(מדבר
להחטיאם: יעץ וסופו קול ÂË¯„.(ÂË)נשיאות ÛÏ„

הבית: בני את וטורד הבית לתוך הגג מן הנוטף גשם
.¯È¯‚Ò ÌÂÈ·:בבתיהם נסגרים שהכל הגשם Â‡˘˙יום

.‰Â˙˘ ÌÈÈ„Ó:שוין ¯ÁÂ.(ÊË)שניהם ÔÙˆ ‰ÈÙÂˆ
כשם  הוא רוח צפונת מתזנותיה לשומרה שסבור מי

תצפנה: לא היא כן הרוח לצפון אפשר ÔÓ˘Âשאי
.‡¯˜È ÂÈÓÈ עד עליו לבוא הצרעת הוא קורא

הימנית: ידו בבהן בשמן המטהר כמצורע שיגרשנה
(ÊÈ).Â‰Ú¯ ÈÙ „ÁÈ לזה זה מחדדין ת''ח יחד

È¯Ù‰.(ÁÈ)בהלכה: ÏÎ‡È,יכובד אדוניו שומר וכן
מעלליו: פרי שאתה ÌÈÓÎ.(ËÈ)ויאכל הפנים הללו

לך: מראות הן לתוכן Ì„‡Ï.מראה Ì„‡‰ ·Ï ÔÎ
הוא  כן אוהבו שחבירו יודע שאדם מה לפי חברו

פנים: לו Â‡·„‰(Î)מראה ÏÂ‡˘.‰Ú·˘˙ ‡Ï
רשע  האדם שעיני כשם לתוכם הרשעים את מלקבל
תאותו: מלמלאות הרע יצר אחר מלשוט תשבענה לא

(‡Î).Û¯ˆÓ לבחון עשוי והכור כסף לצרוף  עשוי כלי
שהבריות  ע''י מהללו לפי ומתחשב נצרף ואיש זהב
טוב  אם לרבים נבחן הטובים במעשיו אותו מהללות

רע: במכתש:‰¯ÂÙÈ˙.(Î·)אם הנידוכים חטים
.˘˙ÎÓ:בלעז מורטיו''ר בוכנא ·ÈÏÚ.אסיתא הוא

בו  ומכין אותו שמעלין שם על בלעז מורטר''ו פולין
עלי: נקרא ˆ‡Í.(Î‚)תמיד ÈÙ בעיניך יקלו אל

צריכים: הם מה תמיד בם להתבונן

cec zcevn
(„È).Í¯·Óבוקר בכל רב בפרסום  גדול  בקול  רעהו  המשבח

כי לו תחשב לקללה הנה ובזריזות בתמידות  ר''ל  בהשכמה
עשרו: ומחסרים פניו  יחלו רבים  לב בנדיבות  ישבחוהו כאשר 

(ÂË).ÛÏ„ביום כ ''א  הבית בני יטריד  לא המטר טפטוף  הנה 
כי הבית בתוך נסגרים  להיות אדם בני  דרך  אשר  המטר בוא
למקום ממקום הבית  בני  ויטריד  הבית  אל המטר יטפטף אז 
מדינים אשת אבל  טרוד ואין  טפטוף אין  מטר כשאין אבל 

בעלה: את להטריד  העתים בכל החושבˆÈÙÂ‰.(ÊË)נשתוה 
הרוח  את  למסתיר  הוא דומה הבריות בפני הדבר  להסתיר
כל  מדינים בעלת וכן נפלאות בקולו ירעים אז  כי אותו לכלוא 

והולכת : מוספת היא הדבר  את  להסתיר שירצה ÔÓ˘Â.עוד 
ריח  נותנת  היא כי  המשיחה על  תכריז  היא בה ימשח אשר  הימנית  ידו כי יוכל  לא להעלים ירצה אם בשמן עצמו המושח  כמו 

האשה: מריבת להעלים א''א  וכן הקרב פני·¯ÏÊ.(ÊÈ)לכל  איש יחדדו כן ושנונה חדה נעשית  באחר הסכין ברזל  הלוטש  כמו 
זא''ז : מחדדים  הנה בתורה ועוסקים  יחד  היושבים ת ''ח  ר''ל נוסףÂˆ¯.(ÁÈ)רעהו פריה  יאכל הנה  תאנה אילן השומר כמו 

התשלומין: על  נוסף האדון מן מכובד  עוד כי  מעשיו גמול  פרי  יאכל  אדוניו השומר כן השכר  המיםÌÈÓÎ.(ËÈ)על  דרך  כמו
טוב לבו  אם  לאדם האדם לב  כן עצבות  עצבות ואם שוחקות  שוחקות  אם  בה המסתכלים  להפנים  בדומים הפנים את מראים

היא: גם  תרע רעה ואם לבו  גם ייטיב  חבירו לא˘‡ÏÂ.(Î)על  האדם עיני  וכן אנשים מלקבל  שבעים אינם  והגיהנם  הקבר 
עוד: להרבות וחושק העושר מן הסיגÛ¯ˆÓ.(Î‡)תשבענה  מן  בהם יש  וכמה המה הטובים  לדעת ירצו כאשר וזהב הכסף

שמשבחין כמו מהללו  לפי יבחן והאיש  הכל  יבחן ובזה נקי  ותשאר ישרף  והסיג בכור וישימו ידוע במשקל  מהם יקחו הנה 
הוא: כן  אדם  בני ˙Â˙Î˘.(Î·)אותו Ì‡ ביד אותו תכתוש  ועמהם  הנכתשים החטים  בתוך במכתש  האויל את  תשים  אם 

יעזבה: לא  כי אולתו ממנו תסור  לא עכ ''ז  צריכים:ÚÂ„È.(Î‚)המכתש הם מה  צאנך  פני  בעצמך לדעת לבך Í·Ïתן  ˙È˘
.ÌÈ¯„ÚÏ:במ ''ש הדבר  וכפל  מחסורם  די  להם לתת

oeiv zcevn
(„È).Í¯·Óבארץ המתברך  אשר כמו  התפארות (ישעיה ענין

עיני„ÛÏ.(ÂË)סה): דלפה כמו טפטוף טז):ענין ÂË¯„.(איוב
טרדין ולך  כמו גרושין ד):ענין  סגירה:È¯‚Ò¯.(דניאל מל '

.‰Â˙˘:ודמיון השואה  ושנון:ÁÈ„.(ÊÈ)מל ' חדידה מלשון
(Î).ÏÂ‡˘:הקבר ÂÎÂ¯.(Î‡)הגיהנם:Â„·‡Â.בור Û¯ˆÓ

הצורפים : כלי וטחינה:˙Â˙Î˘.(Î·)שמות כתיתה  ענין 
.˘˙ÎÓ·:בו שכותשים  הכלי ור ''ל ‰¯ÂÙÈ˙.שם רפיון מל '

עליו ותשטח וכן מקליפותיהן הנקלפים  הנרפים  החטים 
יז):הריפות ב וכן·ÈÏÚ.(שמואל בו שדוכין המכתש  יד  הוא

וכפות כד):והעלות ב' הימים שימה:˘È˙.(Î‚)(דברי ענין 
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æë ÷øô éìùîbkÎci

ãé:Bì áLçz äìì÷ íékLä ø÷aa ìBãb ìB÷a | eäòø Cøáîåè(íéðåãî) úLàå øéøâñ íBéa ãøBè óìc §»̈¥³¥¥̧§´−̈©´Ÿ¤©§¥®§¹¨À̈¥¨¬¤«¤´¤−¥§´©§¦®§¥¬¤
:äåzLð íéðéãîæè:àø÷é Bðéîé ïîLå çeø-ïôö äéðôöæé:eäòø-éðt ãçé Léàå ãçé ìæøáa ìæøaçéøöð ¦¹§¨¦À¦§¨¨«Ÿ§¤¬¨¨«©®©§¤−¤§¦´¦§¨«©§¤´§©§¤´¨®©§¹¦À©´©§¥«¥¥«Ÿ¥´

:ãaëé åéðãà øîLå déøt ìëàé äðàzèé:íãàì íãàä-áì ïk íéðtì íéðtä íénkë(äãáàå) ìBàL § −¥¨Ÿ©´¦§¨®§Ÿ¥−£Ÿ¨´§ª¨«©−©¦©¨¦´©¨¦®¥³¥«¹̈¨À̈¨¨¨«§´
:äðòaNú àì íãàä éðéòå äðòaNú àì Bcáàåàë:Bììäî éôì Léàå áäfì øeëå óñkì óøöîáëíà ©−£©´Ÿ¦§©®§¨§¥¥¬¹̈¨À̈´Ÿ¦§©«§¨©§¥´© −¤¤§´©¨¨®§¹¦À§¦´©£¨«¦¬

:Bzìeà åéìòî øeñú-àì éìòa úBôéøä CBúa Lzëna | ìéåàä-úà-LBzëzâëðàö éðt òãz òãéE ¦§«¤¨¡¦̧©«©§¥¿§´¨ −¦©«¡¦®Ÿ¨¬¥¹¨À̈¦©§«¨´Ÿ©¥ −©§¥´Ÿ¤®
:íéøãòì Eaì úéL¦¬¦¹§À©£¨¦«

i"yx
(„È).Â‰Ú¯ Í¯·Ó יום יום חבירו את משבח יש

וותרן  שהוא עליו שאומרים לקללה נהפכ' והברכה
והמלכות  ממנו ושואלין באין והכל ועשיר בממונו
ועוד  ערכין, במסכת נדרש כך ממון לגבו' בו מתגרת
את  מברך שהיה בלעם כנגד תנחומא רבי במדרש יש

וגו' משלו וישא שנאמר רם בקול כג)ישראל ל'(מדבר
להחטיאם: יעץ וסופו קול ÂË¯„.(ÂË)נשיאות ÛÏ„

הבית: בני את וטורד הבית לתוך הגג מן הנוטף גשם
.¯È¯‚Ò ÌÂÈ·:בבתיהם נסגרים שהכל הגשם Â‡˘˙יום

.‰Â˙˘ ÌÈÈ„Ó:שוין ¯ÁÂ.(ÊË)שניהם ÔÙˆ ‰ÈÙÂˆ
כשם  הוא רוח צפונת מתזנותיה לשומרה שסבור מי

תצפנה: לא היא כן הרוח לצפון אפשר ÔÓ˘Âשאי
.‡¯˜È ÂÈÓÈ עד עליו לבוא הצרעת הוא קורא

הימנית: ידו בבהן בשמן המטהר כמצורע שיגרשנה
(ÊÈ).Â‰Ú¯ ÈÙ „ÁÈ לזה זה מחדדין ת''ח יחד

È¯Ù‰.(ÁÈ)בהלכה: ÏÎ‡È,יכובד אדוניו שומר וכן
מעלליו: פרי שאתה ÌÈÓÎ.(ËÈ)ויאכל הפנים הללו

לך: מראות הן לתוכן Ì„‡Ï.מראה Ì„‡‰ ·Ï ÔÎ
הוא  כן אוהבו שחבירו יודע שאדם מה לפי חברו

פנים: לו Â‡·„‰(Î)מראה ÏÂ‡˘.‰Ú·˘˙ ‡Ï
רשע  האדם שעיני כשם לתוכם הרשעים את מלקבל
תאותו: מלמלאות הרע יצר אחר מלשוט תשבענה לא

(‡Î).Û¯ˆÓ לבחון עשוי והכור כסף לצרוף  עשוי כלי
שהבריות  ע''י מהללו לפי ומתחשב נצרף ואיש זהב
טוב  אם לרבים נבחן הטובים במעשיו אותו מהללות

רע: במכתש:‰¯ÂÙÈ˙.(Î·)אם הנידוכים חטים
.˘˙ÎÓ:בלעז מורטיו''ר בוכנא ·ÈÏÚ.אסיתא הוא

בו  ומכין אותו שמעלין שם על בלעז מורטר''ו פולין
עלי: נקרא ˆ‡Í.(Î‚)תמיד ÈÙ בעיניך יקלו אל

צריכים: הם מה תמיד בם להתבונן

cec zcevn
(„È).Í¯·Óבוקר בכל רב בפרסום  גדול  בקול  רעהו  המשבח

כי לו תחשב לקללה הנה ובזריזות בתמידות  ר''ל  בהשכמה
עשרו: ומחסרים פניו  יחלו רבים  לב בנדיבות  ישבחוהו כאשר 

(ÂË).ÛÏ„ביום כ ''א  הבית בני יטריד  לא המטר טפטוף  הנה 
כי הבית בתוך נסגרים  להיות אדם בני  דרך  אשר  המטר בוא
למקום ממקום הבית  בני  ויטריד  הבית  אל המטר יטפטף אז 
מדינים אשת אבל  טרוד ואין  טפטוף אין  מטר כשאין אבל 

בעלה: את להטריד  העתים בכל החושבˆÈÙÂ‰.(ÊË)נשתוה 
הרוח  את  למסתיר  הוא דומה הבריות בפני הדבר  להסתיר
כל  מדינים בעלת וכן נפלאות בקולו ירעים אז  כי אותו לכלוא 

והולכת : מוספת היא הדבר  את  להסתיר שירצה ÔÓ˘Â.עוד 
ריח  נותנת  היא כי  המשיחה על  תכריז  היא בה ימשח אשר  הימנית  ידו כי יוכל  לא להעלים ירצה אם בשמן עצמו המושח  כמו 

האשה: מריבת להעלים א''א  וכן הקרב פני·¯ÏÊ.(ÊÈ)לכל  איש יחדדו כן ושנונה חדה נעשית  באחר הסכין ברזל  הלוטש  כמו 
זא''ז : מחדדים  הנה בתורה ועוסקים  יחד  היושבים ת ''ח  ר''ל נוסףÂˆ¯.(ÁÈ)רעהו פריה  יאכל הנה  תאנה אילן השומר כמו 

התשלומין: על  נוסף האדון מן מכובד  עוד כי  מעשיו גמול  פרי  יאכל  אדוניו השומר כן השכר  המיםÌÈÓÎ.(ËÈ)על  דרך  כמו
טוב לבו  אם  לאדם האדם לב  כן עצבות  עצבות ואם שוחקות  שוחקות  אם  בה המסתכלים  להפנים  בדומים הפנים את מראים

היא: גם  תרע רעה ואם לבו  גם ייטיב  חבירו לא˘‡ÏÂ.(Î)על  האדם עיני  וכן אנשים מלקבל  שבעים אינם  והגיהנם  הקבר 
עוד: להרבות וחושק העושר מן הסיגÛ¯ˆÓ.(Î‡)תשבענה  מן  בהם יש  וכמה המה הטובים  לדעת ירצו כאשר וזהב הכסף

שמשבחין כמו מהללו  לפי יבחן והאיש  הכל  יבחן ובזה נקי  ותשאר ישרף  והסיג בכור וישימו ידוע במשקל  מהם יקחו הנה 
הוא: כן  אדם  בני ˙Â˙Î˘.(Î·)אותו Ì‡ ביד אותו תכתוש  ועמהם  הנכתשים החטים  בתוך במכתש  האויל את  תשים  אם 

יעזבה: לא  כי אולתו ממנו תסור  לא עכ ''ז  צריכים:ÚÂ„È.(Î‚)המכתש הם מה  צאנך  פני  בעצמך לדעת לבך Í·Ïתן  ˙È˘
.ÌÈ¯„ÚÏ:במ ''ש הדבר  וכפל  מחסורם  די  להם לתת

oeiv zcevn
(„È).Í¯·Óבארץ המתברך  אשר כמו  התפארות (ישעיה ענין

עיני„ÛÏ.(ÂË)סה): דלפה כמו טפטוף טז):ענין ÂË¯„.(איוב
טרדין ולך  כמו גרושין ד):ענין  סגירה:È¯‚Ò¯.(דניאל מל '

.‰Â˙˘:ודמיון השואה  ושנון:ÁÈ„.(ÊÈ)מל ' חדידה מלשון
(Î).ÏÂ‡˘:הקבר ÂÎÂ¯.(Î‡)הגיהנם:Â„·‡Â.בור Û¯ˆÓ

הצורפים : כלי וטחינה:˙Â˙Î˘.(Î·)שמות כתיתה  ענין 
.˘˙ÎÓ·:בו שכותשים  הכלי ור ''ל ‰¯ÂÙÈ˙.שם רפיון מל '

עליו ותשטח וכן מקליפותיהן הנקלפים  הנרפים  החטים 
יז):הריפות ב וכן·ÈÏÚ.(שמואל בו שדוכין המכתש  יד  הוא

וכפות כד):והעלות ב' הימים שימה:˘È˙.(Î‚)(דברי ענין 
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד פה áeLàå,דף àèçà ,áeLàå àèçà øîBàä סמך על שחוטא ¨¥¤¡¨§¨¤¡¨§¨

מכפרת, Bãéaשהתשובה ïé÷étñî ïéàהשמים מן לו עוזרים אין -äáeLz úBNòì. ¥©§¦¦§¨©£§¨
האומר øtëî,וכן íéøetkä íBéå àèçà,מכפר הכפורים שיום סמך על שחוטא ¤¡¨§©¦¦§©¥

.øtëî íéøetkä íBé ïéà.øtëî íéøetkä íBé ,íB÷nì íãà ïéaL úBøéáò ¥©¦¦§©¥£¥¤¥¨¨©¨©¦¦§©¥
úàאבל ävøiL ãò ,øtëî íéøetkä íBé ïéà ,Bøéáçì íãà ïéaL úBøéáò£¥¤¥¨¨©£¥¥©¦¦§©¥©¤§©¤¤

Bøéáçוכן לו. שימחל עד אותו שיפייס -äéøæò ïa øæòìà éaø Løc הפסוק מן £¥¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨
הכפורים יום לגבי ל)האמור טז eøäèz',(ויקרא 'ä éðôì íëéúàhç ìkî' כלומר ¦Ÿ©Ÿ¥¤¦§¥¦§¨

ש  מכאן חבירו, שלפני מאותן ולא תטהרו, ה' לפני שהן העבירות מן ïéaLרק úBøéáò£¥¤¥
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הללוLמילה, øtëî.בעבירות íéøetkä íBé ïéà äáeLz äNò àì íàå ,øtëî íéøetkä íBé äáeLz äNò íà ¤¦¨¨§¨©¦¦§©¥§¦Ÿ¨¨§¨¥©¦¦§©¥
הגמרא: àîézמתרצת eléôà כ שעשהéaø,שמשנתינו שאף לומר המשנה íéøetkä,כוונת íBé àéòa äáeLz התשובה ואין £¦¥¨©¦§¨¨£¨©¦¦
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המשך בראוי למסכת גרטרן לרום שבת קודש עמ' ב
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ד שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מובן שאיני רוצה לפרט השם או השמות, אבל... וכידוע הסיפור בשם הצ"צ - )אלא שלא 

שמעתיו מכ"ק מו"ח אדמו"ר ובמילא אינני בטוח אם כן הוא( - ובכל אופן, התוכן מתאים ונכון, והוא: 

שאמר פעם בהתועדות לאחרי דברי כבושים, שענינו בזה הוא כמו עושה כובעים )קירשנער( שעושה 

כובעים בעלי מדות מסוימות, ואין כתוב על הכובע למי שייך, אלא אח"כ כשבא אחד ומודד כובעים 

שונים הנה אפשר שימצא הכובע במדה המתאמת לו, ואז לובשו ונעשה שלו. וסיים: און עם מיין איך 

טאקע. ]= עליו אכן כוונתי[ וה"ה בנדון דידן...
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déì øîà,ziad lraàì,izcerqa x`yizy mikqn ippi` -øîà ¨©¥Ÿ¨©
déì,`vnw xaéúãeòñc àbìt éîc Cì àðáéäéCivg jl mly` - ¥¨¦§¨¨§¥©§¨¦§¨¥

,jzcerq ze`vedndéì øîà,ziad lraàì,déì øîà,`vnw xa ¨©¥Ÿ¨©¥
éúãeòñ dlek éîc Cì àðáéäéCze`ved lk z` jl mly` - ¨¦§¨¨§¥¨§¨¥

,dcerqddéì øîà,ziad lraàì,déè÷ðefg` -déî÷Bàå ,déãéa ¨©¥Ÿ©§¥§¨¥§§¥
enewnn eniwde -dé÷tàå.ezian e`ivede - §©§¥

øîà,eaila `vnw xaïðaø éáúé eåäå ìéàBäinkgy oeikn - ¨©¦©£¨§¥©¨¨
,dcerqa eayi l`xyidéa eçî àìå,ziad lraaà÷ dpéî òîL §Ÿ¨¥§©¦¨¨

eäì àçéð.ipeifaa mdl gep didy ixd -ìéæéàjl` -eäa ìeëéà ¦¨§¥¦¥§
àöøe÷àkìî éa.jlnd ziaa mpiyldl - §¨¥©§¨

ìæàe jld -déì øîà .éàãeäé Ca eãøî øñé÷ì déì øîàxqiwdéî ¨©¨©¥§¥¨¨§¨§¨¥¨©¥¦
øîéé,wcev dz`y il xn`i in -déì øîà,`vnw xaeäì øãL ¥©¨©¥§©§

àðaøe÷e ,oaxw mdl gly -déì ïéáø÷î éà úéæçm` d`xze - §¨¨¨¦¦§¨§¦¥
,eze` eaixwiàzìz àìâò déãéa øãL ìæàjld -glye xqiwd ¨©¨©§¨¥¤§¨¦§¨

.en`l iyily clepy xgaen lbr ecia
éúà÷c éãäajxca ezeida -àîeî déa àãLea lihd -menáéða ©£¥§¨¨¥§¨¥¨§¦

íéúôN.dpeilrd eztya -dì éøîàåmend lihdy mixne` yie - §¨©¦§¨§¥¨
ïéòaL ïé÷eãaa dfy .oird z` dqknd mexwa -ïãéãìc àzëec- §¦¤¨©¦§¨¦§¦¨

micedid epzhiyly mewnaeäãéãìe ,àîeî äåämiiebd -åàì £¨¨§¦§¨
àeä àîeî.xa` xqegn epi`y oeikn ¨

déáeø÷ì ïðaø øeáñ,enen mréaø eäì øîà .úeëìî íBìL íeMî ¨©¨¨§¨¥¦§©§¨©§©¦
,ñìe÷áà ïa äéøëæedeaixwi m`eøîàéy mi`exdïéîeî éìòa §©§¨¤©§¨Ÿ§©£¥¦

øeáñ .çaæî éaâì ïéáéø÷opaxdéìè÷éîì,`vnw xa z`ìéæéì àìc §¥¦§©¥¦§¥©¨§¦§§¥§Ÿ¥¦
àîéìå.el xnel xqiwl jli `ly icka -,äéøëæ éaø eäì øîàm` §¥¨¨©§©¦§©§¨

epbxdpeøîàédy mi`exd.âøäé íéLã÷a íeî ìéèî Ÿ§¥¦§¨¨¦¥¨¥
,ñìe÷áà ïa äéøëæ éaø ìL Búeðúåðò ,ïðçBé éaø øîàúà äáéøçä ¨©©¦¨¨©§§¨¤©¦§©§¨¤©§¨¤§¦¨¤

.eðöøàî eðúéìâäå ,eðìëéä úà äôøNå ,eðúéa¥¥§¨§¨¤¥¨¥§¦§¦¨¥©§¥
,ea ecxn micedidy xqiwd oiadøñé÷ ïBøéðì eäééålò øãLgly - ¨©¦¨©§§¥¥¨
,dnglnl xqiw oexip z` mdilréúà÷ ék,xqiw oexip `a xy`k - ¦¨¨¥

,eznglna gvpi m` ze`xl mqwe oniq envrl dyràøéb àãL- §¨¦¨
ug wxfçøæîì,àúàe ugd `a -.íéìLeøéa ìôðug wxf,áøòîì §¦§¨¨¨¨©¦¨©¦§©£¨

àúàe ugd.íéìLeøéa ìôðug wxfìn zg` lkúBçeø òaøà ¨¨¨©¦¨©¦§©§©
,íéîMä.íéìLeøéa ìôð àúàdéì øîàxqiw oexipéì ÷Bñt ,à÷eðéì ©¨©¦¨¨¨©¦¨©¦¨©¥¦¨¨§¦

é÷eñtC,zcnly weqtd z` il xen` -déì øîàz` `wepid §¥¨©¥
weqtd(ci dk l`wfgi).'Bâå ìàøNé énò ãéa íãàa éúî÷ð úà ézúðå'§¨©¦¤¦§¨¦¤¡Ÿ§©©¦¦§¨¥§

øîàeaila xqiw oexipéøa àLãe÷éòa àeä Cdvex -déúéa éáeøçì ¨©§¨§¦¨¥§¨¥¥¥
,milyexi lr eltpy mivigd e`xdy itkeàeääa déãé éøetëì éòáe¨¥§©¥¨¥§©

àøáb,ipyiprdle ilr dny`d z` lihdle eici z` gpwl dvexe - ©§¨
,wepizd xn`y weqta xn`py itke÷øògxa -øéibéàå ìæàå- ¨©§¨©§¦©¥

,xiibzde jldeøéàî éaø dépéî ÷ôðå.erxfn xi`n iax `vie - §¨©¦¥©¦¥¦
,gxa xqiw oexipy xqiwd d`x xy`kñeðééñtñàì eäééåléò déøãL©§¥¦¨©§§©§©§¨

àúà ,øñé÷q`,qepiiqtéðL úìz dìò øölr xevn dyr - ¥¨¨¨¨£¨§©§¥
.mipy yely milyexi

éøézò àúìz eäðä da eåämixiyr dyly eid milyexia - £¨¨§§¨¨©¦¥
,miblten.úñkä úéöéö ïáe ,òeáN àaìk ïáe ,ïBéøeb ïa ïBîéc÷ð©§¦¤§¤©§¨¨©¤¦¦©¤¤

ïBéøeb ïa ïBîéc÷ðmy lr ok `xwpBøeáòa änç Bì äã÷pLdgxfy - ©§¦¤§¤¨§¨©¨©£
.exeara ynydòeáN àaìk ïamy lr ok `xwp didìkLipr ¤©§¨¨©¤¨

,áìëk áòø àeäLk Búéáì ñðëpädidúéöéö ïa .òáN àeäLk àöBé ©¦§¨§¥§¤¨¥§¤¤¥§¤¨¥©¤¦¦
úñkämeyn ok `xwp didLe ,zezqk iab lr jled didäúéä ©¤¤¤¨§¨

.úBúñk éab ìò úøøâð Búöéöéøîàc àkéàdid enyy mixne` yi - ¦¨¦§¤¤©©¥§¨¦¨§¨§¥
my lr ,zqkd eny `xwpy mrhde ,ziviv oaLjled didyk ¤

inexlBzñk äúéäe`qk -éîBø éìBãb ïéa úìheî. ¨§¨¦§¤¤¥§¥¦
xiyréøòNå éhéça eäì àðééæ àðà ,eäì øîà ãçz` oef` ip` - ©¨©§£¨©§¨§§¦¥§©£¥

.mixerye mihiga xird iayezàçìîãáe àøîçãa ,eäì øîà ãçå§©¨©§¦§©§¨¦§¦§¨
àçLîe.onye gln oii -éáéöãa eäì øîà ãçå.dwqdl mivr - ¦§¨§©¨©§¦§¦¥

éáéöãì ïðaø eçaLåitl ,mivr wtiqy xiyrd z` minkg egaiye - §©§©¨¨¦§¦¥
,xzeia ax `ed mivra yeniydyàcñç áøcz`éãéì÷à ìk- §©¦§¨¨©§¦¥

eizegztnì øñî äåädéòîL,ezxynl xqen did -éáéöcî øa- £¨¨©§©§¥©¦§¦¥

,mihigd xve` ly zegztndn uegàcñç áø øîàc,éhéçc àáìëà §¨©©¦§¨©§§¨§¦¥
,cg` mihig xve`a ynzydl liaya -éáéöc éáìëà ïézéL éòa- ¨¥¦¦©§§¥§¦¥

et`ie xepzd z` ewiqi mday ,mivr zexve` miyiy jixv
.zt mihigdn

eäì äåäzexve` el` mixiyrlïæéîìjyna xird z` oefl - £¨§§¥©
àzL ãçå íéøNò.mipy - ¤§¦§©©¨

eäa eåämilyexiaéðBéøa eäðä,mifgete miwix miyp` -eäì eøîà £§¨§¦§¥¨§§
eäééãäa àîìL ãéáòðå ÷etéð ,ïðaømr mely dyrpe `vp - ©¨¨¥§©£¦§¨¨©£©§

,mi`nexdeäðé÷áL àì,megipd `l -eäì eøîàmipeixad÷etéð Ÿ©§¦§¨§§¥
ãäa àáø÷ ãéáòðåeäéé,mi`nexa mgldl `vp -àì ïðaø eäì eøîà §©£¦§¨¨©£©§¨§§©¨¨Ÿ
àúléî àòéizñî,mgvpl lkep `l -eî÷gixkd evxy ,mipeixad ¦§©§¨¦§¨¨

e ,mi`nexa mgldl xird iayez z`éhéçc éøaîà eäðäì eäðì÷§¨§§¨§©§§¥§¦¥
éøòNå,mivrde d`eazd zexve` z` etxye -àðôk äåäådidpe - §©£¥©£¨©§¨
.arx

àéåä íéìLeøéc àzøézò ,ñBzééa úa àzøîzxiyr dzid - ©§¨©©§©¦§¨¦¨©¦©§¨
,milyexiì dzøcLdçeìLdgely z` dgly -ìéæ déì äøîàå ©©§¨¦§¨§¨§¨¥¦

àãéîñ éì éúééà,zleq il dpwe jl -ìæàcà,jldy cr -ïacæéà- ©§¥¦§¦¨©§¨©¦§©©
,zleqd lk dxknpdì øîà àúàdl xn`e `a -àkéì àãéîñ- ¨¨¨©¨§¦¨¥¨

,zleq oi`àkéà àzøeéç,diwp zt oiicr yi -éúééà ìéæ ,déì äøîà ¦©§¨¦¨¨§¨¥¦©§¥
éì,dze` il `ade jl -ïacæà ìæàcà,diwpd ztd mbàúàøîàå ¦©§¨©¦§©©¨¨§¨©

àkéà àø÷Leb ,àkéì àzøeéç ,dì.xaiw zt yi j` ,oi` diwp zt - ¨¦©§¨¥¨§§¨¦¨
ïacæà ìæàcà ,éì éúééà ìéæ ,déì äøîà.xaiwd zt mbøîàå àúà ¨§¨¥¦©§¥¦©§¨©¦§©©¨¨§¨©

éøòNc àçîé÷ ,àkéì àø÷Leb ,dìmixery gnw -äøîà .àkéà ¨§§¨¥¨¦§¨§©£¥¦¨¨§¨
.ïacæéà ìæàcà .éì éúééà ìéæ ,déìqeziia za `zxnàôéìL äåä ¥¦©§¥¦©§¨©¦§©©£¨§¦¨

àðàñî,milrpn `la zkled dzid -éà éæçàå ÷etéà ,äøîà §¨¨¨§¨¥§¤¡¥¦
ìëéîì éãéî àðçkLî,lk`nl dn xac `vn` m`d ze`xl `v` - ©§©§¨¦¦§¥©

àòøëa àzøt dì áéúéàdlbxa dnda z`ev dl wcap -äúîe ¥¦¨©§¨§©§¨¥¨
.lreb zngnéàkæ ïa ïðçBé ïaø dìò éø÷weqtd z`(ep gk mixac) ¨¥£¨©¨¨¨¤©©

dìâø óë äúqð àì øLà äbðòäå Eá äkøä'bPrzdn ux`d lr bSd ¨©¨§§¨£ª¨£¤Ÿ¦§¨©©§¨©¥©¨¨¤¥¦§©¥
.'KxnEäúîe àñéðúéàå ,äìëà ÷Bãö éaøc úBøâBøb ,éøîàc àkéà- ¥Ÿ¦¨§¨§¥§§§©¦¨¨§¨§¦§¦¨¥¨

eileg gix z` leaql dleki dzid `ly dzeqiphqi` zngn dzne
,wecv iaxc zexbexb md dn `xnbd zx`ane .wecv iax lyéaøc§©¦

íéìLeøé áøçéì àìc àúéðòúa ïéðL ïéòaøà áéúé ÷Bãöeteb dyrpe ¨¨¦©§§¦§¦§©£¦¨§Ÿ¤¡©§¨©¦
c jk ick cr yegkéãéî ìéëà äåä ék,xac lke` did xy`ky - ¦£¨¨¦¦¥

éàøaàî éfçúéî äåä,epexbl uegn d`xp xacd did -äåä éëå £¨¦§©¥¥©¨©§¦£¨
àéøa,eteb z` `ixadl dvxe eizeiprz z` xnb xy`ke -éúééî ¨¦©§¦

úBøâBøb déìzeyai mip`z el mi`ian eid -,eäééî õééîdide - ¥§§©¦©§
,mdinin z` uveneäì éãLåzexbexbe ,mip`zd seb z` wxefe - §¨¥§

.`zxn d`vn mdinin z` uvny xg`l wecv iax wxfy el`ék¦
dLôð àçéð à÷ äåä,qeziia za `zxn ly dznyp d`vi xy`k - £¨¨¦¨©§¨

àôñëå àáäc ìëì àz÷étà,dtqke dadf lk z` d`ived - ©¦§¨§¨©£¨§©§¨
eà÷eLa déúéãLe ,weya mze` dwxfeéì éòaéî éàîì éàä ,äøîà- §¦¥§¨¨§¨©§©¦¨¥¦

.mdl dwewf ip` dn myláéúëc eðééäå(hi f l`wfgi)úBöeça ítñk' §©§¦§¦©§¨©
eëéìLémFiA mliSdl lkEi `l madfE mRqM ,didi dCpl madfE ©§¦§¨¨§¦¨¦§¤©§¨§¨¨Ÿ©§©¦¨§

mpFr lFWkn iM ,E`Nni `l mdirnE ,ErAUi `l mWtp ,'d zxar¤§©©§¨Ÿ§©¥¥¥¤Ÿ§©¥¦¦§£¨
.'did̈¨

àø÷ñ àaàäåä éàkæ ïa ïðçBé ïaøc déúçà øa ,íéìLeøéc éðBéøa Léø ©¨¦§¨¥¦§¥¦¨©¦©£¨¥§©¨¨¨¤©©£¨
,i`kf oa opgei oax ly ezeg` oa did -déì çìLi`kf oa opgei oax ¨©¥

éàaâì àòðéöa àz-,xzqa il` `Aàúàoaxl `xwiq `a` `a - ¨§¦§¨§©©Ÿ¨¨
,i`kf oa opgeidéì øîà,i`kf oa opgei oaxéëä ezécáò úîéà ãò- ¨©¥©¥©©§¦¨¦

,jk eyrz izn cràðôëa àîìòì déì ezéìè÷åz` ebxdze - §©§¦¥§¨§¨§©§¨
,arxa xeaivddéì øîà`xwiq `a`ãéáòéà éàî,dyr` dn -éàc ¨©¥©¤¡¦§¦

éãéî eäì àðéîà,xac mipeixal xne` m` -éì eìè÷ebxdi md - £¦¨§¦¦¨§¦
,ize`déì øîàoa opgei oax ¨©¥
,i`kféãéãì àzðwz éì éæçdvr il `vnz -÷etéàclke`y - £¦¦©©§¨§¦¦§¥

ok ici lre ,xirdn z`vlàúøet äìvä éåäc øLôàdidzy okzi - ¤§¨©£¥©¨¨§¨
,xirl zhren dlvddéì øîà,`xwiq `a`éøéö÷a CLôð èB÷ð- ¨©¥§©§¨¦§¦¥

,dleg dz`y mqxtzCa eìééLéìå àîìò élek éúéìålk e`eaie - §¥¥¥¨§¨§¦©§¨

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

המשך בעמוד יח



קפי
miwxt dyelya` cenr ep sc ± iriax wxtxifp
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.øñé÷ ïBøéðì eäééålò øãL .eðöøàî eðúéìâäå ,eðìëéä úà äôøNe ,eðúéa úà dáéøçä ñìB÷áà©§¨¤¡¦¨¤¥¥§¥¨¤¥¨¥§¡§¥¨¥©§¥§©¦¨©§§¥¥¨
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àkìî,àðà àkìî åàì zøîà÷c :déì øîà ?éàaâì úéúà àì éànà àðãéàä ãò ,àðà àkìî éà ,eúå !àkìî éì úéø÷ à÷å àðà ©§¨£¨§¨¨¥¦©§¨§¦©§¨£¨©¨¦¨¨©©¨¨¥§©©£©¥§¨¨§©§¨©§¨£¨
àøáéà

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

גיטין. הניזקין - פרק חמישי דף נו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc oihib(oey`x meil)

déì øîà,ziad lraàì,izcerqa x`yizy mikqn ippi` -øîà ¨©¥Ÿ¨©
déì,`vnw xaéúãeòñc àbìt éîc Cì àðáéäéCivg jl mly` - ¥¨¦§¨¨§¥©§¨¦§¨¥

,jzcerq ze`vedndéì øîà,ziad lraàì,déì øîà,`vnw xa ¨©¥Ÿ¨©¥
éúãeòñ dlek éîc Cì àðáéäéCze`ved lk z` jl mly` - ¨¦§¨¨§¥¨§¨¥

,dcerqddéì øîà,ziad lraàì,déè÷ðefg` -déî÷Bàå ,déãéa ¨©¥Ÿ©§¥§¨¥§§¥
enewnn eniwde -dé÷tàå.ezian e`ivede - §©§¥

øîà,eaila `vnw xaïðaø éáúé eåäå ìéàBäinkgy oeikn - ¨©¦©£¨§¥©¨¨
,dcerqa eayi l`xyidéa eçî àìå,ziad lraaà÷ dpéî òîL §Ÿ¨¥§©¦¨¨

eäì àçéð.ipeifaa mdl gep didy ixd -ìéæéàjl` -eäa ìeëéà ¦¨§¥¦¥§
àöøe÷àkìî éa.jlnd ziaa mpiyldl - §¨¥©§¨

ìæàe jld -déì øîà .éàãeäé Ca eãøî øñé÷ì déì øîàxqiwdéî ¨©¨©¥§¥¨¨§¨§¨¥¨©¥¦
øîéé,wcev dz`y il xn`i in -déì øîà,`vnw xaeäì øãL ¥©¨©¥§©§
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micedid epzhiyly mewnaeäãéãìe ,àîeî äåämiiebd -åàì £¨¨§¦§¨
àeä àîeî.xa` xqegn epi`y oeikn ¨
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,ea ecxn micedidy xqiwd oiadøñé÷ ïBøéðì eäééålò øãLgly - ¨©¦¨©§§¥¥¨
,dnglnl xqiw oexip z` mdilréúà÷ ék,xqiw oexip `a xy`k - ¦¨¨¥
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àúàe ugd.íéìLeøéa ìôðug wxfìn zg` lkúBçeø òaøà ¨¨¨©¦¨©¦§©§©
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éìç à÷ äåä ãç àîBé .íéìBâðøúk eáøe eøt ,øîBìk ,àúìBâðøúå àìBâðøz eäéén÷ é÷tî ,àzìëå àðúç é÷tî eåä,éàîBøc àãðeâ ó ¨©§¥£¨¨§©§¨©§¥©©§©§§¨§©§§§¨§©§§§©§§¦¨©£¨¨¨¥§¨§¨¥
äåäc àîBøc øa àeää eäa äåä .eäééìò àúà !éàãeäé Ca eãøî :øñé÷ì déì eøîà eúà ,eäðeçî eäééìò eìôð ,eäéépéî eäðéì÷L̈§¦§¦©§¨§£©§©§¨¨§¥§¥¨¨§¨§¨¥£¨£©§£¨§©©§¨©£¨
àeääì déøñîz àì ,Cì àçéð éà ,délek àîìòc déðBaéø :øîà ,àòøàà déáúBàå déâàúì øñé÷ déì÷L ,eäa ìéè÷å àìéî õéô÷̈¥¦¨§¨¥§§©¥¥¨§¨¥§§¥©©§¨£©¦¥§¨§¨¥¦¦¨¨¨¦§§¥§©
íéäìà àöz àìå eðzçðæ íéäìà äzà àìä" :øîàå ,àîBøc øáì déîet déìLëà !àøáb ãçc déãéa déúeëìîìe déãéãì àøáb©§¨§¦¥§©§¥¦¥§©©§¨©§§¥¥§©§¨©£©£Ÿ©¨¡Ÿ¦§©§¨§Ÿ¥¥¡Ÿ¦

."eðéúBàáöa¯!éëä øîà éîð ãåc¯:øîà .déLôð çðå déLkøëì déèîL àðB÷øc àúà ,àqkä úéáì ìò .änúî à÷ éäeîzà ãåc §¦§¥¨¦©¦£©¨¦¨¦¦©¦¨§©©©§¥©¦¥£¨§¨¨©§¥§©§©¥§¨©§¥£©
à÷ðtLeâc àðBéìa éæçúéàc ãò ébøL e÷éìãàå ,eúLå eìëàå øewãæéà .ìæàå eäðé÷áL ,eäðé÷áLéà àðîéæ àä ,àñéð éì Léçøúéàå ìéàBä¦§¦§§¦¦¦¨¨¦§¨¦§§¦§§©¦§©£©¦§©§¨§§¨§¦§¦§©¥©§¦§£¥¦§¨§§©§¨
,àkìî øeèì eìééò àôééñ éôéìL éôìà äàî úìz :éñà éaø øîà .eäééìò àúà øãä !éàãeäé éa eãç à÷ àãçéî :øîà .àìéî ÷eçøa§¦¦¨£©¦£¨¨¨¦§¨¥£©£¨£©§¨©©¦©¦§¨¥¨©§¥§¦¥©§¨©§§©§¨
"á÷òé úBàð ìk úà ìîç àìå 'ä òla" .éðäa éðä éòãé eåä àìå ,ébðçå éìelä àqéb Cäáe ,àúååìéì àúìúe éîBé àúìz da eìè÷å§¨§¨§¨¨¥§¨¨¥¨¨¨§©¦¨¦¥§¦§¥§¨¨¨§¦¨¥§¨¥¦©§Ÿ¨©¥¨§©£Ÿ

¯íéML :éñà áø øîà äãeäé áø øîàc ;Cìnä øäa Cìnä éàpéì Bì eéäL úBøééò àBaø íéML elà :ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék¦£¨¨¦¨©©¦¨¨¥¦¦¦£¨¤¨§©©©¤¤§©©¤¤§¨©©§¨¨©©©¦¦¦
úçàå úçà ìëå ,Cìnä øäa Cìnä éàpéì Bì eéä úBøééò àBaøìMî õeç ,íéøöî éàöBék da eéä,íéøöî éàöBék íéìôk ïäa eéäL L ¦£¨¨§©©©¤¤§©©¤¤§¨©©§©©¨¨§§¥¦§©¦¦¨¤¨¨¤¦§©¦§§¥¦§©¦

Léa øôk .àiøëc øôk ,íééìçéL øôk ,Léa øôk :ïä elà¯íééìçéL øôk ;àæétLeàì àúéa éáäé àìc¯;íééìçL ïî ïúñðøt äúéäL ¥¥§©¦§©¦£©¦§©¦§©¨§©¦§¨¨£¦¥¨§§¦¨§©¦£©¦¤¨§¨©§¨¨¨¦©£©¦
àiøëc øôk¯àeää éì éæç éãéãì :àleò øîà .úB÷ñBôe äðBøçàa äá÷ð úBãìBéå ,älçz íéøëæ úBãìBé ïäéúBLð eéäL :ïðçBé éaø øîà §©¦§©¨¨©©¦¨¨¤¨§¥¤§§¨¦§¦¨§§§¥¨¨©£¨§£©¨§¦¦£¦¦©

,da áéúk "éáö õøà" :déì øîà !eúéøwLî éøBwL :àðéðç éaøì àðéî àeää déì øîà .÷éæçî àì éð÷ àúååaéø ïézéL eléôàå ,àøúà©§¨©£¦¦¦¦§¨¨¨¥¨©£¦£©¥©¦¨§©¦£¦¨©¥§©§¦£©¥¤¤§¦§¦¨
øa éîeéðî áø .àcîb äéìò ïéáLBé ïéàL ïîæáe ,àçååø äéìò ïéáLBiL ïîæa ,ìàøNé õøà óà ,BøNa úà ÷éæçî BøBò ïéà äæ éáv äî©§¦¤¥©£¦¤§¨©¤¤¦§¨¥¦§©¤§¦¨¤¨©§¨¦§©¤¥§¦¨¤¨©§¨©©§¥©
íéøöî ìL àéðëñ øôkî àúléî déì òéîLc àkéà éà :éøîà ,éããä éab éáúé eåä àéiç øa àðeä áøå äiáeè øa äi÷ìç áøå äi÷ìç¦§¦¨§©¦§¦¨©¦¨§©¨©¦¨¨¨§¦©¥£¨¥¨§¦¦¦¨¦§¦©¥¦§¨¦§¨§©§¨¤¦§©¦
,éa òbú ìà ,Enî äLwáa :Bì äøîà ,äæì äæ íeàéOäå íéBbä ïéáì eaLpL Búñeøàå ñeøàa äNòî :øîàå eäéépéî ãç çút .àîéì¥¨§©©¦©§©£©©£¤§¨©£¨¤¦§§¥©¦§¦¦¤¨¤¨§¨§©¨¨¦§©¦©¦
àì óñBéa eléàc ,óñBiî øúBé Bøöéa ètètL äæì eãôéñ :ïäì äøîà ,únLëe .BúBî íBé ãò da òâð àìå ,Enî äaeúk éì ïéàL¤¥¦§¨¦§§Ÿ¨©¨©§¤¥¨§¨¨¤¦§§¤¤¦§¥§¦§¥¦¥§¦§¥¨
.BzLà àäå ,BzLà åàì óñBé eléàå ;ähî àãça éàäå ,ähî àãça åàì óñBé åìéàå ;àîBéå àîBé ìk éàäå ,àúòL àãç àlà äåä£¨¤¨£¨©§¨§©¨¨§¨§¦¥¨©£¨¦¨§©©£¨¦¨§¦¥¨¦§§¨¦§
äñøBàî äøòð ìò eàaL Bðáe áà eàöîe e÷ãáe ,úçà àéãBî øòMä øñçð ,øðéãa úBiãBî íéòaøà eãîòå äNòî :øîàå Cãéà çút§©¦¨©£©©£¤§¨§©§¨¦¦§¦¨¤§©©©©§¨©©¨§¨§¨§¤¨©§£¨§¨¨
,dLøâì BzLàa åéðéò ïúpL ãçà íãàa äNòî :øîàå Cãéà çút .BîB÷îì øòMä øæçå ,íeì÷ñe ïéc úéáì íeàéáäå ,íéøetkä íBéa§©¦¦§¤¦§¥¦§¨§¨©©©©¦§§©¦¨©£©©£¤§¨¨¤¨¤¨©¥¨§¦§§¨§¨
äöéa ïáBì àéáäå ,úçà ähéî ìò ïáékLäå ïøkéL ,ï÷Läå ïìéëàäå åéðéáLBL úà ïnéæå Cìä ?äNò äî .äaeøî dúaeúk äúéäå§¨§¨§¨¨§¨¤¨¨¨©§¦¥¤§¦¨§¤¡¦¨§¦§¨¦§¨§¦§¦¨©¦¨©©§¥¦¤¥¨
éðìae÷î Ck ,ïäì øîà ,BîL àèea ïa àááe ï÷fä éànL éãéîìzî ãçà ï÷æ íL äéä .ïéc úéáì àáe íéãò ïäì ãéîòäå ,ïäéðéa ìéhäå§¦¦¥¥¤§¤¡¦¥¥¦¨§¥¦¨¨¨¨¥¤¨¦©§¦¥©©©¨¥¨¨¤¨§¨©¨¤¨§§©¦
eäeaâäå eäe÷ìäå ïéc úéáì eäeàéáäå ,åéøáãk eàöîe e÷ãa .øeàä ïî äçBc òøæ úáëLå ,øeàä ïî ãìBñ äöéa ïáBì :ï÷fä éànMî¦©©©¨¥¤¥¨¥¦¨§¦§©¤©¨¦¨¨§¨§¦§¨¨§¥¦§¥¦§¦§§¦§
ìò ìeaàéà àìc íeMî :déì øîà ?Leðòéà àîòè éàî ,éàä élek íé÷écö eåäc øçàîe :óñBé áøì ééaà déì øîà .epnî dúaeúk§¨¨¦¤£©¥©©¥§©¥¥©©§¨©¦¦¥©©©§¨¦££©¥¦§¨¦©©
.øúéa áéøç ÷tñéøc àwMà ."äéìò íéìaàúnä ìk NBNî dzà eNéN äéáäBà ìk da eìéâå íìLeøé úà eçîN" :áéúëc ,íéìLeøé§¨©¦¦§¦¦§¤§¨©§¦¨¨£¤¨¦¦¨§¨©¦§©§¦¨¤¨©©¨§¦§©¨¥¥¨

àú÷eðé ,àæøà éìúL à÷Bðé ãéìéúî äåä ék éâéäð eåäc¯eãáòå eäì éöéé÷ ,éañpéî eåä éëå ,àúéðøBz éìúLäåä ãç àîBé .àððb §¨§¦¦¦£¨¦§§¦¨¨¨§¦©§¨§§¨¨§¦§¦¨§¦¨¦©§¦©§¦§©£©§¨¨¨©£¨
eãøî :øñé÷ì déì eøîà eúà .eäðeçî ,eäééìò ìeôð eúà .dì eìééòå àæøà Bv÷ ,÷tñéøc àwN øazà ,øñé÷c dézøa àôìç à÷̈¨§¨§©¥§¥¨¦©©©¨§¦§©¦©§¨§¨§¨¨§£©§©§¨£©¥§¥¨¨§

"ìàøNé ïø÷ ìk óà éøça òãb" .eäééìò àúà !éàãeäé Ca¯[óìà] íéðBîL elà :ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîà àøéæ éaø øîà ¨§¨¥£¨£©§¨©¨¢¦©Ÿ¤¤¦§¨¥¨©©¦¥¨¨©©¦©¨¨©©¦¨¨¥§¦¤¤
øîàz ànL ;ìBãbä íiì ìôðå ïîc CìäL ãò ,óèå íéLðå íéLðà da Bâøäå ,äeãëlL äòLa øúéa Cøëì eñðëpL äîçìî éðø÷©§¥¦§¨¨¤¦§§¦§©¥¨§¨¨¤§¨¨©£¨¨£¨¦§¨¦§¨©¤¨©¨¨§¨©©¨©¨¤¨Ÿ©

äúéä äáBø÷¯CLBî ãçàå Cìéà CLBî ãçà ,íéãé úò÷áa Lé íéìçð éðL :øîBà ìBãbä øæòéìà éaø ,àéðz .ìéî äúéä ä÷Bçø §¨¨§¨§¨¨§¨¦©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥§¥§¨¦¥§¦§©¨©¦¤¨¥¥¨§¤¨¥
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גיטין. הניזקין - פרק חמישי דף נז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

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

`ed ,ily yperd xnelk ,mc` eze` ly eyper÷éñôc éàîa§©§¨¦
déLôpàay epiide ,eiiga eytp lr `ed wqty dna -àîBé ìk- ©©§¥¨¨

,meie mei lkadéîèé÷ì déì éLðëî,ext` z` mitqe` -déì éðééãå ©§§¥¥§¦§¥§©§¥¥
,eze` mipce -déì eì÷å,eze` mitxeye -éné áMà eøcáîe- §¨¥§©§©¤©¥

.minid zray ipt lr ext` z` mixftne
ìæà,qelwpe` jld -àãéâða íòìáì dé÷ñàmrla z` dlrde - ¨©©§¥§¦§¨¦§¦¨

,ae`adéì øîà,mrla z` qelwpe` l`y -àeääa áéLç ïàî ¨©¥©¨¦§©
àîìò,`ad mlera aeyg in -déì øîà,mrlaìàøNémd ¨§¨¨©¥¦§¨¥

,qelwpe` eze` l`y ,`ad mlera miaeygdeäa é÷eacéàì eäî- ©§¦©¥§
,xiibzdl xnelk ,mda weacl i`ck m`ddéì øîà' ,mrlaàì ¨©¥Ÿ

íúáBèå íîBìL LBøãúl`xyi lydéì øîà ,'íéîiä ìkqelwpe` ¦§§¨§¨¨¨©¨¦¨©¥
,mrlaléàîa àøáb àeääc déðécxnelk ,mc` eze` ly iyper - ¦¥§©©§¨§©

,`ed dna ,jlydéì øîà,mrlaúçúBø òøæ úáëLa. ¨©¥§¦§©¤©©©
ìæàqelwpe` jld -àãéâða dé÷ñàae`a dlrd -ìcg`néòLBt ¨©©§¥¦§¦¨§§¥

ìàøNéîà ,déì ø,qelwpe` eze` l`y -àîìò àeääa áéLç ïàî ¦§¨¥¨©¥©¨¦§©¨§¨
,`ad mlera aeyg in -ìàøNé ,déì øîàmlera miaeygd md ¨©¥¦§¨¥

,qelwpe` eze` l`y ,`adeäa é÷eacàì eäîweacl i`ck m`d - ©§¦©¥§
,xiibzdl xnelk ,mdadéì øîà,ryet eze`íúòø ,LBøc íúáBè' ¨©¥¨¨§¨¨¨

'LBøãz àìy meynïäa òâBpä ìkxvdle mdl rxdl l`xyia - Ÿ¦§¨©¥©¨¤
,mdldf ixdBðéò úááa òâBð eléàkmxeby xnelk ,ezii`xl wifne §¦¥©§¨©¥

,envrl drxdéì øîà,qelwpe`àøáb àeääc déðécéàîaedn - ¨©¥¦¥§©©§¨§©
,minya jyperdéì øîàize` miyiprn ,ryet eze`äàBöa ¨©¥§¨

øî øîàc .úçúBøoiaexir zkqna exn`y itl -(:`k),âéòìnä ìk ©©§¨©©¨©©§¦
ïBcéð ,íéîëç éøác ìòeze` miyiprn -úçúBø äàBöa. ©¦§¥£¨¦¦§¨©©

éæç àz,df dyrnn d`xe `a -,ìàøNé éòLBt ïéa äît"r`y ¨£¦©¥§¥¦§¨¥
mivilnn md ixd mzen xg`l mewn lkn ,miryet eid mdiigay

,l`xyi ipa mr aeh zeyrläãBáò éãáBò íìBòä úBneà éàéáðì¦§¦¥¨¨§¥£¨
,äøæmewn lkn ,e`apzpe dpikyd mdilr zilbp mdiigay t"r`y ¨¨

.mzen xg`l elit` l`xyi cbpk xacl miriyxn md ixd
àéðz,`ziixaaìL dçk äìBãb änk äàøe àa ,øæòìà éaø øîà ©§¨¨©©¦¤§¨¨Ÿ§¥©¨§¨Ÿ¨¤

àeä Ceøa LBãwä òéiñ éøäL ,äLeaàöî÷ øa úàlra eyiiay ¨¤£¥¦©©¨¨¤©©§¨
,dcerqd,eznwp z` rval d"awd eriiqeóøNå Búéa úà áéøçäå§¤§¦¤¥§¨©

.Bìëéä úà¤¥¨
iax xn`y dn z` zx`ane ,'jlnd xd' oaxeg lr zxtqn `xnbd

opgei(:dp lirl)yàkìî øeè áéøç àzìBâðøzàå àìBâðøzàllba - ©©§§¨§©©§§§¨¨¥©§¨
.[jlnd xd-] `kln xeh axgp ,zlebpxze lebpxza rxi`y dyrn

,dyrnd xetiq did jkeéâéäð Båäc,mibdep jlnd xd iyp` eidy - §£§¦¥
àúlëå àðúç é÷ôî eåä ékdlke ozg mi`iven eid xy`ky - ¦£©§¥£¨¨§©§¨

,mzteglàúìBâðøzå àìBâðøz eäéén÷ é÷ôîmi`iven eid - ©§¥©©§©§§¨§©§§§¨
,aeh oniql ,zlebpxze lebpxz mdiptløîBìkmixne`k -ozgl §©

dlkle.íéìBâðøúk eáøe eøt§§§©§§¦
,`xnbd zxtqnãç àîBémi`iven micedid eidyk ,cg` mei - ¨©

,dlke ozg iptl zlebpxze lebpxzéìç à÷ äåäéàîBøc àcðeb ó- £¨¨¨¦§¨§¨¥
e ,mewn eze`a mi`nex ly cecb xareäééðéî eäðéì÷Legwle - ©§¦§¦©§

bd iyp`,mzi`n milebpxzd z` ceceäééìò eìôðicedi eltpzd - ¨§£©§
e mi`nexd cecbd iyp` lr mewndeäðeçî,mze` ekide -eúà- ¨§¨

e e`aéàãeäé Ca eãøî ,øñéwì déì eøîàoeik ,ja ecxn micedid - ¨§¥©¥¨¨§¨§¨¥
z`f xqiwd rnyyeäééìò àúàlr dnglnl e`ave xqiwd `a - ¨¨£©§

.`kln xeh ipa
eäa äåä,jlnd xd icedia did -àeää`xwpd mc` eze` -øa £¨§©©

àîBøcàìéî õéô÷ äåäc ,lin ly wgxnl utew didy -eäa ìéè÷å §¨©£¨¨¦¦¨§¨¦§
.mi`nexa bxede -déâàúì øñé÷ déì÷Lz` inex xqiw lhp - ¨§¥¥¨§©¥

,exzkàòøàà déáúBàåe ,ux`d lr egipde -àîìòc déðBaéø ,øîà §§¥©©§¨¨©¦¥§¨§¨
délekc` -,mlerd lk oeCì àçéð éà,jiptl oekpe xacd gp m` - ¥¦¦¨¨

àøáb àeääì déøñîz àìxnelk ,mc` eze` z` xeqnz `p l` - Ÿ¦§§¥§©©§¨
,ize`déúeëìîìe déãéãìz`e ize` xnelk ,ezekln z`e eze` - §¦¥§©§¥

,izeklnàøáb ãçc déãéa.cg` mc` icia -øáì déîet déìLëà §¨¥§©©§¨©§§¥¥§©
àîBøcobedk `ly xacl eliykd `nexc xa ly eit -àìä' øîàå §¨§¨©£Ÿ

'eðéúBàáöa íéäìà àöú àìå eðzçðæ íéäìà äzàeppi`y epiide ©¨¡Ÿ¦§©§¨§Ÿ¥¥¡Ÿ¦§¦§¥

mb epiaie` z` gvppe ,epi`av zenglna midl`d zxfrl miwewf
.epze` gpf midl`d m`

ixde ,`nexc xa ly eixaca did mbt dn ,`xnbd zl`eyénð ãåc̈¦©¦
éëä øîàmildza jk `ed mb xn` jlnd cec -(ai q)did recne , ¨©¨¦

,`xnbd dper .ok xnel `nexc xal xeq`ãåcdf weqt exne`a ¨¦
midl`d zxfrl miwewf mpi`y xnel dlilg oiekzp `l ,mildza

`l` ,mdizenglnadnúî à÷ éäeîúàddinz oeyla ok xn` - ©§¥¨§©©
`vei jpi`e epze` zgpf recn' d"awd z` l`yy epiide ,dl`ye
ezpeek dzide ,`zegipa z`f xn` `nexc xa mle` ,'epize`ava
ep` migvpn ,epize`ava `vei jpi`e epzgpf midl` dz`yk s`y

.epiaie` z`àqkä úéáì ìò,`qkd zial `nexc xa qpkpyk - ¨§¥©¦¥
àðB÷øc àúàygp `a -déLkøëì déèîLz` el rxwe - ¨¨©§¨©§¥§©§§¥

,zleglgddéLôð çðåne -dzprpy xqiwd d`xyk .`nexc xa z §¨©§¥
,`nexc xa zne ezlitzàñéð éì Léçøúéàå ìéàBä ,øîàzeid - ¨©¦§¦§©¥¦¦¨

,qp il dyrpeeäðé÷aLéà àðîéæ àämrta micedid z` aefr` - ¨¦§¨¦§§¦§
,mda mgl` `le ,efìæàå eäðé÷áLz` e`ave xqiwd afr - ©§¦§§¨©

,xqiwd mafry jk lr dgny aexn .exirl jlde micedidøewãæéà¦§©
,micedid ecwx -ébøL e÷éìãàå ,eúLå eìëàå,zexp ewilcde -ãò §¨§§¨§©§¦§©¥©

à÷ðtLeâc àðBéìa éfçúéàcàìéî ÷Bçøazexpd zx`d aexny cr - §¦§©¥¦§¨§§©§¨§¨¦¨
zrahend dxev dlila ze`xl xqiwd lig iyp` elki ,ewlcedy

xqiwd ok d`xyke .xirdn lin ly wgxna ,zrahaàãçéî ,øîà̈©¥£¨
éàãeäé éa eãç à÷izleki `ly jka migehae migny micedid - ¨¨¦§¨¥

.mgvpleäééìò àúà øãä.dnglnl mdilr `ae xqiwd xfg - ¨©¨¨£©§
àôééñ éôéìL éôìà äàî úìz ,éqà éaø øîàsl` ze`n yly - ¨©©¦©¦§¨¥¨©§¥§¦¥©§¨

,mdicia zetely zeaxg mr miliigàkìî øeèì eìééòeqpkp - ©§§©§¨
,jlnd xdl e`aeàúååìéì àúìúe éîBé àúìz da eìè÷åebxde - §¨§¨§¨¨¥§¨¨¥§¨¨

,zelil dylye mini dyly jyna daébðçå éìelä àñéb Cäáe- §©¦¨¦¥§¦§¥
migny eidy ,zelegne zeteg micinrn micedid eid ipyd dcvae

,evx`l jlde xqiwd mgipdy mpegvp lréðäa éðä éòãé eåä àìå- §Ÿ£¨§¥£¥©£¥
.ipyd cvd iyp` zbixda ,df cvay mibbegd miyp`d erci `le

dki` zlibna xn`p(a a)ék .'á÷òé úBàð ìk úà ìîç àìå 'ä òla'¦©§Ÿ¨©¥¨§©£Ÿ¦
ïéáø àúàlaal l`xyi ux`n oiax `a xy`k -øîàmyaéaø ¨¨¨¦¨©©¦

,ïðçBé- 'awri ze`p'úBøééò àBaø íéML elàsl` ze`n yy - ¨¨¥¦¦¦£¨
zexiir,Cìnä øäa Cìnä éàpéì Bì eéäL`le mze` rlia d"awde ¤¨§©©©¤¤§©©¤¤

.mdilr lngúBøééò àBaø íéML ,éqà éaø øîà ,äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©¦©¦¦¦¦£¨
úçàå úçà ìëå ,Cìnä øäa Cìnä éàpéì Bì eéä,el` zexiirneéä ¨§©©©¤¤§©©¤¤§¨©©§©©¨

mixcdadaxd miyp`íéøöî éàöBéksl` ze`n yy eidy - ¨§§¥¦§©¦
,yi`ìMî õeçL,zexiirïäa eéäLmdy ,yi` sl` miiz`ne oeiln ¦¨¤¨¨¤

k íéìôkxtqn,íéøöî éàöBée,ïä elà,Léa øôk,íééìçéL øôk ¦§©¦§§¥¦§©¥¥§©¦§©¦£©¦
.àiøëc øôk§©¦§©¨

:ok e`xwp recn `xnbd zx`aneLéa øôkia' `xwp,'rx' epiide ,'y §©¦
meynàæétLeàì àúéa éáäé àìcdpil mewne zia epzp `ly - §Ÿ¨£¥¥¨§§¦¨

.migxe`líééìçéL øôkitl ok `xwpïî ïúñðøt äúéäLlk`n §¨¦£©¦¤¨§¨©§¨¨¨¦
`xwpdíééìçL,ïðçBé éaø øîà ,àiøëã øôk .`xwp did df xtk ¦£©¦§©¦§©¨¨©©¦¨¨

itl ,'mixkf' zinx`a `edy '`ixkc'íéøëæ úBãìBé ïäéúBLð eéäL¤¨§¥¤§§¨¦
äá÷ð úBãìBéå ,älçzzg`úB÷ñBôe ,äðBøçàa.ciledln §¦¨§§§¥¨¨©£¨§

éì éæç éãéãì ,àìeò øîàizi`x invra ip` -àøúà àeääz` - ¨©¨§¦¦¨¥¦©©§¨
,jlnd xd `xwpd mewn eze`÷éæçî àì éð÷ àúååáéø ïézéL eléôàå©£¦¦¦¦§¨¨¨¥Ÿ©§¦

,xnelk] mipw sl` ze`n yy elit` elceba likdl leki epi`e -
.[llk lecb mewn epi`y

àðéðç éaøì é÷Bãö àeää déì øîà,`pipg iaxl iwecv eze` xn` - ¨©¥©§¦§©¦£¦¨
eúéøwLî éøe÷Lixwyn -xdy mixne` mkpdy dna ,mkpd m §¥§©§¦

lkay zexiir `eaix miyiy ea eidy lecb dk mewn did jlnd
mewn ly elceb lka oi` ixdy ,yi` `eaix miyiy eid zg`e zg`

,mipw sl` ze`n yy elit` likdl icka dfdéì øîà`pipg iax ¨©¥
leki df mewn oi` daixg l`xyi ux`y dfd onfa ,ok` ,iwecvl
ea eid ux`d aeyi onfa mle` ,mipw `eaix miyiy elit` likdl

y itl ,jk lr dnzz l`e ,zexiir `eaix miyiyáéúk 'éáö õøà'¤¤§¦§¦
da'iaSd ux`' z`xwp l`xyi ux` -(`n `i l`ipc)my lr , ¨¤¤©§¦
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xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc oihib(ipy meil)

oaxeg inia ,oc`xfeap icia l`xyin miax ebxdpy zxtqn `xnbd
jln y`ei ly eieeivay lr 'd znwp efe .oey`xd ycwnd zia
ziaay dxfra ,odkd rciedi oa dixkf z` eixy ebxd dcedi
enk ,del` ede`yre y`eil eegzydy mgiked xy`k ,ycwnd

minid ixaca xn`py(ak-fi ck 'a).
ãçà ï÷æ éì çñ ,äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà ,ïéáà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©¨¦¨©©¦§ª©¤¨§¨¨¦¨¥¤¨

íéçaè áø ïãàøæeáð âøä eæ äò÷áa ,íéìLeøé éLðàîmibxedd xy - ¥©§¥§¨©¦§¦§¨¨©§©§£¨©©¨¦
,laa jln xvpckeap zgzyàBaø äøNò úçàå íéúàîizy - ¨©¦§©©¤§¥¦

,l`xyin zeytp sl` xyre d`n oeilinâøä íéìLeøéáeoc`xfeap ¦¨©¦¨©
àBaø òaøàå íéòLzl`xyin zeytp sl` mirax`e ze`n ryz - ¦§¦§©§©¦

ïîc CìäL ãò ,úçà ïáà ìòdlre oc`xfeap bxdy miyp`d ly ©¤¤©©©¤¨©¨¨
,ycwnd ziaay dxfrlòâðåmncäéøëæ ìL Bîãa,odkd rciedi oa §¨©§¨¤§©§¨

,dxfra edebxdyøîàpL äî íéi÷ì(a c ryed)gvxe Wgke dl`' §©¥©¤¤¡©¨Ÿ§©¥§¨Ÿ©
EvxR s`pe apbe,'eòâð íéîãa íéîãå,oc`xfeap jtyy mincd erbpe §¨Ÿ§¨Ÿ¨¨§¨¦§¨¦¨¨

.l`xyi ektyy odkd dixkf ly enca
déçkLàoc`xfeap `vn -äéøëæc déîãì,dixkf ly enc z` - ©§§¥¦§¥¦§©§¨

d`xe÷éìñå çzøî à÷ äåäc,dlere gzex enc didy -øîà- ©£¨¨©§©§¨¦¨©
,micedid z` oc`xfeap l`yéàä éàî,gzex df mcy daiqd dn - ©©

déì eøîà`ed df mc ,micedidíclyêetzLàc íéçáæjtypy - ¨§¥©§¨¦§¦§©
,gzex mcd okle ,gafnd lr dwixfa mzeevn meiw `lléîc éúééà©§¥¨¥

zenda mc `iad -encéà àìåmcl dnec zendad mc did `le - §Ÿ¦©
mc dfi` zn`d z` micedid el exn` `ly oc`xfeap oiad .df

,df `edeäì øîà,micedil oc`xfeapéì eúéøîà éàexn`z m` - ¨©§¦¨§¦¦
ixd ,df mc in ly ilåàì éàå ,áèeî,il exn`z `l m`e - ¨§¦¨

éìæøôc é÷øñîa eëééøNáì àð÷éøñîiwxqna mkxya z` wexq` - ©§¦§¨¦§¨©§§©§§¥§©§§¥
.lfxadéì éøîà,micedidCì àîéð éàîjl xnel dn epl oi` - ¨§¥¥©¥¨¨

zn`d z` `l`ïa äåä àéiáðepa did `iap -ïì çëBî à÷ äåäc §¦¨£¨¨©£¨¨©¨
àiîLc éléîaminy ipipra epgiken didy -ïðéìè÷å déåìéò ïðéî÷ §¦¥¦§©¨¨¥©¦¨¥§©§¦¨

déì,edepbxde eilr epnw -déîc çéið à÷ àìc ïéðL änk àäådfe - ¥§¨©¨§¦§Ÿ¨¨¥§¥
.gp `l oiicr ence edepbxdy f`n mipy dnkeäì øîà,oc`xfeap ¨©§

déì àðñéiôî àðà,dixkf ly enc z` qiit` ip` -éúééà`iad - £¨§©©§¨¥©§¥
inkg z` oc`xfeapå äìBãb éøãäðñinkgìè÷ ,äpè÷ éøãäðñ ©§¤§¥§¨§©§¤§¥§©¨¨©

déåléò,odkd dixkf ly enc lr mze` bxde -åoiicrçð àìenc ¦¨¥§Ÿ¨
oc`xfeap `iad .gezxl jiynde dixkf ly,úBìeúáe íéøeçaeìè÷ ©¦§¨©

déåléò,mcd lr bxde -åoiicrçð àì,dixkf ly encéúééà`iad - ¦¨¥§Ÿ¨©§¥
oc`xfeapdéåléò ìè÷ ,ïaø úéa ìL úB÷Bðéz,mcd lr bxde - ¦¤¥©¨¨©¦¨¥

åoiicrçð àì,dixkf ly encdéì øîà,dixkf ly encl oc`xfeap §Ÿ¨¨©¥
íézãaéà ïäaL íéáBè äéøëæ äéøëæizcai` l`xyiay miaehd - §©§¨§©§¨¦¤¨¤¦©§¦

,jnc lreäleëì eäðéãaàc Cì àçéðz` ca``y jl gep m`d - ¦¨¨§©§¦§§§
,jnc lr l`xyi mr lkéëä déì øîàãk,jk el xn` xy`k -çð ¦§¨©¥¨¦¨

.ezgizxn rbxpe odkd dixkf ly encàzòL àéääadze`a - §©¦©§¨
,odkd dixkf ly enc mr rxi`y dn oc`xfeap d`xy ,dryøäøä¦§¥

øîà .dézòãa äáeLz,xnege lw mixacd `lde ,eailaìò íà äîe §¨§©§¥¨©¨¦©
úçà Lôðeyprp ,ebxdyCk,xeng ypera -àøáb àeääeze` - ¤¤©©¨©©§¨

,oc`xfeap ,mc`àúîLð éðä ìk ìè÷czenypd lk z` bxdy - §¨©¨¨¥¦§¨¨
,el`dänëå änk úçà ìò.xeng ypera ypriy÷øògxa - ©©©©¨§©¨¨©

,oc`xfeapdéúéáa àúèøt øèL øãL ìæàxhy glye jlde - ¨©¨©§©¦§¨¨§¥¥
,eiqkp mr zeyrl dn ea hxity ezial d`eevøéibàå.xiibzde - §¦©¥

àðz,`ziixaa epipy -ïîòðoenr jln `av xy -äéä áLBz øb- ¨¨©£¨¥¨¨¨
miklna x`eank ,dxf dcear cearl `ly envr lr laiw(fi d 'a),

ïãàøæeáðlaa jln xvpckeap ly migahd ax -éðaî ,äéä ÷ãö øb §©§£¨¥¤¤¨¨¦§¥
eãnì àøñéñ ìL åéðá éðaî ,÷øa éðáa äøBz eãnì ïîä ìL åéðá̈¨¤¨¨¨§¨¦§¥§©¦§¥¨¨¤¦§¨¦§

éa úB÷Bðéz.íéaøa äøBz eãnì áéøçðñ ìL åéðá éðaî ,íéìLeø ¦¦¨©¦¦§¥¨¨¤©§¥¦¦§¨¨©¦
,`xnbd zx`aneïepéà ïàîecnil aixgpq ly eipa ipan in - ©¦

,miaxa dxez.ïBéìèáàå äéòîL§©§¨§©§©§
áéúëc eðééä(g ck l`wfgi),mwp mwpl dng zFlrdl'dîc úà ézúð ©§¦§¦§©£¥¨¦§Ÿ¨¨¨©¦¤¨¨

'úBñkä ézìáì òìñ çéçö ìòdixkf ly enc lr deiv d"awd - ©§¦©¨©§¦§¦¦¨
eiptl dnig zelrdl ick,rlai `le dxfrd ztvx lr x`yiy

.eznwp z` mewpl xekfiy

dxeza xn`p(ak fk ziy`xa)z` yyin xy`k awril xn` wgviy ,
,eici,'åNò éãé íéãiäå á÷òé ìB÷ ìwä',`xnbd zyxecäæ ,'ìBwä' ©Ÿ©£Ÿ§©¨©¦§¥¥¨©¤

inia ,awri ipa erinydy dgeevd lewâøäL ,øñé÷ ñeðééøãà©§¦¨¥¨¤¨©
àBaø íéML ìò àBaø íéML ,íéøöî ìL àéøãðñklàaepiide - §©¤§©§§¦¨¤¦§©¦¦¦¦©¦¦¦

mdy ,sl` miiz`ne oeilink íéìôkxtqníéøöî éàöBéyy eidy ¦§©¦§§¥¦§©¦
weqtd z` yexcl `xnbd dkiynn .yi` sl` ze`n'á÷òé ìB÷'©£Ÿ

äæinia awri ipa erinydy dgeevd lewâøäL ,øñé÷ ñeðééñtñà ¤©§©§¨¥¨¤¨©
àBaø úBàî òaøà øúéa Cøëa,awri ipan yi` oeilin rax` - ¦§©¥¨©§©¥¦

dì éøîàåbxdy mixne` yie -àBaø íéôìà úòaøàmirax` - §¨§¥¨©§©©£¨¦¦
weqtd meiqe .awri ipan yi` oeilineæ 'åNò éãé íéãiäå'iciúeëìî §©¨©¦§¥¥¨©§

äòLøä,eiyr ipan,eðìëéä úà äôøNå ,eðéza úà äáéøçäL ¨§¨¨¤¤§¦¨¤¨¥§¨§¨¤¥¨¥
'á÷òé ìB÷ ìBwä' ,øçà øác .eðöøàî eðúéìâäåy fnxnälôz Eì ïéà §¦§¦¨¥©§¥¨¨©¥©©£Ÿ¥§§¦¨

,lewa ziyrpy -úìòBnL,minexna zlawzneïéàLaxernda ¤¤¤¤¥¨
îlewá÷òé ìL Bòøf'åNò éãé íéãiäå' .y fnxnäîçìî Eì ïéà ¦©§¤©£Ÿ§©¨©¦§¥¥¨¥§¦§¨¨

micia ziyrpyúçöBpL,diaie` z` zgvpny -ïéàLaxernda ¤©©¤¥¨
îici.åNò ìL Bòøf ¦©§¤¥¨

l`xyi itl` zeaax ebxdpe ziad axgy lirl epxn`oeyl ici lr
rxdeðééäådn dfe -øæòìà éaø øîàcweqtd xe`iaa(`k d aei`) §©§§¨©©¦¤§¨¨

ì èBLa','àáçz ïBLyì éøeçøéçaïBLmc`y oeyld zaixn onfa - §¨¥¨¥§¦§¥¨
,heya enk epeyla edrxa dknàáçz.ca`z `ly ick `agzz - ¥¨¥

:oaxegd oipra dyxc cer d`ian `xnbd,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©
áéúëc éàî(` flw mildz)eðøëæa eðéëa íb eðáLé íL ìáa úBøäð ìò' ©¦§¦©©£¨¤¨¨©§©¨¦§¨§¥

,'ïBiö úàãåãì àeä Ceøa LBãwä eäàøäL ,ãnìîz`úéa ïaøeç ¤¦§©¥¤¤§¨©¨¨§¨¦§©©¦
å ,ïBLàøz`ïBLàø úéa ïaøeç .éðL úéa ïaøeç,cec d`xøîàpL ¦§§©©¦¥¦§©©¦¦¤¤¡©

eðáLé íL ìáa úBøäð ìò''eðéëa íbycewd gexa cec dtv - ©©£¨¤¨¨©§©¨¦
,ycwnd zia z` aixgiyk laal l`xyi ipa z` dlbi xvpckeapy

oaxeg .oaxegd lr eppewi md myeéðL úéacec d`xáéúëc(f my) ©¦¥¦¦§¦
'da ãBñiä ãò eøò eøò íéøîàä íìLeøé íBé úà íBãà éðáì 'ä øëæ'§Ÿ¦§¥¡¥§¨¨¦¨Ÿ§¦¨¨©©§¨
z` aixgi mec` ipan `edy qehihy ycewd gexa cec dtv -
,milyexi z` eaixgdy mec`l xekfi d"awdy lltzde ,milyexi

.mdn rxtie
àîéúéàå ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîày mixne` yie -énà éaø ¨©©§¨¨©§¥§¦¥¨©¦©¦

,z`f xn`dì éøîàåy mixne` yie -àðz àúéðúîaok epipyy - §¨§¥¨§©§¦¨¨¨
,`ziixaaäNòîdidïBì÷ì eaLpL úBãìéå íéãìé úBàî òaøàa- ©£¤§©§©¥§¨¦¦¨¤¦§§¨

,jka mkxc oi`y mipebn mixac mda zeyrl zpn lrmicli
,miyblitl zeawpe xkf akynleLébøäzeclide miclidïîöòa ¦§¦§©§¨

íéLwaúî ïä äîì,zeyrl miebd mze` egixki dxiar efi` - §©¥¦§©§¦
eeøîàmiclid el`y -íia ïéòáBè eðà íàmia epnvr riahp m` - ¨§¦¨§¦©¨

m`d ,`ehgl miebd epegixki `ly ickàaä íìBòä éiçì ïéàa eðà. ¨¨¦§©¥¨¨©¨
ïäaL ìBãbä ïäì Løcmilidza xn`p ,daeyz mdl dpre(bk gq) ¨©¨¤©¨¤¨¤

,'íé úBìönî áéLà ,áéLà ïLaî ,'ä øîà'weqtd yexit dfeïLaî' ¨©¦¨¨¨¦¨¦¦§ª¨¦¨¨
,'áéLày dpeekdäéøà épéL ïéaî'd yeciw lr mitxhpd z` - ¨¦¦¥¦¥©§¥

.oy oian oewixhep 'oyan'y itl ,`ad mlerd iigl aiy`áéLà'¨¦
'íé úBìeönîz` `ad mlerd iiglíia ïéòáBhL elà,'d yeciw lr ¦§¨¥¤§¦©¨
eòîML ïåékdúBãìéCkcin ,`ad mlerd iigl maiyi d"awdy - ¥¨¤¨§§¨¨

ïlek eöô÷dpitqdnïîöòa øîBçå ì÷ íéãìé eàNð .íiä CBúì eìôðå ¨§¨§¨§§©¨¨§§¨¦©¨¤§©§¨
äî ,eøîàåzecliäCëì ïkøcL ,eìllk dtxg ef oi`e ,yinyzl - §¨§¨©¨¤©§¨§¨

ebdp ,oxear dlecb jkCk,'d yeciw lr erahe mil evtweeðà ¨¨
miclidCëì eðkøc ïéàL,c`n dlecb epztxge xkf akynl -ìò ¤¥©§¥§¨©

änëå änk úçàcin ,'d yeciw lr zenl mikixv ep`yíä óà ©©©¨§©¨©¥
íiä CBúì eöô÷,ezneøîBà áeúkä íäéìòå(bk cn mildz)éìò ék'E ¨§§©¨©£¥¤©¨¥¦¨¤

'äçáè ïàök eðáLçð íBiä ìë eðâøäep` jny zyecw xeara - Ÿ©§¨©¤§©§§Ÿ¦§¨
.gahl jledy o`v enk bxdil mipkene epiiga milflfn

,øîà äãeäé áøåeæäMàäéða äòáLådilre ,'d yeciw lr ezny §©§¨¨©¦¨§¦§¨¨¤¨
did cvik `xnbd zxtqne .mFId lk Epbxd Lilr iM' weqtd xn`p¦¨¤Ÿ©§¨©

,xacdøñé÷c dén÷ì àn÷ì eäeéúàiptl oey`xd oad z` e`iad - ©§§©¨§©¥§¥¨
,xqiwdçìt déì eøîàcear el exn` -eäì øîà ,íéáëBk úãBáòì ¨§¥§©©£©¨¦¨©§

y itl dxf dcearl cear` `l -äøBza áeúk(a k zeny)'ä éëðà' ¨©¨¨Ÿ¦
éäìàeäeìè÷e eäe÷ôà ,'Eedebxde ede`ived -Cãéàì eäeéúàå- ¡Ÿ¤©§§¨§©§§¦¨
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miwxt dyelyaa cenr fp sc ± iriax wxtoihib
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:äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà ïéáà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©¨¦¨©©¦§ª©¤¨§¨
âøä Bæ äò÷áa :íéìLeøé éLðàî ãçà ï÷æ éì çñ̈¦¨¥¤¨¥©§¥§¨©¦§¦§¨¨©
,àBaø äøNò úçàå íéúàî íéçaè áø ïãàøæeáð§©§£¨©©¨¦¨©¦§©©¤§¥¦
,úçà ïáà ìò àBaø òaøàå íéòLz âøä íéìLeøéáe¦¨©¦¨©¦§¦§©§©¦©¤¤©©
äî íéi÷ì ,äéøëæ ìL Bîãa òâðå ïîc CìäL ãò©¤¨©¨¨§¨©§¨¤§©§¨§©¥©
déîãì déçkLà ."eòâð íéîãa íéîãå" :øîàpM¤¤¡©§¨¦§¨¦¨¨©§©¥¦§¥
?éàä éàî :øîà ,÷éìñå çzøî à÷ äåäc äéøëæc¦§©§¨©£¨¨©§©§¨¥£©©©
àìå éîc éúééà .CetzLàc íéçáæ íc :déì eøîà£©¥©§¨¦§¦§©©§¥§¥§¨

éì eúéøîà éà :eäì øîà ,encéà¯åàì éàå ,áheî¯ ¦©£©§¦¨§¦¦¨§¦¨
éàî :déì éøîà .éìæøôc é÷øñîa eëééøNáì àð÷éøñî§¨¥§¨¦§¨©§§©§§¥§©§§¥¨§¦¥©
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc oihib(ipy meil)

oaxeg inia ,oc`xfeap icia l`xyin miax ebxdpy zxtqn `xnbd
jln y`ei ly eieeivay lr 'd znwp efe .oey`xd ycwnd zia
ziaay dxfra ,odkd rciedi oa dixkf z` eixy ebxd dcedi
enk ,del` ede`yre y`eil eegzydy mgiked xy`k ,ycwnd

minid ixaca xn`py(ak-fi ck 'a).
ãçà ï÷æ éì çñ ,äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà ,ïéáà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©¨¦¨©©¦§ª©¤¨§¨¨¦¨¥¤¨

íéçaè áø ïãàøæeáð âøä eæ äò÷áa ,íéìLeøé éLðàîmibxedd xy - ¥©§¥§¨©¦§¦§¨¨©§©§£¨©©¨¦
,laa jln xvpckeap zgzyàBaø äøNò úçàå íéúàîizy - ¨©¦§©©¤§¥¦

,l`xyin zeytp sl` xyre d`n oeilinâøä íéìLeøéáeoc`xfeap ¦¨©¦¨©
àBaø òaøàå íéòLzl`xyin zeytp sl` mirax`e ze`n ryz - ¦§¦§©§©¦

ïîc CìäL ãò ,úçà ïáà ìòdlre oc`xfeap bxdy miyp`d ly ©¤¤©©©¤¨©¨¨
,ycwnd ziaay dxfrlòâðåmncäéøëæ ìL Bîãa,odkd rciedi oa §¨©§¨¤§©§¨

,dxfra edebxdyøîàpL äî íéi÷ì(a c ryed)gvxe Wgke dl`' §©¥©¤¤¡©¨Ÿ§©¥§¨Ÿ©
EvxR s`pe apbe,'eòâð íéîãa íéîãå,oc`xfeap jtyy mincd erbpe §¨Ÿ§¨Ÿ¨¨§¨¦§¨¦¨¨

.l`xyi ektyy odkd dixkf ly enca
déçkLàoc`xfeap `vn -äéøëæc déîãì,dixkf ly enc z` - ©§§¥¦§¥¦§©§¨

d`xe÷éìñå çzøî à÷ äåäc,dlere gzex enc didy -øîà- ©£¨¨©§©§¨¦¨©
,micedid z` oc`xfeap l`yéàä éàî,gzex df mcy daiqd dn - ©©

déì eøîà`ed df mc ,micedidíclyêetzLàc íéçáæjtypy - ¨§¥©§¨¦§¦§©
,gzex mcd okle ,gafnd lr dwixfa mzeevn meiw `lléîc éúééà©§¥¨¥

zenda mc `iad -encéà àìåmcl dnec zendad mc did `le - §Ÿ¦©
mc dfi` zn`d z` micedid el exn` `ly oc`xfeap oiad .df

,df `edeäì øîà,micedil oc`xfeapéì eúéøîà éàexn`z m` - ¨©§¦¨§¦¦
ixd ,df mc in ly ilåàì éàå ,áèeî,il exn`z `l m`e - ¨§¦¨

éìæøôc é÷øñîa eëééøNáì àð÷éøñîiwxqna mkxya z` wexq` - ©§¦§¨¦§¨©§§©§§¥§©§§¥
.lfxadéì éøîà,micedidCì àîéð éàîjl xnel dn epl oi` - ¨§¥¥©¥¨¨

zn`d z` `l`ïa äåä àéiáðepa did `iap -ïì çëBî à÷ äåäc §¦¨£¨¨©£¨¨©¨
àiîLc éléîaminy ipipra epgiken didy -ïðéìè÷å déåìéò ïðéî÷ §¦¥¦§©¨¨¥©¦¨¥§©§¦¨

déì,edepbxde eilr epnw -déîc çéið à÷ àìc ïéðL änk àäådfe - ¥§¨©¨§¦§Ÿ¨¨¥§¥
.gp `l oiicr ence edepbxdy f`n mipy dnkeäì øîà,oc`xfeap ¨©§

déì àðñéiôî àðà,dixkf ly enc z` qiit` ip` -éúééà`iad - £¨§©©§¨¥©§¥
inkg z` oc`xfeapå äìBãb éøãäðñinkgìè÷ ,äpè÷ éøãäðñ ©§¤§¥§¨§©§¤§¥§©¨¨©

déåléò,odkd dixkf ly enc lr mze` bxde -åoiicrçð àìenc ¦¨¥§Ÿ¨
oc`xfeap `iad .gezxl jiynde dixkf ly,úBìeúáe íéøeçaeìè÷ ©¦§¨©

déåléò,mcd lr bxde -åoiicrçð àì,dixkf ly encéúééà`iad - ¦¨¥§Ÿ¨©§¥
oc`xfeapdéåléò ìè÷ ,ïaø úéa ìL úB÷Bðéz,mcd lr bxde - ¦¤¥©¨¨©¦¨¥

åoiicrçð àì,dixkf ly encdéì øîà,dixkf ly encl oc`xfeap §Ÿ¨¨©¥
íézãaéà ïäaL íéáBè äéøëæ äéøëæizcai` l`xyiay miaehd - §©§¨§©§¨¦¤¨¤¦©§¦

,jnc lreäleëì eäðéãaàc Cì àçéðz` ca``y jl gep m`d - ¦¨¨§©§¦§§§
,jnc lr l`xyi mr lkéëä déì øîàãk,jk el xn` xy`k -çð ¦§¨©¥¨¦¨

.ezgizxn rbxpe odkd dixkf ly encàzòL àéääadze`a - §©¦©§¨
,odkd dixkf ly enc mr rxi`y dn oc`xfeap d`xy ,dryøäøä¦§¥

øîà .dézòãa äáeLz,xnege lw mixacd `lde ,eailaìò íà äîe §¨§©§¥¨©¨¦©
úçà Lôðeyprp ,ebxdyCk,xeng ypera -àøáb àeääeze` - ¤¤©©¨©©§¨

,oc`xfeap ,mc`àúîLð éðä ìk ìè÷czenypd lk z` bxdy - §¨©¨¨¥¦§¨¨
,el`dänëå änk úçà ìò.xeng ypera ypriy÷øògxa - ©©©©¨§©¨¨©

,oc`xfeapdéúéáa àúèøt øèL øãL ìæàxhy glye jlde - ¨©¨©§©¦§¨¨§¥¥
,eiqkp mr zeyrl dn ea hxity ezial d`eevøéibàå.xiibzde - §¦©¥

àðz,`ziixaa epipy -ïîòðoenr jln `av xy -äéä áLBz øb- ¨¨©£¨¥¨¨¨
miklna x`eank ,dxf dcear cearl `ly envr lr laiw(fi d 'a),

ïãàøæeáðlaa jln xvpckeap ly migahd ax -éðaî ,äéä ÷ãö øb §©§£¨¥¤¤¨¨¦§¥
eãnì àøñéñ ìL åéðá éðaî ,÷øa éðáa äøBz eãnì ïîä ìL åéðá̈¨¤¨¨¨§¨¦§¥§©¦§¥¨¨¤¦§¨¦§

éa úB÷Bðéz.íéaøa äøBz eãnì áéøçðñ ìL åéðá éðaî ,íéìLeø ¦¦¨©¦¦§¥¨¨¤©§¥¦¦§¨¨©¦
,`xnbd zx`aneïepéà ïàîecnil aixgpq ly eipa ipan in - ©¦

,miaxa dxez.ïBéìèáàå äéòîL§©§¨§©§©§
áéúëc eðééä(g ck l`wfgi),mwp mwpl dng zFlrdl'dîc úà ézúð ©§¦§¦§©£¥¨¦§Ÿ¨¨¨©¦¤¨¨

'úBñkä ézìáì òìñ çéçö ìòdixkf ly enc lr deiv d"awd - ©§¦©¨©§¦§¦¦¨
eiptl dnig zelrdl ick,rlai `le dxfrd ztvx lr x`yiy

.eznwp z` mewpl xekfiy

dxeza xn`p(ak fk ziy`xa)z` yyin xy`k awril xn` wgviy ,
,eici,'åNò éãé íéãiäå á÷òé ìB÷ ìwä',`xnbd zyxecäæ ,'ìBwä' ©Ÿ©£Ÿ§©¨©¦§¥¥¨©¤

inia ,awri ipa erinydy dgeevd lewâøäL ,øñé÷ ñeðééøãà©§¦¨¥¨¤¨©
àBaø íéML ìò àBaø íéML ,íéøöî ìL àéøãðñklàaepiide - §©¤§©§§¦¨¤¦§©¦¦¦¦©¦¦¦

mdy ,sl` miiz`ne oeilink íéìôkxtqníéøöî éàöBéyy eidy ¦§©¦§§¥¦§©¦
weqtd z` yexcl `xnbd dkiynn .yi` sl` ze`n'á÷òé ìB÷'©£Ÿ

äæinia awri ipa erinydy dgeevd lewâøäL ,øñé÷ ñeðééñtñà ¤©§©§¨¥¨¤¨©
àBaø úBàî òaøà øúéa Cøëa,awri ipan yi` oeilin rax` - ¦§©¥¨©§©¥¦

dì éøîàåbxdy mixne` yie -àBaø íéôìà úòaøàmirax` - §¨§¥¨©§©©£¨¦¦
weqtd meiqe .awri ipan yi` oeilineæ 'åNò éãé íéãiäå'iciúeëìî §©¨©¦§¥¥¨©§

äòLøä,eiyr ipan,eðìëéä úà äôøNå ,eðéza úà äáéøçäL ¨§¨¨¤¤§¦¨¤¨¥§¨§¨¤¥¨¥
'á÷òé ìB÷ ìBwä' ,øçà øác .eðöøàî eðúéìâäåy fnxnälôz Eì ïéà §¦§¦¨¥©§¥¨¨©¥©©£Ÿ¥§§¦¨

,lewa ziyrpy -úìòBnL,minexna zlawzneïéàLaxernda ¤¤¤¤¥¨
îlewá÷òé ìL Bòøf'åNò éãé íéãiäå' .y fnxnäîçìî Eì ïéà ¦©§¤©£Ÿ§©¨©¦§¥¥¨¥§¦§¨¨

micia ziyrpyúçöBpL,diaie` z` zgvpny -ïéàLaxernda ¤©©¤¥¨
îici.åNò ìL Bòøf ¦©§¤¥¨

l`xyi itl` zeaax ebxdpe ziad axgy lirl epxn`oeyl ici lr
rxdeðééäådn dfe -øæòìà éaø øîàcweqtd xe`iaa(`k d aei`) §©§§¨©©¦¤§¨¨

ì èBLa','àáçz ïBLyì éøeçøéçaïBLmc`y oeyld zaixn onfa - §¨¥¨¥§¦§¥¨
,heya enk epeyla edrxa dknàáçz.ca`z `ly ick `agzz - ¥¨¥

:oaxegd oipra dyxc cer d`ian `xnbd,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©
áéúëc éàî(` flw mildz)eðøëæa eðéëa íb eðáLé íL ìáa úBøäð ìò' ©¦§¦©©£¨¤¨¨©§©¨¦§¨§¥

,'ïBiö úàãåãì àeä Ceøa LBãwä eäàøäL ,ãnìîz`úéa ïaøeç ¤¦§©¥¤¤§¨©¨¨§¨¦§©©¦
å ,ïBLàøz`ïBLàø úéa ïaøeç .éðL úéa ïaøeç,cec d`xøîàpL ¦§§©©¦¥¦§©©¦¦¤¤¡©

eðáLé íL ìáa úBøäð ìò''eðéëa íbycewd gexa cec dtv - ©©£¨¤¨¨©§©¨¦
,ycwnd zia z` aixgiyk laal l`xyi ipa z` dlbi xvpckeapy

oaxeg .oaxegd lr eppewi md myeéðL úéacec d`xáéúëc(f my) ©¦¥¦¦§¦
'da ãBñiä ãò eøò eøò íéøîàä íìLeøé íBé úà íBãà éðáì 'ä øëæ'§Ÿ¦§¥¡¥§¨¨¦¨Ÿ§¦¨¨©©§¨
z` aixgi mec` ipan `edy qehihy ycewd gexa cec dtv -
,milyexi z` eaixgdy mec`l xekfi d"awdy lltzde ,milyexi

.mdn rxtie
àîéúéàå ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîày mixne` yie -énà éaø ¨©©§¨¨©§¥§¦¥¨©¦©¦

,z`f xn`dì éøîàåy mixne` yie -àðz àúéðúîaok epipyy - §¨§¥¨§©§¦¨¨¨
,`ziixaaäNòîdidïBì÷ì eaLpL úBãìéå íéãìé úBàî òaøàa- ©£¤§©§©¥§¨¦¦¨¤¦§§¨

,jka mkxc oi`y mipebn mixac mda zeyrl zpn lrmicli
,miyblitl zeawpe xkf akynleLébøäzeclide miclidïîöòa ¦§¦§©§¨

íéLwaúî ïä äîì,zeyrl miebd mze` egixki dxiar efi` - §©¥¦§©§¦
eeøîàmiclid el`y -íia ïéòáBè eðà íàmia epnvr riahp m` - ¨§¦¨§¦©¨

m`d ,`ehgl miebd epegixki `ly ickàaä íìBòä éiçì ïéàa eðà. ¨¨¦§©¥¨¨©¨
ïäaL ìBãbä ïäì Løcmilidza xn`p ,daeyz mdl dpre(bk gq) ¨©¨¤©¨¤¨¤

,'íé úBìönî áéLà ,áéLà ïLaî ,'ä øîà'weqtd yexit dfeïLaî' ¨©¦¨¨¨¦¨¦¦§ª¨¦¨¨
,'áéLày dpeekdäéøà épéL ïéaî'd yeciw lr mitxhpd z` - ¨¦¦¥¦¥©§¥

.oy oian oewixhep 'oyan'y itl ,`ad mlerd iigl aiy`áéLà'¨¦
'íé úBìeönîz` `ad mlerd iiglíia ïéòáBhL elà,'d yeciw lr ¦§¨¥¤§¦©¨
eòîML ïåékdúBãìéCkcin ,`ad mlerd iigl maiyi d"awdy - ¥¨¤¨§§¨¨

ïlek eöô÷dpitqdnïîöòa øîBçå ì÷ íéãìé eàNð .íiä CBúì eìôðå ¨§¨§¨§§©¨¨§§¨¦©¨¤§©§¨
äî ,eøîàåzecliäCëì ïkøcL ,eìllk dtxg ef oi`e ,yinyzl - §¨§¨©¨¤©§¨§¨

ebdp ,oxear dlecb jkCk,'d yeciw lr erahe mil evtweeðà ¨¨
miclidCëì eðkøc ïéàL,c`n dlecb epztxge xkf akynl -ìò ¤¥©§¥§¨©

änëå änk úçàcin ,'d yeciw lr zenl mikixv ep`yíä óà ©©©¨§©¨©¥
íiä CBúì eöô÷,ezneøîBà áeúkä íäéìòå(bk cn mildz)éìò ék'E ¨§§©¨©£¥¤©¨¥¦¨¤

'äçáè ïàök eðáLçð íBiä ìë eðâøäep` jny zyecw xeara - Ÿ©§¨©¤§©§§Ÿ¦§¨
.gahl jledy o`v enk bxdil mipkene epiiga milflfn

,øîà äãeäé áøåeæäMàäéða äòáLådilre ,'d yeciw lr ezny §©§¨¨©¦¨§¦§¨¨¤¨
did cvik `xnbd zxtqne .mFId lk Epbxd Lilr iM' weqtd xn`p¦¨¤Ÿ©§¨©

,xacdøñé÷c dén÷ì àn÷ì eäeéúàiptl oey`xd oad z` e`iad - ©§§©¨§©¥§¥¨
,xqiwdçìt déì eøîàcear el exn` -eäì øîà ,íéáëBk úãBáòì ¨§¥§©©£©¨¦¨©§

y itl dxf dcearl cear` `l -äøBza áeúk(a k zeny)'ä éëðà' ¨©¨¨Ÿ¦
éäìàeäeìè÷e eäe÷ôà ,'Eedebxde ede`ived -Cãéàì eäeéúàå- ¡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

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד כב

miwxt dyelyaa cenr fp sc ± iriax wxtoihib
äéøëæ ìù) dxfra edebxde ,del` ede`yre y`eil el eegzydyk ,y`ei zevna dcedi ixy edebxdy ,odkd rciedi oa Ða minid ixac.(ckàúèøéô øèùhxty ,d`eev xhy Ð

.eiqkp lr `dz dnáùåú øâäéä) 'ebe "jcar cer dyri `l ik" :xn`py ,dxf dcear `l` zevn x`y eilr laiw `ly Ð.(d a miklnáéúëã åðééä.dixkfc dinc` Ðòìñ çéçö ìò
.rlap `le ,dtvxd lr dixkf ly enc did jk ,ux`a rlai `ly ,dwlg oa` zwlg lr Ðçéçö.enebxzk ,zeriry Ðìå÷äd`eapa wgvi d`x .awrin dler ikae dgev lew Ð

.xzia ly ef dltnøæòìà éáø øîàã åðééäå.zeaax dnk ebxdpe ziad axg rxd oeyl ici lry lirl opixn`c `d Ðïåùì éøåçøéçá) "xgzz l`" enk ,oeyl zaixna Ð.(fl mildz

ïåùì èåù.dkn hay Ðïåì÷ìakynl micli Ð

.miybltl zeclie ,xekfïùá"oy oia" Ð

.oewixhepêëì ïëøãùopelw oi`e yinyzl Ð

.eply oelwk daexnäùà åælk epbxed" Ð

."meidúøîàä.zcgii Ðà÷ðôùåâinzeg Ð

degzyn d`xp `dzy ick ,ea dreah izxevy

.dlàëìîã àðîøälaw jlnd zephley Ð

.zeyrl eilräìéî åæ"meid lk epbxed" Ð

.ziinc oipnifcäèéçùî øáepagzi `ny Ð

.epexbaøçà øáãiptn ,mirbp ze`xne zrxv Ð

.eilr uetwl okeqny
éöåö÷

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

äæ`de - `ixcpqkl`a bxdy xqiw qepiixc`

(a,`p dkeq) "lilgd"a opixn`c

`ny - daixgde mbxd oecwen qexcpqkl`c

.dayiizp minrtåöô÷mid jezl eltpe olek

ahen" :(`,gi) dxf dcear zkqna xn`c `de -

`kd - "envra lagi l`e ,dpzpy in dplhiy

:(a,bl zeaezk) opixn`ck ,oixeqin eid mi`xi

.`nlvl eglt dixfre l`yin dippgl ecbp ilnl`

mibxed eid `le oze` oiprn eid ogxk lrc :cere

.oze`

åäåéúàiriayae ,iziin i`xw `ziy - dinwl

xn` `nwc xn` yxcnae .iziin `l

."jl didi `l" ipyde "ikp`"
lk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

:äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà ïéáà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©¨¦¨©©¦§ª©¤¨§¨
âøä Bæ äò÷áa :íéìLeøé éLðàî ãçà ï÷æ éì çñ̈¦¨¥¤¨¥©§¥§¨©¦§¦§¨¨©
,àBaø äøNò úçàå íéúàî íéçaè áø ïãàøæeáð§©§£¨©©¨¦¨©¦§©©¤§¥¦
,úçà ïáà ìò àBaø òaøàå íéòLz âøä íéìLeøéáe¦¨©¦¨©¦§¦§©§©¦©¤¤©©
äî íéi÷ì ,äéøëæ ìL Bîãa òâðå ïîc CìäL ãò©¤¨©¨¨§¨©§¨¤§©§¨§©¥©
déîãì déçkLà ."eòâð íéîãa íéîãå" :øîàpM¤¤¡©§¨¦§¨¦¨¨©§©¥¦§¥
?éàä éàî :øîà ,÷éìñå çzøî à÷ äåäc äéøëæc¦§©§¨©£¨¨©§©§¨¥£©©©
àìå éîc éúééà .CetzLàc íéçáæ íc :déì eøîà£©¥©§¨¦§¦§©©§¥§¥§¨

éì eúéøîà éà :eäì øîà ,encéà¯åàì éàå ,áheî¯ ¦©£©§¦¨§¦¦¨§¦¨
éàî :déì éøîà .éìæøôc é÷øñîa eëééøNáì àð÷éøñî§¨¥§¨¦§¨©§§©§§¥§©§§¥¨§¦¥©

àäå ,déì ïðéìè÷å déåléò ïðéî÷ ,àiîLc éléîa ïì çëBî à÷ äåäc ïa äåä àéiáð ,Cì àîéð¥¨¨§¦¨£¨¤©£¨¨©¨§¦¥¦§©¨¨¥©¦¨¥§¨§¦©¥§¨
éøãäðñå äìBãb éøãäðñ éúééà .déì àðñéiôî àðà :eäì øîà .déîc çééð à÷ àìc ïéðL änk©¨§¦§¨¨¨¥§¥£©§£¨§©¥§¨¥©§¥©§¤§¦§¨§©§¤§¦
:déì øîà ,çð àìå déåléò ìè÷ ïaø úéa ìL úB÷Bðéz éúééà ,çð àìå déåléò ìè÷ úBìeúáe íéøeça ,çð àìå déåléò ìè÷ äpè÷§©¨¨©¦¨¥§¨¨©¦§¨©¦¨¥§¨¨©§¥¦¤¥©¨¨©¦¨¥§¨¨£©¥
,äézòãa äáeLz øäøä àzòL àéääa .çð ,éëä déì øîàãk ?eäleëì eäðéãaàc Cì àçéð ,íézãaéà ïäaL íéáBè ,äéøëæ ,äéøëæ§©§¨§©§¨¦¤¨¤¦©§¦¦¨¨§©§¦§§§¦§¨©¥¨¦¨§©¦©§¨¦§¥§¨§©§¥

úçà Lôð ìò íà äîe :øîà¯àúîLð éðä ìk ìè÷c àøáb àeää ,Ck¯àzèøt øèL øãL ìæà ÷øò !änëå änk úçà ìò £©¨¦©¤¤©©¨©©§¨¦§©¨¨¥¦§¨¨©©©©¨§©¨£©£©§©§©§©§¨
àøñéñ ìL åéða éðaî ;÷øa éðáa äøBz eãîì ïîä ìL åéða éðaî ;äéä ÷ãö øb ïãàøæeáð ;äéä áLBz øb ïîòð :àðz .øéibàå déúéáa§¥¥§¦©©¨¨©£¨¥¨¨¨§©§£¨¥¤¤¨¨¦§¥¨¨¤¨¨¨§¨¦§¥§©¦§¥¨¨¤¦§¨
ìò dîc úà ézúð" :áéúëc eðééä .ïBéìèáàå äéòîL ?ïepéà ïàî .íéaøa äøBz eãnì áéøçðñ ìL åéða éðaî ;íéìLeøéa úB÷Bðéz eãnì¦§¦¦¨©¦¦§¥¨¨¤©§¥¦¦§¨¨©¦©¦§©§¨§©§©§©§¦§¦¨©¦¤¨¨©

"ìBwä" ,"åNò éãé íéãiäå á÷òé ìB÷ ìBwä" ."úBñkä ézìáì òìñ çéçö¯íéML íéøöî ìL àéøãðñkìàa âøäL ,øñé÷ ñeðééøãà äæ §¦©¤©§¦§¦¦¨©©£Ÿ§©¨©¦§¥¥¨©¤©§¦¨¥¨¤¨©§©¤§©§§¦¨¤¦§©¦¦¦
"á÷òé ìB÷" ;íéøöî éàöBék íéìôk àBaø íéML ìò àBaø¯éøîàå ,àBaø úBàî òaøà øúéa Cøëa âøäL ,øñé÷ ñeðééñtñà äæ ¦©¦¦¦¦§©¦§§¥¦§©¦©£Ÿ¤©§©§¨¥¨¤¨©¦§©¥¨©§©¥¦§¨§¦

"åNò éãé íéãiäå" ;àBaø íéôìà úòaøà dì¯.eðöøàî eðúéìâäå ,eðìëéä úà äôøNe ,eðéúa úà äáéøçäL ,äòLøä úeëìî Bæ ¨©§©©£¨¦¦§©¨©¦§¥¥¨©§¨§¨¨¤¤¡¦¨¤¥¥§¥¨¤¥¨¥§¡§¥¨¥©§¥
"á÷òé ìB÷ ìBwä" :øçà øác¯"åNò éãé íéãiäå" ;á÷òé ìL Bòøfî da ïéàL úìòBnL älôz Eì ïéà¯úçöBpL äîçìî Eì ïéà ¨¨©¥©©£Ÿ¥§§¦¨¤¤¤¤¥¨¦©§¤©£Ÿ§©¨©¦§¥¥¨¥§¦§¨¨©©

ì èBLa" :øæòìà éaø øîàc eðééäå .åNò ìL Bòøfî da ïéàL"àáçz ïBL¯ì éøeçøéçaéàî ,áø øîà äãeäé áø øîà .àáçz ïBL ¤¥¨¦©§¤¥¨§©§§¨©©¦¤§¨¨§¨¥¨¥§¦§¥¨¥¨¥£©©§¨£©©©
ïaøeçå ïBLàø úéa ïaøeç ãåãì àeä Ceøa LBãwä eäàøäL ,ãnìî ?"ïBiö úà eðøëæa eðéëa íb eðáLé íL ìáa úBøäð ìò" :áéúëc¦§¦©©£¨¤¨¨©§©¨¦§¨§¥¤¦§©¥¤¤§¨©¨¨§¨¦§©©¦¦§§©
íBé úà íBãà éðáì 'ä øBëæ" :áéúëc ,éðL úéa ;"eðéëa íb eðáLé íL ìáa úBøäð ìò" :øîàpL ,ïBLàø úéa ïaøeç ;éðL úéa©¦¥¦§©©¦¦¤¤¡©©©£¨¤¨¨©§©¨¦©¦¥¦¦§¦§¦§¥¡¥
äNòî :àðz àúéðúîa dì éøîàå ,éîà éaø àîéúéàå ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ."da ãBñiä ãò eøò eøò íéøîBàä íéìLeøé§¨¨¦¨§¦¨¨©©§¨¨©©§¨¨©§¥§¦¥¨©¦©¦§¨§¦¨§©§¦¨¨¨©£¤
íìBòä éiçì ïéàa eðà íia ïéòáBè eðà íà :eøîà ,íéLwaúî ïä äîì ïîöòa eLébøä ,ïBì÷ì eaLpL úBãìéå íéãìé úBàî òaøàa§©§©¥§¨¦¦¨¤¦§§¨¦§¦§©§¨§¨¥¦§©§¦¨§¦¨§¦©¨¨¨¦§©¥¨¨

"áéLà ïLaî" ,"íé úBìeönî áéLà áéLà ïLaî 'ä øîà" :ïäaL ìBãbä ïäì Løc ?àaä¯úBìeönî áéLà" ,äéøà épéL ïéaî ©¨¨©¨¤©¨¤¨¤¨©¦¨¨¨¦¨¦¦§¨¦¨¨¨¦¦¥¦¥©§¥¨¦¦§
"íé¯eìlä äî :eøîàå ïîöòa øîBçå ì÷ íéãìé eàNð .íiä CBúì eìôðå ïlek eöô÷ ,Ck úBãìé eòîML ïåék ;íia ïéòáBhL elà ¨¥¤§¦©¨¥¨¤¨§§¨¨¨§¨§¨§§©¨¨§§¨¦©¨¤§©§¨§¨§©©¨

Cëì ïkøcL¯Cëì eðkøc ïéàL eðà ,Ck¯éìò ék" :øîBà áeúkä íäéìòå .íiä CBúì eöô÷ íä óà !änëå änk úçà ìòeðâøBä E ¤©§¨§¨¨¨¤¥©§¥§¨©©©©¨§©¨©¥¨§§©¨©£¥¤©¨¥¦¨¤§¥
äãBáòì çìt :déì eøîà ,øñé÷c dén÷ì àn÷ eäeéúà ;äéða äòáLå äMà Bæ :øîà äãeäé áøå ."äçáè ïàök eðáLçð íBiä ìë̈©¤§©§§Ÿ¦§¨§©§¨£©¦¨§¦§¨¨¤¨©§©¨§©¥§¥¨£©¥§©©£¨

éäìà 'ä éëðà" :äøBza áeúk ,eäì øîà !äøæ!äøæ äãBáòì çìt :déì eøîà ,øñé÷c dén÷ì Cãéàì eäeéúàå .eäeìè÷å eäe÷tà ,"E ¨¨£©§¨©¨¨Ÿ¦¡Ÿ¤©§§¨§§©§§¦¨§©¥§¥¨£©¥§©©£¨¨¨
!äøæ äãBáòì çìt :déì eøîà ,Cãéàì eäeéúà .eäeìè÷å eäe÷tà ,"éðt ìò íéøçà íéäìà Eì äéäé àì" :äøBza áeúk ,eäì øîà£©§¨©¨Ÿ¦§¤§¡Ÿ¦£¥¦©¨¨©§§¨§©§§¦¨£©¥§©©£¨¨¨
áeúk ,eäì øîà !äøæ äãBáòì çìt :déì eøîà ,Cãéàì eäeéúà .eäeìè÷å eäe÷tà ,"íøçé íéäìàì çáBæ" :äøBza áeúk ,eäì øîà£©§¨©¨¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨©§§¨§©§¦¨£©¥§©©£¨¨¨£©§¨

:äøBzaòîL" :äøBza áeúk ,eäì øîà !äøæ äãBáòì çìt :déì eøîà ,Cãéàì eäeéúà .eäeìè÷å eäe÷tà ,"øçà ìàì äåçzLú àì" ©¨Ÿ¦§©£¤§¥©¥©§§¨§©§§¦¨£©¥§©©£¨¨¨£©§¨©¨§©
zòãéå" :äøBza áeúk ,eäì øîà !äøæ äãBáòì çìt :déì eøîà ,Cãéàì eäeéúà eäeìè÷å eäe÷tà ,"ãçà 'ä eðéäìà 'ä ìàøNé¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨©§§¨§©§§¦¨£©¥§©©£¨¨¨£©§¨©¨§¨©§¨
eøîà ,Cãéàì eäeéúà .eäeìè÷å eäe÷tà ,"ãBò ïéà úçzî õøàä ìòå ìònî íéîMa íéäìàä àeä 'ä ék Eááì ìà úBáLäå íBiä©©£¥¨¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦©¨©¦¦©©§©¨¨¤¦¨©¥©§§¨§©§§¦¨£©
ïéàL àeä Ceøa LBãwäì eðòaLð øák ,"íBiä Eøéîàä 'äå 'åâå zøîàä 'ä úà" :äøBza áeúk ,eäì øîà !äøæ äãBáòì çìt :déì¥§©©£¨¨¨£©§¨©¨¤¤¡©§¨©¤¡¦§©§¨¦§©§§©¨¨¤¥
ïéçâe à÷ðtLeb Cì éãLéà :øñé÷ déì øîà .úøçà äneàa eðúBà øéáòî ïéàL eðì òaLð àeä óàå ,øçà ìàa BúBà ïéøéáòî eðà̈©£¦¦§¥©¥§©¦§©¨¤¥©£¦¨§¨©¤¤£©¥¥¨¤§¥¨§©§¨§¥
ãBák ìò ,Ck Eîöò ãBák ìò ,øñé÷ Cìò ìáç ,øñé÷ Cìò ìáç :déì øîà ,àkìîc àðîøä déìò ìéa÷ eøîéìc éëéä ék ,déì÷Le§©¥¦¥¦§¥§©¥£¥©§¨¨§©§¨£©¥£¨£¨¥¨£¨£¨¥¨©§©§§¨©§
,ééða :Bì äøîà ,àzøet dé÷Lðéàå éìäéð eäeáäé :dénéà eäì äøîà ,déìè÷éîì eäe÷tà !änëå änk úçà ìò àeä Ceøa LBãwä©¨¨©©©©¨§©¨©§§¦§§¥¨§¨§¦¥§©¦£¦§¤©§¥§¨¨§¨¨©
ìB÷ úa äúöé .äúîe äìôðå âbì äúìò àéä óà !úBçaæî äòáL ézã÷ò éðàå ãçà çaæî zã÷ò äzà :íëéáà íäøáàì eøîàå eëì§§¦§§©§¨¨£¦¤©¨¨©§¨¦§¥©¤¨©£¦¨©§¦¦§¨¦§¥©¦¨§¨©©§¨§¨¥¨¨§¨©
íéîëç éãéîìz elà :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø .éðéîLa äðzépL äìéî Bæ :øîà éåì ïa òLBäé éaø ."äçîN íéðaä íà" :äøîàå§¨§¨¥©¨¦§¥¨©¦§ª©¤¥¦¨©¦¨¤¦§¨©§¦¦©¦¦§¤¨¦¨©¥©§¦¥£¨¦
elà :øîà ÷çöé øa ïîçð áø .øçà øáãå äèéçMî øa ,déLôða Léðéà éæçéì éléî ìk :àáø øîàc ;ïîöòa äèéçL úBëìä ïéàønL¤©§¦¦§§¦¨§©§¨©£©¨¨¨¦¥¥£¦¦¦§©§¥©¦§¦¨§¨¨©¥©©§¨©¦§¨¨©¥
àlà ïéîéi÷úî äøBz éøác ïéà :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøãk ;äøBz éøác ìò ïîöò ïéúéînL íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦¤§¦¦©§¨©¦§¥¨¦§©¦¦§¤¨¦§¨©©¦¦§¤¨¦¥¦§¥¨¦§©§¦¤¨
äàñ íéòaøà :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà .'åâå "ìäàa úeîé ék íãà äøBzä úàæ" :øîàpL ,íäéìò Bîöò úéînL éîa§¦¤¥¦©§£¥¤¤¤¡©Ÿ©¨¨¨¦¨§Ÿ¤¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©§¨¦§¨

éöåö÷

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



קפח
miwxt dyelya` cenr gp sc ± iriax wxtxifp

ïéìéôú éöåö÷dkeq zkqna opixn`ck ,dvivw iexw drevxd on ueg oilitz iqetc Ð

.dvivwa fge` epi`e drevxa fge` :(a,ek)àòøãã,milecb mdy `yixce ,d`q mirax` Ð

dvivw lka miza mirax`Ð,`id `l !rax` :xn`z m`e .d`q mirax` ipnif yly eed

,cg` ziaa zeiyxt rax` lk o`ky itl ,y`xd izan cg`n lecb rexf ly cg` ziay

mewn lkne .cg` ziaa zg` dyxt y`x lyae

,mizad wlgl jixvy jezn ,y`x ly qetc

zeidlecg` ayen lr oireawe ,odipia geixÐ

dyly cg` lr iede ,agx zeidl ayend jxved

.rexfayïéá÷ äòáøà.oey`x zia oaxega Ð

éøúñéà.mirlq Ðïééôåéá æôä úà ïéðâî åéäù
) "akexl eleq" oeyl ,mi`leqn epiide Ðmildz

"xite` mzka dleqz `l" (gqÐeid oigaeyn

.ftd on oiiteiaé÷ðôùåâã éðåéìáze`p zexev Ð

.ocbpk dpxarzzy ick ,odinzegayäîë
àúëåã àåääî àð÷éçøîcenll izrbd `ly Ð

.weqt eze`ãâðéà.hrn Ðàâìôå àúñåôsc Ð

.ivgeøåáâä êîù ãåáë ìò?jzxeab okide Ð

êéìòå éìò.jka llgzp inyy Ðéøâðã àéìåù
äåäzepne`l eax `l` ,dxezl eax did `l Ð

.mixbp lyàéìåù.o"ixcpi` Ðúååìì êøöåäÐ

.axdíãé÷.mikyd Ðãçà øðá úåìéúô éúùÐ

.yi` zy`åðù àì.lha egwnc Ðåøîàã àìà
äéì.oewixwiqn gwly dfl ,milra Ð÷æç êì
éð÷å`ed `nlra `xeaicc oeikc ,dwfga ÐÐ

gep ipyd :xninl `ki`illa` .dil azk i` Ð

.dinya `xhyéð÷dil ded `l i`d ilekc Ð

.zrcne ,xenb xkn dil dpafc e`l i` ,carinl

úåéøçàdipin dl etxh i`c ÐÐinc diiabl

.`rx`
éëä

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

ìëopixn`ck ,odinc ick lr xzei oiieay oicet zeytp zpkq `ki` ik - eilr oiwqety oenn

`ki`c `kd oky lk ,miebl eipa z`e envr xken iab (`,cn oihib) "gleyd" wxta

.did dnkga bltenc meyn - inp i` .`lhwìáàgkenck ,i`w inp dy`` - dpw xhya

,el dnzg `le oey`xl azk :(`,dv zeaezk) "ieyp didy in" wxta xn`c `de .jenqa

cgac rnyn .dzaezk dcai` - el dnzge ipyle

mzd !"ilral iziyr gex zgp" xnel dleki gwel

dazkyk `kde ,dlra ly xhy lr dnzgyk

- mzdc dnzgc :cere .dnvr ipta xhy

ivxzpyel dlgny e` ,lrad zxikna z

dxikn xhy dazkyk - `kd la` ,cearyd

epiax axd yxtnc i`nle .el zxken `idy

`kd ibilt l`enye axc `"fpyn xfril`

dinrhl l`enyc ,`ed xteq zerh zeixg`a

zeixg`c (`,ci) `rivn `aac `nw wxta xn`c

axe ,xknne gwn ixhya `ed xteq zerh e`l

- xhy mzqae ,`ed xteq zerh zeixg` xaq

- zeaezkc `idde ,inc zeixg` el dazkk

.icin zeixg` dlaw `lc dyxityk
oebk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

éàpé éaø .øúéa éâeøä éLàøa eàöîð ïéléôz éöeö÷§¥§¦¦¦§¨§¨¥£¥¥¨©¦©©
ìL :øîà ìàòîLé éaøaíéòaøà ìL úBte÷ L §©¦¦§¨¥¨©¨¤©§¨¦

ìL úBte÷ íéòaøà :àðz àúéðúîa .äàñ íéòaøà©§¨¦§¨§©§¦¨¨¨©§¨¦¤
ìLìL L.àòøãc àä ,àLéøc àä :éâéìt àìå .ïéàñ L ¨¨§¦§¨§¦¦¨§¥¨¨§©§¨

ïáà ìò eàöîð çBî ïéa÷ äòaøà :éñà éaø øîà̈©©¦©¦©§¨¨©¦©¦§§©¤¤
,àðäk áø øîà .ïéa÷ úòLz :øîà àleò .úçà©©¨¨©¦§©©¦£©©¨£¨
ìáa úa" ?dàø÷ éàî :éøî øa àìéL àîéúéàå§¦¥¨¥¨©¨¦©§¨¨©¨¤
õtðå æçàiL éøLà 'åâå Cì ílLiL éøLà äãeãMä©§¨©§¥¤§©¥¨©§¥¤Ÿ¥§¦¥

éììBò úàíéàìeñîä íéø÷iä ïBiö éða" ."òìqä ìà C ¤¨©¦¤©¨©§¥¦©§¨¦©§¨¦
"æôa¯étçî eåäc àîéìéà ?"æôa íéàìeñî" éàî ©¨©§¨¦©¨¦¥¨§¨§©¥

àæéta¯éì÷úî ézøz :àìéL éaø éáã éøîàäå §¦¨§¨¨§¦§¥©¦¥¨©§¥©§§¥
éleëa àãçå éîBøa àãç ,àîìòa úeçð àfét éøéúñéà¦§¥¥¦¨§§¨§¨£¨§¦©£¨§¥

à÷ðtLeâc àðBéìa éè÷ð eåä éàîBøc éáéLç ,àøwéòî .ïééôBéa ætä úà ïépâî eéäL àlà !àîìò̈§¨¤¨¤¨§©¦¤©¨§§¨¥¦¨¨£¦¥§¨¥¨¨§¥¦§¨§§©§¨
déì øîà .éLnLîe eäééøeôc éòøëa éøñàå ìàøNé éða eúééî Cìéàå ïàkî ,eäééñøò éLnLîe§©§¥©§©§¦¨§¥¨©§§¥¦§¨¥§¨§¥§©§¥§©§§©§¦£©¥
øôña áeúë àì øLà äkî ìëå éìç ìk íb" :déì øîà ?àáéúk àëéä àä :déøáçì ãç©§©§¥¨¥¨§¦¨£©¥©¨¢¦§¨©¨£¤Ÿ¨§¥¤
øîà ,àbìôe àzñet ãbðéà :déì øîà ?ïìt àzëecî àð÷éçøî änk :øîà ."úàfä äøBzä©¨©Ÿ£©©¨§©¥§¨¦§¨§¨£©¥¦§©§¨©§¨£©
ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .Cì éëéøèöéà àì déaâì éàèî éà :déì¥¦§©§©¥¨¦§§¦¦¨¨©©§¨¨©§¥¦©¨¦§
úBiñðë éza úBàî òaøà ?"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò" :áéúëc éàî ,ìàéìîb ïa¤©§¦¥©¦§¦¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦©§©¥¨¥§¥¦
ãçàå ãçà ìëå ,úB÷Bðéz éãnìî úBàî òaøà da eéä úçàå úçà ìëáe ,øúéa Cøëa eéä̈¦§©¥¨§¨©©§©©¨¨©§©¥§©§¥¦§¨¤¨§¤¨

ì ñðëð áéBà äéäLëe ,ïaø úéa ìL úB÷Bðéz úBàî òaøà åéðôì eéäïúBà ïéø÷Bc eéä íL ¨§¨¨©§©¥¦¤¥©¨§¤¨¨¥¦§¨§¨¨§¦¨
éaøa äNòî :ïðaø eðz .Làa íezéväå íäéøôña íeëøk ,íeãëìe áéBà øábLëe ,ïäéøèBça§§¥¤§¤¨©¥§¨§¨§¦§¥¤§¦¦¨¥¨©¨©©£¤§©¦
Bì úBøeãñ åéúBöeå÷e éàBø áBèå íéðéò äôé ,íéøeñàä úéáa Lé ãçà ÷Bðéz :Bì eøîà ,éîBøaL ìBãb Cøëì CìäL äéððç ïa òLBäé§ª©¤£©§¨¤¨©¦§©¨¤§¦¨§¦¤¨¥§¥¨£¦§¥¥©¦§¦§¨§
'ä àìä" :øîàå ÷Bðéz BúBà dðò ?"íéææBáì ìàøNéå á÷òé äñéLîì ïúð éî" :øîà ,íéøeñàä úéa çút ìò ãîòå Cìä .íélzìz©§©¦¨©§¨©©¤©¥¨£¦¨©¦¨©¦§¦¨©£Ÿ§¦§¨¥§§¦¨¨¦§¨©£Ÿ
ãò ïàkî ææ éðéàL !äãBáòä ,ìàøNéa äàøBä äøBnL Ba épçèáeî :øîà ."BúøBúa eòîL àìå CBìä åéëøãá eáà àìå Bì eðàèç Bæ¨¨§Ÿ¨¦§¨¨¨§Ÿ¨§§¨¨©§§©¦¤¤¨¨§¦§¨¥¨£¨¤¥¦¨¦¨©
.ìàøNéa äàøBä äøBäL ãò ïéèòeî íéîé eéä àìå ,äaøä ïBîîa BàãtL ãò íMî ææ àì :eøîà .åéìò ïé÷ñBtL ïBîî ìëa epcôàL¤¤§¤§¨¨¤§¦¨¨¨§Ÿ¨¦¨©¤§¨§¨©§¥§Ÿ¨¨¦¨¦©¤¨¨¨¦§¨

ì eaLpL òLéìà ïa ìàòîLé éaø ìL Bzááe Bðáa äNòî :áø øîà äãeäé áø øîà .òLéìà ïa ìàòîLé éaø ?epîe.íéðBãà éðL ©©¦¦§¨¥¤¡¦¨¨©©§¨¨©©©£¤¦§§¦¤©¦¦§¨¥¤¡¦¨¤¦§¦§¥£¦
Blek íìBòä ìëa ïéàL äçôL éì Lé :øîBà äæå ,íìBòä ìëa BéôBék ïéàL ãáò éì Lé :øîBà äæ ,ãçà íB÷îa íäéðL eâååcæð íéîéì§¨¦¦§©§§¥¤§¨¤¨¤¥¥¦¤¤¤¥§§§¨¨¨§¤¥¥¦¦§¨¤¥§¨¨¨
éðà :øîBà äæ ,äæ úéåæ ïø÷a äáLé Bæå äæ úéåæ ïø÷a áLé äæ ,øãçì íeñéðëä .úBãìåea ÷lçðe äæì äæ íàéOðå àBa :eøîà .déôBék§§¨¨§§©¦¥¤¨¤§©¥©§¨¦§¦§¤¤¤¨©§¤¤¨¦¤§¨§¨§¤¤¨¦¤¤¥£¦
ãenò äìòL ïåék .äìélä ìk eëáe ?ãáòì àLðà íéìBãb íéðäk úa úðäk éðà :úøîBà úàæå ?äçôL àOà íéìBãb íéðäk ïa ïäkŸ¥¤Ÿ£¦§¦¤¨¦§¨§Ÿ¤¤£¦Ÿ¤¤©Ÿ£¦§¦¡¨¨§¤¤¨¨©©§¨¥¨¤¨¤©

äàöiL ãò äiëáa eòâå äæ ìò äæ eìôðå ,äæ úà äæ eøékä ,øçMääãøBé éðéò éðéò äiëBá éðà älà ìò" :äéîøé ïðB÷ ïäéìòå .ïúîLð ©©©¦¦¤¤¤§¨§¤©¤§¨¦§¦¨©¤¨§¨¦§¨¨©£¥¤¥¦§§¨©¥¤£¦¦¨¥¦¥¦§¨
úðôö ,dîL ìàéðt úa úðôöå úçà äMàa äNòî :Lé÷ì Léø øîà ."íén¯ìàéðt úa ,äéôBéa ïéôBö ìkäL¯ìBãb ïäk ìL Bza ©¦¨©¥¨¦©£¤§¦¨©©§¨§©©§¦¥§¨¨§©¤©Ÿ¦§§¨©§¦¥¦¤Ÿ¥¨

øòBëî äéäL ãçà íãà àa .døëBîì dàéöBäå íé÷eìç äòáL dLéaìä øçîì .äìélä ìk éàaL da ìlòúpL ,íéðôìå éðôì LnéML¤¦¥¦§¥§¦§¦¤¦§©¥¨©©¨©©§¨§¨¨¦§¦¨¦§¨£¦§¦¨§§¨¨¨¨¤¨¤¨¨§¨
çwéì äöBø äzà íà !à÷éø :Bì øîà ,déôBé úà éðàøä :Bì øîà ,øúBéa¯ét ìò óà :Bì øîà .Blek íìBòä ìëa déôBék ïéàL ,ç÷ §¥¨©©§¥¦¤§¨¨©¥¨¦©¨¤¦©©¤¥§§¨§¨¨¨¨©©©¦

ìtúðå dúòø÷ éòéáLe ,íé÷eìç äML dèéLôä .ïëEîL úMeã÷ ìò ,zñç àì eðéìò íà ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì äøîà ,øôàa äL ¥¦§¦¨¦¨£¦§¦¦§¨£¨§¦§©§¨¨¥¤¨§¨§¨¨¦¤¨¦¨¥Ÿ©§¨©§©¦§
ltúäå ÷N éøâç énò úa" :äéîøé ïðB÷ äéìòå ?ñeçz àì änì øBabäàáé íBàút ék íéøeøîz ãtñî Cì éNò ãéçé ìáà øôàá éL ©¦¨¨Ÿ¨§¨¤¨¥¦§§¨©©¦¦§¦©§¦§©§¦¨¥¤£¨¨¦£¦¨¦§©©§¦¦¦§¨Ÿ

éìò" ,"eðéìò ããBMäéìòå éìò ,ìBëéák ,"eðéìò" àlà øîàð àì "Cøáb e÷Lòå" :áéúëc éàî ,áø øîà äãeäé áø øîà .ããBL àa C ©¥¨¥¨©¦Ÿ¤¡©¤¨¨¥¦§¨¨©§¨©¦¨¥¨©©§¨¨©©©¦§¦§¨§¤¤
øbL :Bì øîà ,úåìì (Baø) Cøöeä úçà íòt .äåä éøbðc àéìeLå ,Baø úLàa åéðéò ïúpL ãçà íãàa äNòî ?"Búìçðå Léàå Búéáe¥§¦§©£¨©£¤§¨¨¤¨¤¨©¥¨§¥¤©§§¨§©¨¥£¨©©©©§©©¦§Ÿ¨©©¥

ìL dnò ääL ,Bìöà BzLà øbéL ,dpåìàå éìöà EzLàøîà ?àéä ïëéä Eì ézøbéML ézLà :Bì øîà ,Bìöà àáe íã÷ .íéîé äL ¦§§¤§¦§©§¤¨¦¥¦§¤§¨¨¦¨§¨¨¦¨©¨¤§¨©¦§¦¤¦©§¦§¥¨¦¨©
.dLøb éúöòì òîBL äzà íà :Bì øîà ?äNòà äî :Bì øîà .Cøca da eìlòúð úB÷BðézäL ézòîLå ,øzìàì äézøèt éðà :Bì£¦§©§¦¨§©§©§¨©§¦¤©¦¦§©§¨©¤¤¨©¨¤¡¤¨©¦©¨¥©©£¨¦©§¨
Bì äéä àìå Bpîæ òébäL ïåék .dàNðe àeä Cìä ,dLøâå äæ ãîò .dúaeúk dì ïúå Eååìà éðà :Bì øîà ,äaeøî dúaeúk :Bì øîà̈©§¨¨§¨¨©£¦©§¤§¥¨§¨¨¨©¤§¥§¨¨©§¨¨¥¨¤¦¦©§©§Ÿ¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc oihib(iyily meil)

lyïéléôz éöeö÷,oilitz iza -éaø .øúéa éâeøä éLàøa eàöîð §¥§¦¦¦§§§¨¥£¥¥¨©¦
,øîà ìàòîLé éaøa éàpée`vnpìLúBte÷ L,oilitz iza lyìL ©©§©¦¦§¨¥¨©¨¤

äàñ íéòaøà íéòaøàmirax` lwyna dzid zetewdn zg` lk - ©§¨¦©§¨¦§¨
.d`q mixyre d`n did oilitzd iza ly llekd mlwyne .d`q

àðz àúéðúîae`vnpy epipy `ziixaa -úBte÷ íéòaøàiza ly §©§¦¨¨¨©§¨¦
,oilitzìL ìLìL Lïéàñ Lyly did zetewdn zg` lkae - ¤¨¨§¦

d`n did oilitzd iza ly llekd mlwyn `ziixad itl mb .d`q
opgei iax xn`y dnn mipey el` mixac dxe`kle .d`q mixyre

.xzia ibexd iy`xa oilitz iza ly d`q mirax` e`vnpyàìå§Ÿ
éâéìtd`q mixyre d`n e`vnpy exn`y i`pi iaxe `ziixad - §¦¥

e`vnpy xn`y opgei iax lr miwelg mpi` ,oilitz iza ly
y meyn .xzia ibexd iy`xa oilitz iza ly d`q mirax`àä- ¨

a i`pi iaxe `ziixad ixacàLéøcmdy y`x ly oilitza - §¥¨
e ,milecbàäa opgei iax ixac -àòøãcmiphwy ci ly oilitza - ¨§©§¨

.dphw zenk mdn `vnp okle y`x ly oilitzn
çBî ïéa÷ äòaøà ,éqà éaø øîàxyi lyzia oaxega ebxdpy l` ¨©©¦©¦©§¨¨©¦©

oey`xïéa÷ úòLz ,øîà àìeò .úçà ïáà ìò eàöîðgen ly ¦§§©¤¤©©¨¨©¦§©©¦
.e`vnpàîéúéàå ,àðäk áø øîày mixne` yie -éøî øa àìéL ¨©©©£¨§¦¥¨¦¨©¨¦

,z`f xn`äàø÷ éàîz` evvx miilaady fnxnd weqtd edn - ©§¨¨
xn`p .oey`x zia oaxega oa` lr l`xyi iy`x(g flw mildz)úa'©

'Bâå Cì ílLiL éøLà äãeãMä ìáacec - 'Epl YlnBW KlEnB z` ¨¤©§¨©§¥¤§©¤¨§¤§¥¤¨©§§¨
eyry mirxd mdiyrnk mdl eaiyiy laa ipa z` llwn jlnd

weqtd jiynne ,oaxegd inia l`xyil(h my)õtðå æçàiL éøLà'©§¥¤Ÿ¥§¦¥
éììò úà'òìqä ìà Cmy`x z` utpie fg`iy in didi xye`n - ¤Ÿ¨©¦¤©¨©

df ypery yxtn weqtdy jkn .rlqd iab lr miphwd jipa ly
l`xyil laa ipa eyr jky dgked ef ixd ,dcn cbpk dcn `ed

.oaxegd onfa
dki`a xn`p(a c)'æta íéàlñîä íéø÷éä ïBiö éða'migaeynd - §¥¦©§¨¦©§ª¨¦©¨

`xnbd zl`ey .ftaæta íéàìeñî éàîmdy xn`p recn - ©§¨¦©¨
xn`p `le ,ftd ici lr migaeyn eidy ernyny 'fta' migaeyn

,ftdn xzei migaeyn eidy 'ftn' migaeyn mdyàîéìéàm` - ¦¥¨
xnel dvxzàæéôa étçî eåäcdfe ,adf ihiykza miqekn eidy - ©£§©¥§¦¨

,mkxr z`e mgay z` d`xdàìéL éaø éác éøîàäåexn` ixde - §¨¨§¥§¥©¦¦¨
,`liy iax ly eyxcn ziaaúeçð àæét éøézñéà éì÷úî ézøz©§¥©§§¥¦§¦¥¦¨¨

àîìòa,mlerl ecxi ft irlq ly zelwyn ipy -àãçå éîBøa àãç §¨§¨£¨§¦©£¨
àîìò éleëalka wlgzd ipyd rlqde ,inexa cxi cg` rlq - §¥¨§¨

yiy ftd lk enk dlecb ft zenk yi inexay `vnp .mlerd
eid oeiv ipay weqtd zpeek z` yxtl oi` ok m`e .elek mlera
did inex iyp`ly itl ,mdly ftd ihiykza migaeyne micgein

,`xnbd dper .ft xzeiàlàweqtd yexiteéäLoeiv ipaúà ïépâî ¤¨¤¨§©¦¤
ætäïééôBéa,epnn miti xzei eid mdy oeikn ,ftd itei z` mifan - ©¨§§¨

.oldl xteqiy itk ,mznerl dfazn ftd itei didàøwéòî- ¥¦¨¨
,oaxegd mcew ,dligzaéàîBøc éáéLçmiaeygd miyp`d - £¦¥§¨¥

,miti micli dpxarzz mdizeypy mivex eidyk ,inexaéè÷ð eåä£¨§¥
à÷ðtLeâc àðBéìaftn zeieyr ze`p zexev miqtez eid - ¦§¨§§©§¨

,mdizeraha zerahenyeäééñøò éLnLîemiynyn eid ocbpke - §©§¥©§©§
.mzhinCìéàå ïàkî`xyi ipa z` eayy oaxegd onfn -,leúééî ¦¨§¥¨©§

ìàøNé éða,miti xzei eidy micedi mi`ian mi`nexd eid -éøñàå §¥¦§¨¥§¨§¥
eäééøeôc éòøëa,mdizehin ilbxa mze` mixyewe -éLnLîe- §©§¥§©§§©§¥

eide ,ftd itein lecb xzei micedid iteiy ixd .mcbpk miynyne
.eilr mitei z` miticrndéøáçì ãç déì øîàcg` icedi l`y - ¨©¥©§©§¥

,exiag z`àäef dxv -àáéúk àëéä.dxeza daezk okid -øîà ¨¥¨§¦¨¨©
,déìweqta fnxp df xac(`q gk mixac)øLà äkî ìëå éìç ìk íb' ¥©¨¢¦§¨©¨£¤

úàfä äøBzä øôña áeúë àìdxezd .'KcnXd cr Lilr 'd mlri Ÿ¨§¥¤©¨©Ÿ©§¥¨¤©¦¨§¨
dxeza dazekl xyt` i`e ,dpebn xac `idy ef dxvl zfnex

.yexitaøîà,zipy el`y -ïìt àzëecî àð÷éçøî änkdnk - ¨©©¨©§¦§¨¦§¨§©
dxeza aezky mewnl ,icenila fge` ip`y mewnd oia wgxnd

.df weqtdéì øîà,exiag el aiyd -ãâðéà`ede ,wgxnd hrn - ¨©¥¦§©
àbìôe àzñet.cala ivge sc -déì øîà,l`eyddéaâì éàèî éà §¨©§¨¨©¥¦§©§©¥

,df weqtl ribn iziid m` -Cì éëéøèöéà àìjixv iziid `l - Ÿ¦§§¦¦¨
.o`k dfnxp ef dxvy invrn rcei iziide jze` le`yl

éàî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©
áéúëcdki`a aezky edn -(`p b)úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò' ¦§¦¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§

'éøéòlkn ical izx`ypy lr ika aexn iytp z` dleeip ipir - ¦¦
x`ypy ,envr lr df weqt l`ilnb oa oerny oax yxc .ixir zepa
,`xnbd zxtqn .oaxegd zra xziaa eidy zewepizd lkn ecal

úçàå úçà ìëáe ,øúéa Cøëa eéä úBiñðk éza úBàî òaøàizan ©§©¥¨¥§¥¦¨¦§©¥¨§¨©©§©©
el` zeiqpkãçàå ãçà ìëå ,úB÷Bðéz éãnìî úBàî òaøà da eéä̈¨©§©¥§©§¥¦§¨¤¨§¤¨

,el` zewepiz icnlnn,ïaø úéa ìL úB÷Bðéz úBàî òaøà åéðôì eéä̈§¨¨©§©¥¦¤¥©¨
ì ñðëð áéBà äéäLëeíL,xzia jxkl -eéäzewepizdïúBà ïéø÷Bc §¤¨¨¥¦§¨§¨¨§¦¨

ïäéøèeça.mdizelwna -øábLëedáéBà,xzia iyp` lríeãëìe §§¥¤§¤¨©¥§¨
,zewepizd z` eckle -ôña íeëøkíäéøixtqa mze` ethr - ¨§§¦§¥¤

,mcenlzLàa íeúéväå.miclid mr mixtqd z` y`a ezivde - §¦¦¨¥
cala l`ilnb oa oerny oax m` ik el` zewepiz lkn ex`yp `le
.éîBøaL ìBãb Cøëì CìäL ,äéððç ïa òLBäé éaøa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§©¦§ª©¤£©§¨¤¨©¦§©¨¤§¦

ãçà ÷Bðéz ,Bì eøîàl`xyi ipaníéðéò äôé ,íéøeñàä úéáa Lé ¨§¦¤¨¥§¥¨£¦§¥¥©¦
éàBø áBèå,x`ez dti -åéúBveå÷eeizexry -íélzìz Bì úBøeãñ. §¦§¨§©§©¦

Cìädippg oa ryedi iaxíéøeñàä úéa çút ìò ãîòådid eay ¨©§¨©©¤©¥¨£¦
,`ed mkg df wepiz m` wecal dvxe ,df wepiz ieayøîàl`y - ¨©

weqtd oeyla dippg oa ryedi iax(ck an diryi),äqLîì ïúð éî'¦¨©¦§¦¨
'íéææáì ìàøNéå á÷òél`xyi z`e qnxnl awri z` ozp in - ©£Ÿ§¦§¨¥§Ÿ§¦

.miffea miyp`løîàå ÷Bðéz BúBà äðòweqtd jynd z`'ä àBìä' ¨¨¦§¨©£
Bì eðàèç eæ,dfifade ieqiyd z` enxby md 'dl epi`hg -eáà àìå ¨¨§Ÿ¨

CBìä åéëøãá'd ikxca zkll epizea` evx `ly mbe -eòîL àìå ¦§¨¨¨§Ÿ¨§
.'BúøBúawepizd zaeyz z` dippg oa ryedi iax rnyyk,øîà §¨¨©

Ba éðçèáeîdf mkg wepiza -.ìàøNéa äàøBä äøBnLiax rayp §©§¦¤¤¨¨§¦§¨¥
,dippg oa ryediäãBáòädreay oeyl -ãò ïàkî ææ éðéàL ¨£¨¤¥¦¨¦¨©

.åpcôàLmixeq`d zianåéìò ïé÷ñBtL ïBîî ìëaxign lka - ¤¤§¤§¨¨¤§¦¨¨
.eiaey eyxciyææ àì ,eøîàdippg oa ryedi iaxBàãtL ãò ,íMî ¨§Ÿ¨¦¨©¤§¨
mixeq`d zianïéèòeî íéîé eéä àìå ,äaøä ïBîîaexar `le - §¨©§¥§Ÿ¨¨¦¨¦

mini hrnäøBäL ãòwepizdepîe ,ìàøNéa äàøBäwepiz edine - ©¤¨¨¨§¦§¨¥©
,df.òLéìà ïa ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¤¡¦¨

ïa ìàòîLé éaø ìL Bzááe Bðáa äNòî ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©©£¤¦§§¦¤©¦¦§¨¥¤
òLéìà,lecb odkì eaLpLíéðBãà éðL.miiebíäéðL eâåecæð ,íéîéì ¡¦¨¤¦§¦§¥£¦§¨¦¦§©§§¥¤

mipec`d ipy eybtp -,ãçà íB÷îaoec` dideãáò éì Lé ,øîBà äæ §¨¤¨¤¥¥¦¤¤
å ,íìBòä ìëa BéôBék ïéàLoec`äædidïéàL äçôL éì Lé ,øîBà ¤¥§§§¨¨¨§¤¥¥¦¦§¨¤¥

eøîà ,déôBék Blek íìBòä ìëa,dfl dfäæì äæ íàéOðå àBaozgp - §¨¨¨§§¨¨§§©¦¥¤¨¤
,dgtyd mr card z`úBãìåea ÷lçðe.mdicli z` epipia wlgp §©¥©§¨

øãçì íeñéðëäpn lr cg` xcgl mdipy z` eqipkd -e`ypiy z ¦§¦§¤¤
,dfl dfäæ úéåæ ïø÷a áLé äælecb odk l`rnyi iax ly epa ayi - ¤¨©§¤¤¨¦¤

,xcgd ly ef dpitaäæ úéåæ ïø÷a äáLé eæåiax ly eza dayie - §¨§¨§¤¤¨¦¤
.xcgd ly ef dpita lecb odk l`rnyiäæl`rnyi iax ly epa - ¤

lecb odk,øîBà,íéìBãb íéðäk ïa ïäk éðàcvikäçôL àOà ¥£¦Ÿ¥¤Ÿ£¦§¦¤¨¦§¨
.dy`lådzidúàælecb odk l`rnyi iax ly eza -éðà ,úøîBà Ÿ¤¤£¦

,íéìBãb íéðäk úa úðäkcvikïåék .äìélä ìk eëáe .ãáòì àNpà Ÿ¤¤©Ÿ£¦§¦¤¨¥§¤¤¨¨©©§¨¥¨
øçMä ãenò äìòLgexfl ynyd dligzdeeìôðå ,äæ úà äæ eøékä ¤¨¨©©©©¦¦¤¤¤§¨§

L ãò ,äiëáa eòâå ,äæ ìò äædika aexnïðB÷ ïäéìòå .ïúîLð äàöi ¤©¤§¨¦§¦¨©¤¨§¨¦§¨¨©£¥¤¥
äéîøéweqtd z` xn`e(fh ` dki`)äãøé éðéò éðéò äiëBá éðà älà ìò' ¦§§¨©¥¤£¦¦¨¥¦¥¦Ÿ§¨
.'íén©¦

ìàéðt úa úðôöå ,úçà äMàa äNòî ,Lé÷ì Léø øîàdid.dîL ¨©¥¨¦©£¤§¦¨©©§¨§©©§¦¥§¨
d`xwpúðôömy lr,déôBéa ïéôBö ìkäLd`xwpeìàéðt úalr ¨§©¤©Ÿ¦§§¨©§¦¥

dzidy myL .íéðôìå éðôì LnéML ,ìBãb ïäk ìL Bzacia dzayp ¦¤Ÿ¥¨¤¦¥¦§©§¦§¦¤
,iebeda ìlòúpddLéaìä ,øçîì .äìélä ìk éàaLi`aydäòáL ¦§©¥¨©¨¦¨©©§¨§¨¨¦§¦¨¦§¨

dàéöBäå ,íé÷eìçweyldøëBîì,dgtyläéäL ãçà íãà àa £¦§¦¨§§¨¨¨¨¤¨¤¨¨
,øúBéa øòBëî§¨§¥

øîàxrekndBì,i`ayl -e dhiytdBì øîà ,déôBé úà éðàøä ¨©©§¥¦¤§¨¨©
i`aydà÷éø,jzenky wix mc` -çwéì äöBø äzà íàdti dy` ¥¨¦©¨¤¦©

ç÷itl ,ef dy`Bì øîà .Blek íìBòä ìëa déôBék ïéàL,xreknd ©¤¥§§¨§¨¨¨¨©
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ïéìéôú éöåö÷dkeq zkqna opixn`ck ,dvivw iexw drevxd on ueg oilitz iqetc Ð

.dvivwa fge` epi`e drevxa fge` :(a,ek)àòøãã,milecb mdy `yixce ,d`q mirax` Ð

dvivw lka miza mirax`Ð,`id `l !rax` :xn`z m`e .d`q mirax` ipnif yly eed

,cg` ziaa zeiyxt rax` lk o`ky itl ,y`xd izan cg`n lecb rexf ly cg` ziay

mewn lkne .cg` ziaa zg` dyxt y`x lyae

,mizad wlgl jixvy jezn ,y`x ly qetc

zeidlecg` ayen lr oireawe ,odipia geixÐ

dyly cg` lr iede ,agx zeidl ayend jxved

.rexfayïéá÷ äòáøà.oey`x zia oaxega Ð

éøúñéà.mirlq Ðïééôåéá æôä úà ïéðâî åéäù
) "akexl eleq" oeyl ,mi`leqn epiide Ðmildz
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.weqt eze`ãâðéà.hrn Ðàâìôå àúñåôsc Ð
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- xhy mzqae ,`ed xteq zerh zeixg` xaq

- zeaezkc `idde ,inc zeixg` el dazkk

.icin zeixg` dlaw `lc dyxityk
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éàpé éaø .øúéa éâeøä éLàøa eàöîð ïéléôz éöeö÷§¥§¦¦¦§¨§¨¥£¥¥¨©¦©©
ìL :øîà ìàòîLé éaøaíéòaøà ìL úBte÷ L §©¦¦§¨¥¨©¨¤©§¨¦

ìL úBte÷ íéòaøà :àðz àúéðúîa .äàñ íéòaøà©§¨¦§¨§©§¦¨¨¨©§¨¦¤
ìLìL L.àòøãc àä ,àLéøc àä :éâéìt àìå .ïéàñ L ¨¨§¦§¨§¦¦¨§¥¨¨§©§¨

ïáà ìò eàöîð çBî ïéa÷ äòaøà :éñà éaø øîà̈©©¦©¦©§¨¨©¦©¦§§©¤¤
,àðäk áø øîà .ïéa÷ úòLz :øîà àleò .úçà©©¨¨©¦§©©¦£©©¨£¨
ìáa úa" ?dàø÷ éàî :éøî øa àìéL àîéúéàå§¦¥¨¥¨©¨¦©§¨¨©¨¤
õtðå æçàiL éøLà 'åâå Cì ílLiL éøLà äãeãMä©§¨©§¥¤§©¥¨©§¥¤Ÿ¥§¦¥

éììBò úàíéàìeñîä íéø÷iä ïBiö éða" ."òìqä ìà C ¤¨©¦¤©¨©§¥¦©§¨¦©§¨¦
"æôa¯étçî eåäc àîéìéà ?"æôa íéàìeñî" éàî ©¨©§¨¦©¨¦¥¨§¨§©¥

àæéta¯éì÷úî ézøz :àìéL éaø éáã éøîàäå §¦¨§¨¨§¦§¥©¦¥¨©§¥©§§¥
éleëa àãçå éîBøa àãç ,àîìòa úeçð àfét éøéúñéà¦§¥¥¦¨§§¨§¨£¨§¦©£¨§¥

à÷ðtLeâc àðBéìa éè÷ð eåä éàîBøc éáéLç ,àøwéòî .ïééôBéa ætä úà ïépâî eéäL àlà !àîìò̈§¨¤¨¤¨§©¦¤©¨§§¨¥¦¨¨£¦¥§¨¥¨¨§¥¦§¨§§©§¨
déì øîà .éLnLîe eäééøeôc éòøëa éøñàå ìàøNé éða eúééî Cìéàå ïàkî ,eäééñøò éLnLîe§©§¥©§©§¦¨§¥¨©§§¥¦§¨¥§¨§¥§©§¥§©§§©§¦£©¥
øôña áeúë àì øLà äkî ìëå éìç ìk íb" :déì øîà ?àáéúk àëéä àä :déøáçì ãç©§©§¥¨¥¨§¦¨£©¥©¨¢¦§¨©¨£¤Ÿ¨§¥¤
øîà ,àbìôe àzñet ãbðéà :déì øîà ?ïìt àzëecî àð÷éçøî änk :øîà ."úàfä äøBzä©¨©Ÿ£©©¨§©¥§¨¦§¨§¨£©¥¦§©§¨©§¨£©
ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .Cì éëéøèöéà àì déaâì éàèî éà :déì¥¦§©§©¥¨¦§§¦¦¨¨©©§¨¨©§¥¦©¨¦§
úBiñðë éza úBàî òaøà ?"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò" :áéúëc éàî ,ìàéìîb ïa¤©§¦¥©¦§¦¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦©§©¥¨¥§¥¦
ãçàå ãçà ìëå ,úB÷Bðéz éãnìî úBàî òaøà da eéä úçàå úçà ìëáe ,øúéa Cøëa eéä̈¦§©¥¨§¨©©§©©¨¨©§©¥§©§¥¦§¨¤¨§¤¨

ì ñðëð áéBà äéäLëe ,ïaø úéa ìL úB÷Bðéz úBàî òaøà åéðôì eéäïúBà ïéø÷Bc eéä íL ¨§¨¨©§©¥¦¤¥©¨§¤¨¨¥¦§¨§¨¨§¦¨
éaøa äNòî :ïðaø eðz .Làa íezéväå íäéøôña íeëøk ,íeãëìe áéBà øábLëe ,ïäéøèBça§§¥¤§¤¨©¥§¨§¨§¦§¥¤§¦¦¨¥¨©¨©©£¤§©¦
Bì úBøeãñ åéúBöeå÷e éàBø áBèå íéðéò äôé ,íéøeñàä úéáa Lé ãçà ÷Bðéz :Bì eøîà ,éîBøaL ìBãb Cøëì CìäL äéððç ïa òLBäé§ª©¤£©§¨¤¨©¦§©¨¤§¦¨§¦¤¨¥§¥¨£¦§¥¥©¦§¦§¨§
'ä àìä" :øîàå ÷Bðéz BúBà dðò ?"íéææBáì ìàøNéå á÷òé äñéLîì ïúð éî" :øîà ,íéøeñàä úéa çút ìò ãîòå Cìä .íélzìz©§©¦¨©§¨©©¤©¥¨£¦¨©¦¨©¦§¦¨©£Ÿ§¦§¨¥§§¦¨¨¦§¨©£Ÿ
ãò ïàkî ææ éðéàL !äãBáòä ,ìàøNéa äàøBä äøBnL Ba épçèáeî :øîà ."BúøBúa eòîL àìå CBìä åéëøãá eáà àìå Bì eðàèç Bæ¨¨§Ÿ¨¦§¨¨¨§Ÿ¨§§¨¨©§§©¦¤¤¨¨§¦§¨¥¨£¨¤¥¦¨¦¨©
.ìàøNéa äàøBä äøBäL ãò ïéèòeî íéîé eéä àìå ,äaøä ïBîîa BàãtL ãò íMî ææ àì :eøîà .åéìò ïé÷ñBtL ïBîî ìëa epcôàL¤¤§¤§¨¨¤§¦¨¨¨§Ÿ¨¦¨©¤§¨§¨©§¥§Ÿ¨¨¦¨¦©¤¨¨¨¦§¨

ì eaLpL òLéìà ïa ìàòîLé éaø ìL Bzááe Bðáa äNòî :áø øîà äãeäé áø øîà .òLéìà ïa ìàòîLé éaø ?epîe.íéðBãà éðL ©©¦¦§¨¥¤¡¦¨¨©©§¨¨©©©£¤¦§§¦¤©¦¦§¨¥¤¡¦¨¤¦§¦§¥£¦
Blek íìBòä ìëa ïéàL äçôL éì Lé :øîBà äæå ,íìBòä ìëa BéôBék ïéàL ãáò éì Lé :øîBà äæ ,ãçà íB÷îa íäéðL eâååcæð íéîéì§¨¦¦§©§§¥¤§¨¤¨¤¥¥¦¤¤¤¥§§§¨¨¨§¤¥¥¦¦§¨¤¥§¨¨¨
éðà :øîBà äæ ,äæ úéåæ ïø÷a äáLé Bæå äæ úéåæ ïø÷a áLé äæ ,øãçì íeñéðëä .úBãìåea ÷lçðe äæì äæ íàéOðå àBa :eøîà .déôBék§§¨¨§§©¦¥¤¨¤§©¥©§¨¦§¦§¤¤¤¨©§¤¤¨¦¤§¨§¨§¤¤¨¦¤¤¥£¦
ãenò äìòL ïåék .äìélä ìk eëáe ?ãáòì àLðà íéìBãb íéðäk úa úðäk éðà :úøîBà úàæå ?äçôL àOà íéìBãb íéðäk ïa ïäkŸ¥¤Ÿ£¦§¦¤¨¦§¨§Ÿ¤¤£¦Ÿ¤¤©Ÿ£¦§¦¡¨¨§¤¤¨¨©©§¨¥¨¤¨¤©

äàöiL ãò äiëáa eòâå äæ ìò äæ eìôðå ,äæ úà äæ eøékä ,øçMääãøBé éðéò éðéò äiëBá éðà älà ìò" :äéîøé ïðB÷ ïäéìòå .ïúîLð ©©©¦¦¤¤¤§¨§¤©¤§¨¦§¦¨©¤¨§¨¦§¨¨©£¥¤¥¦§§¨©¥¤£¦¦¨¥¦¥¦§¨
úðôö ,dîL ìàéðt úa úðôöå úçà äMàa äNòî :Lé÷ì Léø øîà ."íén¯ìàéðt úa ,äéôBéa ïéôBö ìkäL¯ìBãb ïäk ìL Bza ©¦¨©¥¨¦©£¤§¦¨©©§¨§©©§¦¥§¨¨§©¤©Ÿ¦§§¨©§¦¥¦¤Ÿ¥¨

øòBëî äéäL ãçà íãà àa .døëBîì dàéöBäå íé÷eìç äòáL dLéaìä øçîì .äìélä ìk éàaL da ìlòúpL ,íéðôìå éðôì LnéML¤¦¥¦§¥§¦§¦¤¦§©¥¨©©¨©©§¨§¨¨¦§¦¨¦§¨£¦§¦¨§§¨¨¨¨¤¨¤¨¨§¨
çwéì äöBø äzà íà !à÷éø :Bì øîà ,déôBé úà éðàøä :Bì øîà ,øúBéa¯ét ìò óà :Bì øîà .Blek íìBòä ìëa déôBék ïéàL ,ç÷ §¥¨©©§¥¦¤§¨¨©¥¨¦©¨¤¦©©¤¥§§¨§¨¨¨¨©©©¦

ìtúðå dúòø÷ éòéáLe ,íé÷eìç äML dèéLôä .ïëEîL úMeã÷ ìò ,zñç àì eðéìò íà ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì äøîà ,øôàa äL ¥¦§¦¨¦¨£¦§¦¦§¨£¨§¦§©§¨¨¥¤¨§¨§¨¨¦¤¨¦¨¥Ÿ©§¨©§©¦§
ltúäå ÷N éøâç énò úa" :äéîøé ïðB÷ äéìòå ?ñeçz àì änì øBabäàáé íBàút ék íéøeøîz ãtñî Cì éNò ãéçé ìáà øôàá éL ©¦¨¨Ÿ¨§¨¤¨¥¦§§¨©©¦¦§¦©§¦§©§¦¨¥¤£¨¨¦£¦¨¦§©©§¦¦¦§¨Ÿ

éìò" ,"eðéìò ããBMäéìòå éìò ,ìBëéák ,"eðéìò" àlà øîàð àì "Cøáb e÷Lòå" :áéúëc éàî ,áø øîà äãeäé áø øîà .ããBL àa C ©¥¨¥¨©¦Ÿ¤¡©¤¨¨¥¦§¨¨©§¨©¦¨¥¨©©§¨¨©©©¦§¦§¨§¤¤
øbL :Bì øîà ,úåìì (Baø) Cøöeä úçà íòt .äåä éøbðc àéìeLå ,Baø úLàa åéðéò ïúpL ãçà íãàa äNòî ?"Búìçðå Léàå Búéáe¥§¦§©£¨©£¤§¨¨¤¨¤¨©¥¨§¥¤©§§¨§©¨¥£¨©©©©§©©¦§Ÿ¨©©¥

ìL dnò ääL ,Bìöà BzLà øbéL ,dpåìàå éìöà EzLàøîà ?àéä ïëéä Eì ézøbéML ézLà :Bì øîà ,Bìöà àáe íã÷ .íéîé äL ¦§§¤§¦§©§¤¨¦¥¦§¤§¨¨¦¨§¨¨¦¨©¨¤§¨©¦§¦¤¦©§¦§¥¨¦¨©
.dLøb éúöòì òîBL äzà íà :Bì øîà ?äNòà äî :Bì øîà .Cøca da eìlòúð úB÷BðézäL ézòîLå ,øzìàì äézøèt éðà :Bì£¦§©§¦¨§©§©§¨©§¦¤©¦¦§©§¨©¤¤¨©¨¤¡¤¨©¦©¨¥©©£¨¦©§¨
Bì äéä àìå Bpîæ òébäL ïåék .dàNðe àeä Cìä ,dLøâå äæ ãîò .dúaeúk dì ïúå Eååìà éðà :Bì øîà ,äaeøî dúaeúk :Bì øîà̈©§¨¨§¨¨©£¦©§¤§¥¨§¨¨¨©¤§¥§¨¨©§¨¨¥¨¤¦¦©§©§Ÿ¨¨
úBøLBð úBòîc eéäå ,ïäéìò ä÷Lîe ãîBò äéä àeäå ïéúBLå íéìëBàå íéáLBé íä eéäå .EáBça énò äNòå àa :Bì øîà ,BòøBôì§§¨©Ÿ©£¥¦¦§§§¨¥§¦§§¦§¦§¨¨¥©§¤£¥¤§¨§¨§
øîà .'åëå "ïB÷éø÷éqä ïî ç÷ì" .ãçà øða úBìéúô ézL ìò :dì éøîàå .ïéc øæb ízçúð äòL dúBà ìòå ,ïäéñBëa úBìôBðå åéðéòî¥¥¨§§§¥¤§©¨¨¨¦§©¥§©¦§¨§¦¨©§¥§¦§¥¤¨¨©¦©¦¨¦¨©

øèLa ìáà ,"éð÷e ÷æç Cì" Bì øîàc àlà eðL àì :áø¯.úeéøçà Bì áBzëiL ãò ,äð÷ àì éîð øèLa óà :øîà ìàeîLe ;äð÷ ©Ÿ¨¤¨§¨©¥£©§¥£¨¦§¨¨¨§¥£©©¦§¨©¦Ÿ¨¨©¤¦§©£¨
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גיטין. הניזקין - פרק חמישי דף נח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc oihib(iyily meil)

lyïéléôz éöeö÷,oilitz iza -éaø .øúéa éâeøä éLàøa eàöîð §¥§¦¦¦§§§¨¥£¥¥¨©¦
,øîà ìàòîLé éaøa éàpée`vnpìLúBte÷ L,oilitz iza lyìL ©©§©¦¦§¨¥¨©¨¤

äàñ íéòaøà íéòaøàmirax` lwyna dzid zetewdn zg` lk - ©§¨¦©§¨¦§¨
.d`q mixyre d`n did oilitzd iza ly llekd mlwyne .d`q

àðz àúéðúîae`vnpy epipy `ziixaa -úBte÷ íéòaøàiza ly §©§¦¨¨¨©§¨¦
,oilitzìL ìLìL Lïéàñ Lyly did zetewdn zg` lkae - ¤¨¨§¦

d`n did oilitzd iza ly llekd mlwyn `ziixad itl mb .d`q
opgei iax xn`y dnn mipey el` mixac dxe`kle .d`q mixyre

.xzia ibexd iy`xa oilitz iza ly d`q mirax` e`vnpyàìå§Ÿ
éâéìtd`q mixyre d`n e`vnpy exn`y i`pi iaxe `ziixad - §¦¥

e`vnpy xn`y opgei iax lr miwelg mpi` ,oilitz iza ly
y meyn .xzia ibexd iy`xa oilitz iza ly d`q mirax`àä- ¨

a i`pi iaxe `ziixad ixacàLéøcmdy y`x ly oilitza - §¥¨
e ,milecbàäa opgei iax ixac -àòøãcmiphwy ci ly oilitza - ¨§©§¨

.dphw zenk mdn `vnp okle y`x ly oilitzn
çBî ïéa÷ äòaøà ,éqà éaø øîàxyi lyzia oaxega ebxdpy l` ¨©©¦©¦©§¨¨©¦©

oey`xïéa÷ úòLz ,øîà àìeò .úçà ïáà ìò eàöîðgen ly ¦§§©¤¤©©¨¨©¦§©©¦
.e`vnpàîéúéàå ,àðäk áø øîày mixne` yie -éøî øa àìéL ¨©©©£¨§¦¥¨¦¨©¨¦

,z`f xn`äàø÷ éàîz` evvx miilaady fnxnd weqtd edn - ©§¨¨
xn`p .oey`x zia oaxega oa` lr l`xyi iy`x(g flw mildz)úa'©

'Bâå Cì ílLiL éøLà äãeãMä ìáacec - 'Epl YlnBW KlEnB z` ¨¤©§¨©§¥¤§©¤¨§¤§¥¤¨©§§¨
eyry mirxd mdiyrnk mdl eaiyiy laa ipa z` llwn jlnd

weqtd jiynne ,oaxegd inia l`xyil(h my)õtðå æçàiL éøLà'©§¥¤Ÿ¥§¦¥
éììò úà'òìqä ìà Cmy`x z` utpie fg`iy in didi xye`n - ¤Ÿ¨©¦¤©¨©

df ypery yxtn weqtdy jkn .rlqd iab lr miphwd jipa ly
l`xyil laa ipa eyr jky dgked ef ixd ,dcn cbpk dcn `ed

.oaxegd onfa
dki`a xn`p(a c)'æta íéàlñîä íéø÷éä ïBiö éða'migaeynd - §¥¦©§¨¦©§ª¨¦©¨

`xnbd zl`ey .ftaæta íéàìeñî éàîmdy xn`p recn - ©§¨¦©¨
xn`p `le ,ftd ici lr migaeyn eidy ernyny 'fta' migaeyn

,ftdn xzei migaeyn eidy 'ftn' migaeyn mdyàîéìéàm` - ¦¥¨
xnel dvxzàæéôa étçî eåäcdfe ,adf ihiykza miqekn eidy - ©£§©¥§¦¨

,mkxr z`e mgay z` d`xdàìéL éaø éác éøîàäåexn` ixde - §¨¨§¥§¥©¦¦¨
,`liy iax ly eyxcn ziaaúeçð àæét éøézñéà éì÷úî ézøz©§¥©§§¥¦§¦¥¦¨¨

àîìòa,mlerl ecxi ft irlq ly zelwyn ipy -àãçå éîBøa àãç §¨§¨£¨§¦©£¨
àîìò éleëalka wlgzd ipyd rlqde ,inexa cxi cg` rlq - §¥¨§¨

yiy ftd lk enk dlecb ft zenk yi inexay `vnp .mlerd
eid oeiv ipay weqtd zpeek z` yxtl oi` ok m`e .elek mlera
did inex iyp`ly itl ,mdly ftd ihiykza migaeyne micgein

,`xnbd dper .ft xzeiàlàweqtd yexiteéäLoeiv ipaúà ïépâî ¤¨¤¨§©¦¤
ætäïééôBéa,epnn miti xzei eid mdy oeikn ,ftd itei z` mifan - ©¨§§¨

.oldl xteqiy itk ,mznerl dfazn ftd itei didàøwéòî- ¥¦¨¨
,oaxegd mcew ,dligzaéàîBøc éáéLçmiaeygd miyp`d - £¦¥§¨¥

,miti micli dpxarzz mdizeypy mivex eidyk ,inexaéè÷ð eåä£¨§¥
à÷ðtLeâc àðBéìaftn zeieyr ze`p zexev miqtez eid - ¦§¨§§©§¨

,mdizeraha zerahenyeäééñøò éLnLîemiynyn eid ocbpke - §©§¥©§©§
.mzhinCìéàå ïàkî`xyi ipa z` eayy oaxegd onfn -,leúééî ¦¨§¥¨©§

ìàøNé éða,miti xzei eidy micedi mi`ian mi`nexd eid -éøñàå §¥¦§¨¥§¨§¥
eäééøeôc éòøëa,mdizehin ilbxa mze` mixyewe -éLnLîe- §©§¥§©§§©§¥

eide ,ftd itein lecb xzei micedid iteiy ixd .mcbpk miynyne
.eilr mitei z` miticrndéøáçì ãç déì øîàcg` icedi l`y - ¨©¥©§©§¥

,exiag z`àäef dxv -àáéúk àëéä.dxeza daezk okid -øîà ¨¥¨§¦¨¨©
,déìweqta fnxp df xac(`q gk mixac)øLà äkî ìëå éìç ìk íb' ¥©¨¢¦§¨©¨£¤

úàfä äøBzä øôña áeúë àìdxezd .'KcnXd cr Lilr 'd mlri Ÿ¨§¥¤©¨©Ÿ©§¥¨¤©¦¨§¨
dxeza dazekl xyt` i`e ,dpebn xac `idy ef dxvl zfnex

.yexitaøîà,zipy el`y -ïìt àzëecî àð÷éçøî änkdnk - ¨©©¨©§¦§¨¦§¨§©
dxeza aezky mewnl ,icenila fge` ip`y mewnd oia wgxnd

.df weqtdéì øîà,exiag el aiyd -ãâðéà`ede ,wgxnd hrn - ¨©¥¦§©
àbìôe àzñet.cala ivge sc -déì øîà,l`eyddéaâì éàèî éà §¨©§¨¨©¥¦§©§©¥

,df weqtl ribn iziid m` -Cì éëéøèöéà àìjixv iziid `l - Ÿ¦§§¦¦¨
.o`k dfnxp ef dxvy invrn rcei iziide jze` le`yl

éàî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©
áéúëcdki`a aezky edn -(`p b)úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò' ¦§¦¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§

'éøéòlkn ical izx`ypy lr ika aexn iytp z` dleeip ipir - ¦¦
x`ypy ,envr lr df weqt l`ilnb oa oerny oax yxc .ixir zepa
,`xnbd zxtqn .oaxegd zra xziaa eidy zewepizd lkn ecal

úçàå úçà ìëáe ,øúéa Cøëa eéä úBiñðk éza úBàî òaøàizan ©§©¥¨¥§¥¦¨¦§©¥¨§¨©©§©©
el` zeiqpkãçàå ãçà ìëå ,úB÷Bðéz éãnìî úBàî òaøà da eéä̈¨©§©¥§©§¥¦§¨¤¨§¤¨

,el` zewepiz icnlnn,ïaø úéa ìL úB÷Bðéz úBàî òaøà åéðôì eéä̈§¨¨©§©¥¦¤¥©¨
ì ñðëð áéBà äéäLëeíL,xzia jxkl -eéäzewepizdïúBà ïéø÷Bc §¤¨¨¥¦§¨§¨¨§¦¨

ïäéøèeça.mdizelwna -øábLëedáéBà,xzia iyp` lríeãëìe §§¥¤§¤¨©¥§¨
,zewepizd z` eckle -ôña íeëøkíäéøixtqa mze` ethr - ¨§§¦§¥¤

,mcenlzLàa íeúéväå.miclid mr mixtqd z` y`a ezivde - §¦¦¨¥
cala l`ilnb oa oerny oax m` ik el` zewepiz lkn ex`yp `le
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,`ed mkg df wepiz m` wecal dvxe ,df wepiz ieayøîàl`y - ¨©

weqtd oeyla dippg oa ryedi iax(ck an diryi),äqLîì ïúð éî'¦¨©¦§¦¨
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.miffea miyp`løîàå ÷Bðéz BúBà äðòweqtd jynd z`'ä àBìä' ¨¨¦§¨©£
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ìéá÷ ìéæà àìå,iebd mr oecle mrxzdl jld `le -éìeçà àîéà §Ÿ¨¦¨¥¥¨©¥
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mle` ,oica dcyd zexit z` zlk`àzLä,jli`e eiykrn -ïðà ©§¨£¨
ïðéáäée ,qnd z` ozip ep` -ïðéìëà ïðàzexit z` lk`p ep`e - ¨£¦©£¨©§¦¨

mipyd ly qnd z` jlnl rextl jixv ziid `ly oeikn ,dcyd
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ozil jixv ,dcyd xear fef d`n iebl mliy m` oebke ,iebl
.df ieeya rwxwdn wlg e` ,fef dynge mixyr milralìàeîLe§¥
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.df ieeya
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d`n iebl mliy icedid m` okle ,dcyd ly izin`d dieyn zegt
mixyr lifed iebde ,fef dynge mixyr d`n dey `idy ixd fef

.milral df ieey ozil icedid jixve ,fef dynge
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.cer eilr xefgl dleki dpi`y zeixg`l el dede ,xhy el aezkzy cr `l`à÷ã éà
ïéòè.ipy gwel i`d dil Ðäðáæ êðéî,oic zia zpwzk riax jl ozpy ,oey`x gwel Ð

`l oipy `zlzn ithc `xhy ifg` :i`d dil xn` ivn `l eze .dwfg ipy dlk` xcde

dxkne xfg `ixi` i`n .dixhya yipi` xdcfn

dlk`c xza ,inp oey`x gwel elit` ?xg`l

dizgwle dizxfg dil oirh ded i` ,dwfg ipy

mipy yly df minkg zpwzk jnnÐdizprh

.dprhäæ ïåâëå ïéòè àìã íìåòì.oewixwiqc Ð

ç÷åìì ïéðòåèå ùøåéì ïéðòåègweld Ð

,mipy yly dlk`e eipal dyixede ,oewixwiqn

e`ae ,mipy yly dlk`e xg`l dxkn e`

xnele oerhl rcei epi`e ,epnn `ivedl milra

"jnn d`pw oey`xd" :elÐoipreh oic zia

o`nl elit`e .gweld liayae yxeid liaya

oipreh oi`e ,yxeil oipreh oi` :`xza `aa xn`c

"jnn dgwl oey`xd" ef dprh gwellÐ`kd
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:opiqxb ikd.ìàåîùã äéúååë àéðúúåéøçà éàî.ipzwc Ðøèù,miqkp zeixg` `le Ð

.cer eilr xefgl dleki dpi`y zeixg`l el dede ,xhy el aezkzy cr `l`à÷ã éà
ïéòè.ipy gwel i`d dil Ðäðáæ êðéî,oic zia zpwzk riax jl ozpy ,oey`x gwel Ð

`l oipy `zlzn ithc `xhy ifg` :i`d dil xn` ivn `l eze .dwfg ipy dlk` xcde

dxkne xfg `ixi` i`n .dixhya yipi` xdcfn

dlk`c xza ,inp oey`x gwel elit` ?xg`l

dizgwle dizxfg dil oirh ded i` ,dwfg ipy

mipy yly df minkg zpwzk jnnÐdizprh

.dprhäæ ïåâëå ïéòè àìã íìåòì.oewixwiqc Ð

ç÷åìì ïéðòåèå ùøåéì ïéðòåègweld Ð

,mipy yly dlk`e eipal dyixede ,oewixwiqn

e`ae ,mipy yly dlk`e xg`l dxkn e`

xnele oerhl rcei epi`e ,epnn `ivedl milra

"jnn d`pw oey`xd" :elÐoipreh oic zia

o`nl elit`e .gweld liayae yxeid liaya

oipreh oi`e ,yxeil oipreh oi` :`xza `aa xn`c

"jnn dgwl oey`xd" ef dprh gwellÐ`kd

oewixwiqn oiafc o`n mzqc ,dil opiprhc icen

lr `l m` ,gwell icka ifef icy `le ,rci rcin

.milra itïéà ïéòè éà êãéàågwel la` Ð

oirh i` ,oey`xÐoirh `l i` ,oi`Ð`l op`

`zi` i`e ,`l i` dpaf i` rci `dc .dil opiprh

dpafcÐ.oirh dedáåç úîçî àáä`ad ieb Ð

.l`xyi lr aeg zngnúåøôðà úîçî åàÐ

iebd qp`e ,bexdl ecia xeqn epi`e ,`nlra lfb

.zextp`a e` eaega erwxwíåùî åá ïéà
ïå÷éø÷éñddy m` Ð,ycg xyr mipy ecia

wifgie ,minkg oewzk milral riax zzl

iabc .mpga rwxwd el xifgn `l` .erwxwa

ipw`e xnbc oeikc ,epnpe exfgc `ed oewixwiq

lihwc lk" xefbc xza elit`e .dzin qpe` ab`

"delhwlÐ,lehw`c dinwc `nwn dil itzqn

`le ycg xyr mipy ecia dgipdy giked eteqe

riax milral ozep jklde ,eilr wrvÐmiwc

itl ,riax gwel iab life` iebc opaxl edl

,icin ipw`e xnb `l i`d la` .el d`a mpgay

ycg xyr mipy dzdyc ab lr s`eÐz`a `l

.llk dxikn ezxikn oi` jkld ,etekl dry el

ääùúù äëéøö,ycg xyr mipy iebd cia Ð

`l i`cÐipzwck ,inc aidie dxnl `xcd

gwil mcia yi m`y :oizipznÐlkl oincew md

.mc`ïå÷éø÷éñ íåùî åá ïéà úøîàäåmipye Ð

zextp` eli`c ,ea `l` exkfed `l ycg xyr

Ð.mlerle ,inc `la `xcdúåøôðà øîà÷ éëä
ïå÷éø÷éñ íåùî åá ïéàoewixwiqn eli`c Ð

zextp` la` .riax ozepe ,gwel cia dl opinwen

Ð.mlerle ,`xcd inc `laäîöò ïå÷éø÷éñåÐ

gwel cia dil `niiwc opixn`cÐ.oewixwiq cia ycg xyr mipy dzdyy `edeìááá úåøôðà ïéàxrxre l`xyi `a m`e ,zextp`a laaa l`xyin rwxw qpe` ieb oi` :rnyn Ð

ipnn dlfbe ,dzid ily iebd on zgwly ef rwxw :xne`e ,exiag lrÐ.on`p epi`ìááá úåøôðà ïéã ïéà.gwell diceqt`l Ðéàìéòø.eny jk Ðà÷ñè.rwxw qn Ðàâàá éðáîÐ

i`abl epzep `ede ,cg`l oipzepe ,eribnd ewlg itl qn cg` lk ozepe ,mdipia zecyd oiwlgn mde ,jlnl dpyl jke jk zzl drwad lk lr qn miwqet :mbdpn did jk .drwad ipa

ekxcl zecyd ipan cg` jld m`e .jlndÐade .mly qnd lk drwad ipan raez jlnd i`ab,lecibl depzp mdilr lhen qnd lk didy `b`a ipae ,okxcl ekld ef rwxw ly milr

.dlke`le milrad liaya qnd rextláéäéå íéã÷.oipy zlzc `wqh jlnl Ðàôøéèepnn sexhl milrad e`a `l eli`y .ozpy dn mdly zerwxwn sexhl oic zian xhy ÐÐ

mixg` delk`iy ,dzrne .melk ciqtn did `lÐ.ozpy dn ciqtn df `vnpe ,oeayga dl` elri `le ,mdn ezpn jlnd lehiúéùò ïë íàdpyna opixn`c ,oewixwiq oick ,xacd Ð

gwil mcia yi m` e` ,diab ieb life`c i`n milral ozepe ,dpw :ipzwc ,melk ciqtn epi`y dpexg`Ðe`l `kde .dlek iabe jlnl ozpy dn ciqti `l inp i`de .eizern el exifgi

.mipy yly ly ozile micwdl el did `le ,dfl dxknp aegd eze` iptne ,qnd m` ik mdilr el oi` ,jlnd `ed oewixwiqúåòîá òéáø åà ò÷ø÷á òéáø áø øîàmilral ozi e` Ð

dpna dgwl m` .zernd riax dey rwxw el ozi e` ,iebl ozpy zern riaxÐmivtg milrad m` ,rwxway ziying epiidc ,dpn riax dey envr rwxwd on e` ,dpn riax el ozep

rwxwd ziying e` ,dpn riax dil aidi jkld .drax`a yng dey ,iebd on oaf `yneg ikp :ax xaqwc .rwxwaÐzyng dey dpna oewixwiqn zipwpd rwxwdy ,dpn riax epiidc

.dpn iyily rax` dey dpna gwly ef dcy jkld ,ylya gwl rax` dey ,oaf `raix ikp :l`eny xaqc .dpn yily e` ,el ozep envr rwxwd riax :xn` l`enye .miriaxäðùî åæ
äðåùàø.lha egwn :ipzwc ,oizipznc `yix Ðúåòîá òéáø åà.l`enyl `iywe Ðàéðú éëzerna riax ÐÐ,riax edl ixw ,l`enyk milrad cil zernd yily e`ay xg`l

yily dfle iebl ozp iyily dyly `dcÐriax milra ly edi milra lye ieb ly sxhvzyk ,riax ediy xeriy zern e` ,rwxwd ziriax milral ozep :xn`w ikde .drax` ixd
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ïåâëoi`c `xza `aaa xn`c o`nl elit` :qxhpewa yxit - gwelle yxeil oipreh df

`aa) "xetgi `l" wxta opixn` `l` ,`zbelt my epivn `le .dcen `kd - oipreh

:eyexit ikd - xn`c "df oebk"e .`pipz - gwell oipreh ,`pipz - yxeil oipreh :(`,bk `xza

.oewixwiqd z`xi iptn - egin `ly dnc ,milrad mr oicdc jzrc `wlqc ,df oebk elit`

ïðàwxta opixn`c `de - opilk` op` opiadi

`xec iab (a,cp `xza `aa) "mizad zwfg"

:xn` `klne ,eed ixnhnc ib`a ipac `zeerxc

eciqtde ,`rx` lekil - `wqh aidic o`n

la` .rextln mihnyp eid mzd .ixnbl rwxwd

lkc `ed oic - hnydl `le ,ekld milrady o`k

- ixcd ike ,lik` `wqh aidic o`n ipy edpd

.`xnl `rx` ixcd`

áúëîìipa` `l - `b`a ipa` `txih dil

rextl odl dnc ,oedpin liawc ib`a

.i`nw `zeexn` `l` ?df micwdy dn

òéáøriax :yexit - zerna riax e` rwxwa

- riax eze`e ,el ozi ozpy zerna

,rwxwa ziying epiidc ,el ozi zerna e` rwxwa

jixt i`nc ,dnize .oiaf `yneg ikpc yxtnck

,zerna riax e` rwxwa riax :ipzwc `ziixan

yily `edy rwxwa riax :xn`c l`enyl

inp iyextl `ki` `d ?oiaf `raix ikpc ,zerna

e` rwxwa e` el ozi rwxwd riaxc :`kti`

iqxbc mixtq zi`e .zern yily epiidc - zerna

riax `edy rwxwa riax :`ziixaae axca

rwxwa - riax :yxtne .l`ppg epiax oke ,zerna

rax` lrc .yneg epiidc ,dilr minc ozpy

.oiaf `yneg ikpc ,minc ozp miyneg
edlekc
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miwxtקצב dyelya` cenr hp sc ± iriax wxtxifp
éáøã àðééðîá éàåä àðà.dkf gwil mcewd lky epwzy oipn eze`a Ðåðî éãéã éàðéîå

àùéøá,ipepia did `ede .dhep izrc dn ,oiayei epiidyk ,dxeya dlgz el`y ipnn Ð

.did mday ohwy izrny ip`e .miphwd on `le milecbd on `lìåãâä ïî ïéìéçúîÐ

.oixdhn aex e` oi`nhn aex m` ze`xl ,oipnl oicnerykãöä ïîon `le ,miphwd on Ð

eiptn oirpkp x`yde daeg cnli `ly ,lecbd

lr dprz `l" meyn eilr welgl `ly"ax

)zeny`xw i`dl opinwen zeytp ipicae ,(bk

jziihdk `l :(`,a) oixcdpqc `nw wxta

.zekf ecnli `le ,'ek daehlïî åäééðéðî åäìåëã
ïéìéçúî ãöä"aix lr dprz `l" meyn Ð

lr dprz `l" :opiyxce ,c"ei `la xqg aizke

"axÐ`le .oic ziaay `lten lr welgz `l

lr s`e ,zeytp ipica `xwc `yixl dil inwen

.zeytp ipica `l` mwezin `l `xwc ditiqc ab

ãçà íå÷îá .ñìååly ozlecbe ozxez `dzy Ð

dxeza lecb l`xyia oi`y ,cg` mewna l`xyi

.ezenk xyeraeøæòìà äåä àäåxg`l ,cigi Ð

.ryedi xhtpyñçðô äåä àäå,xfrl` xg`l Ð

.eia` xg` lecb odk didy ,dlecbe dxezååä
íéð÷æ,eixg` mini ekix`de ,ryedin elawy Ð

) aizkckryediixg` mini ekix`d xy`" :(ck

."ryediìåàù`ly `l` ,did dxeza lecb Ð

le`y :(`,bp) oiaexira opixn`ck ,mixg`l cnil

xy` lka" dia aizk ikdl ,`zkqn ilb `l

."riyxi dptiäéùôð çð àäåmcew l`enyc Ð

.le`yéðù åäìåë`dz dlecba cnryn Ð

ezlecb zligza dfe .cg` mewna dlecbe dxez

dxeza did cigi `l.éøéàéä àøéòlecb Ð

dedc (a,fh) ohw crena opixn`ck ,did dxeza

.zezqke mixk iab lr opaxl edl ipznäé÷æçÐ

opixn`ck ,did dxeza lecb ,dcedi jln

) "wlg"a.(a,cv oixcdpqàðáùdxeza lecb Ð

) oixcdpqa opixn`ck ,didded `pay :(`,ek

ixq cga diwfge `zeeaix xqilza yixc

.`zeeaixìéè÷éà àäå,ebxd aixgpq Ð

) "xxea df"a opixn`ck.(myäðùîæîåø
æîøðåel oifnexy dne ,miiw fnex `edy dn Ð

dvxzn `edeÐ.miiwäæéîø.ey`xae eicia Ð

äöéô÷t dvtw" :xn`py ,mizty zniwr Ð"di

).dfinxk xkip oniq epi`e (d aei`ïéìèìèîáÐ

.oilhlhn xkn m`àøîâïéèéâá ìáàÐ

dvx m` ,yxgzpyn `ypy yxg :ol `niiwc

`ivedlÐdfinxa qpky myk ,`iveiÐjk

) dfinxa `iven.(a,aiw zenaiàèéùô
ïðú ïéìèìèîá.`xiza oac dizlina Ðåäî

ïéìèìèîá óà àîéúãoky lke ,xn`w Ð

meyn ,iliwc `ed oihib :`niz `lc ,oihiba

oilhlhn la` ,`ivei dvitwa qpk dvitwac

dyexia eltpyÐ.oilhlhn opz ikd meyn ,`lïì òîùî à÷eiig ick meyn `ed `kdc ,dvitwa `le dfinxa `l ,zerwxwae oihiba `le .`xiza oa hwp `wec oilhlhn :ongp ax Ð

.onwlck ,opax oewzåééç éãë íåùî`piaf dipiaf e`l i`c ÐÐ.dipin ipaf `le ,ipefn dil ipafn `läçúìîä ìò øùàì øîàéåiax meyn awri xa `a` iax meyne .aizk `edia Ð

dl hwp opgei.çúîðå ììîðä øáã.deeh `edyk eizerav`a lleny ,dliln ici lr gznp ohegy ,od ozyt icba Ðíééðåð ïá íééðåá.ded xiyr l`xyi Ðàìîìîå äìñìñ ñîåçå éðáéñ
.aehe wc ozyt icba ly oipin rax` Ðàæåâîà éâìôå àæåâîà éëdltwn `edyke ,ezcinl dlecb zilh ÐÐ.ivge feb`n xzei dzid `là÷úñéô.mixifg milke`y h"plb Ðïúåòèå

.zehert ly Ðäîë ãò.`xcd Ðìåãâë úåúù ãòzezyn xzei .d`pe` xifgne ,dpewd dpw zezy cr ÐÐ.gwn lhaéàî åúðúîipiaf ,`ed eiig ick meyn ?oilhlhna ÐÐ,oi`

dpznÐ.diytp giip dil ecarc ,dpzn inp ezpzn `nlc e` .`läåëôà.xncl xnc mixac ektde ,erh daiyid ipa Ðéëãøî áøã äéî÷ì åøãùå.dil `xiaq o`nk Ðåøîà åìéæ
øî øáì äéì.'ek iy` axl diel` ikcxn ax ,xeriy el oi` axl cinlz :diel iab opixn` (a,en) dheq zkqnae zenewn dnka ,did iy` ax ly ecinlz ikcxn axc .iax ly epal Ð

øî éà÷ éë.iy` ax Ðàâøãà.yxcnd zia ziilr ly mleq Ðäðùî'åë ïåùàø àøå÷ ïäë,`xciq i`d opax edl epiwz iievpi`l ezil `lc ikid ik Ð`id opaxc `zpwzc oeikc

Ð.`yixa `pixw `p` :xninle iiepyl opivn `l ezïùé úéáá ïéáøòîcg` ziaa xvgd aexir ozil oilibxy xvg ipa ÐÐ.mely ikxc iptn ,xg` ziaa epzil onewn z` oipyn oi`

.dl yxtn `xnbae
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åäìåëãlka "aix lr dprz `l" dl iwenc :qxhpewa yxit - ilgzn eed cvd on ediipipn

`l` .izii`c (`,al) oixcdpqc oizipzn` biltc xazqin `lc ,d`xp oi`e .xac

.dyer did ,lecb envr ze`xdl `ly ,depr meynàäådlecbe dxez - ozp xa `ped ded

ipy wxta xn`e ,ozp xa `pedc ilbx `wgc `wc (`,gk) ohw crena opixn`ck ,el dzid

."jipne` mikln eide" dia miiwi`c (`,hi) migafc

úçà- zhren dpzn zg`e daexn dpzn

oilhlhn zpzn zg`" inp xn`w `lcne

ixii`c ,oilhlhna `wec d`xp - "zerwxw zg`e

`aa) "zny in"a opixn`c `de .xn`w ,eda

xken oi`c mixyr oan zegt iab (a,dpw `xza

mzd - irwxwna dpzn ezpzne ,eia` iqkpa

`l` ,cg` meie mipy dxyr yly oa `edy lecba

.mixyr oa did `lc
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.àLéøa eðî éãéc éàpéîe ,éaø éác àðééðîa éàåä àðà£¨£©§¦§¨¨§¥©¦¦©¦¦¨§¥¨
¯úBàîehäå úBøähäå úBðBîî éðéc :ïðz ïðàäå§¨£©§©¦¥¨§©¨¢§©§

!ãvä ïî ïéìéçúî úBLôð éðéãå ,ìBãbä ïî ïéìéçúî©§¦¦¦©¨§¦¥§¨©§¦¦¦©©
déøa ìléä éaø àîézéàå ,àáøc déøa äaø øîàå§¨©©¨§¥§¨¨§¦¥¨©¦¦¥§¥
ïî eäéépéðî eäleëc ,éaø éáã àðéðî éðàL :ñìBå éaøc§©¦¨¨¥¦§¨¨§¥©¦§§¦§¨©§¦
àîéúéàå ,àáøc déøa äaø øîàå .ïéìéçúî eåä ãvä©©¨©§¦¦§¨©©¨§¥§¨¨§¦¥¨
àì éaø ãòå äLî úBîéî :ñìBå éaøc déøa ìléä éaø©¦¦¥§¥§©¦¨¦¤§©©¦Ÿ

.ãçà íB÷îa äleãâe äøBz eðéöî¯äåä àä ?àìå ¨¦¨§¨§¨¤¨§¨¨£¨
!òLBäé¯!øæòìà äåä àä øæòìà äåä¯!ñçðt äåä àäå .ñçðt äåä¯äåä àä .íéð÷æ eåä §ª©£¨¤§¨¨¨£¨¤§¨¨£¨¦§¨§¨£¨¦§¨¨§¥¦¨£¨
!ìeàL¯.ìàeîL äåä¯!déLôð çð àäå¯!ãåc äåä àäå .ïðéøîà÷ éðL eälek¯àøéò äåä ¨£¨§¥§¨¨©§¥§¨¥¨¨§¦©§¨£¨¨¦£¨¦¨
.éøéàiä¯!déLôð çð àäå¯eälek!äîìL äåä àä .ïðéòa éðL¯.àøb ïa éòîL äåä¯ ©¨¦¦§¨¨©§¥§¨¥¨¥©¨£¨§ŸŸ£¨¦§¦¤¥¨

!déìè÷ àäå¯!äi÷æç äåä àä .ïðéøîà÷ éðL eälek¯.àðáL äåä¯!ìéèwéà àä¯eälek §¨©§¥§¨¥¨¨§¦©¨£¨¦§¦¨£¨¤§¨¨¦§¦§
!àøæò äåä àäå .ïðéøîà÷ éðL¯óà ,àáøc déøa àçà áø øîà .äéìëç ïa äéîçð äåä ¨¥¨¨§¦©§¨£¨¤§¨£¨§¤§¨¤£©§¨¨©©©¨§¥§¨¨©

.ãçà íB÷îa äleãâe äøBz eðéöî àì éLà áø ãòå éaø úBîéî :øîBà éðà¯äåä àäå ?àìå £¦¥¦©¦§©©©¦Ÿ¨¦¨§¨§¨¤¨§¨§¨£¨
!ïúð øa àðeä¯éék äåä óëéîc ,ïúð øa àðeä éðàL.éLà áøì déì óäðùîæîBø Løç ¨©¨¨¨¥¨©¨¨§¥©£¨¨¥¥§©©¦¥¥¥

úBèBòtä .ïéìèìhîa ,õt÷ðå õôB÷ :øîBà àøéúa ïáe ,æîøðå¯økîî ïøkîîe çwî ïçwî §¦§¨¤§¥¨¥¥§¦§¨§¦©§§¦©§¦¨¨¦¨¦§¨¨¦§¨
.ïéìèìhîaàøîâú÷Bìçî :ïîçð éaø øîà¯ïéhéâa ìáà ,ïéìèìhîa¯.äæéîøa ìkä éøác §¦©§§¦¨©©¦©§¨©£¤§¦©§§¦£¨§¦¦¦§¥©Ÿ¦§¦¨

¯!ïðz "ïéìèìhîa" ,àèéLt¯øîà ,éøîàc àkéà .ïì òîLî à÷ ,ïéìèìhîa óà àîéúc eäî §¦¨§¦©§§¦§©©§¥¨©§¦©§§¦¨©§©¨¦¨§¨§¦¨©
.ïéhéâa ú÷Bìçî Ck ïéìèìhîa ú÷Bìçîk :ïîçð áø¯!ïðz "ïéìèìhîa" ïðàäå¯óà :àîéà ©©§¨§©£¤§¦©§§¦¨©£¤§¦¦§¨£©§¦©§§¦§©¥¨©

úBèBòtä" .ïéìèìhîa¯äãeäé áø éåçî ?änk ãòå ."ïéìèìhîa økîî ïøkîîe çwî ïçwî §¦©§§¦©§¦¨¨¦¨¦§¨¨¦§¨§¦©§§¦§©©¨©£¥©§¨
:àðz àúéðúîa .éðîz øák ,áL øák :øîà àðäk áø .áL øák ,úéL øák :déøa ÷çöé áøì§©¦§¨§¥§©¦§©©©¨£¨£©§©©§©§¨¥§©§¦¨¨¨
øa àaà éaø øîà ?éàî àîòèå .déôøeç éôì ãçå ãç ìk ,éâéìt àìå .øNò øák ,òLz øák§©¥©§©¤¤§¨§¦¦¨©§©§¦§¥§©£¨©¨©©¦©¨©
éãáBò ìëì Leáì àöBä äçzìnä ìò øLàì øîàiå" .åéiç éãk íeMî :ïðçBé éaø øîà á÷òé©£Ÿ¨©©¦¨¨¦§¥©¨©Ÿ¤©£¤©©¤§¨¨¥§§Ÿ§¥

"ìòaä¯ék .çzîðå ììîpä øác :ïðçBé éaø øîà á÷òé øa àaà éaø øîà ?äçzìî éàî ©©©©¤§¨¨¨©©¦©¨©©£Ÿ¨©©¦¨¨¨¨©¦§¨§¦§¨¦
,àìîìîe äìñìñ ñîBçå éðáéñ ,éaøì íééðeð ïa íééðBa Bì øbéL :ïðçBé éaø øîà éîéc áø àúà£¨©¦¦¨©©¦¨¨¦¥§¨¤§¨§©¦¦§¦§§©§§¨©§¨¨

ñîBçå éðáéñ¯àìîìîe äìñìñ ,àæeâîàc débìôe àæeâîàk¯.à÷zñéôc ébìôe à÷zñéôk ¦§¦§§§©§¨©§¥§©§¨©§§¨©§¨¨§¦§¨¨©§¥§¦§¨¨
ãò :àøéæ éaø øîà äðBé éaø øîà ?änk ãò ïúeòèå .çzîðå ììîpä øác ?àìîìî éàî©©§¨¨¨¨©¦§¨§¦§¨§¨¨©©¨¨©©¦¨¨©©¦¥¨©

,äðzî Búðzî ïéà :øîà øîéé áø ?éàî ,Búðzî :ééaà éòa .ìBãâk ,úeúLéLà áø øa øî §§¨¨¥©©¥©§¨©©¥©¨©¥©§¨©¨¨¨©©©¦
åàì :øî øáì eøîà eìéæ ,déì øîà ,éëcøî áøc dén÷ì deøãLe äeëôà .äðzî Búðzî :øîà̈©©§¨©¨¨©§¨§©¨§©¥§©¨§§©£©¥¦¦§§©¨¨
:déì àðøîàå ,àbøcà déòøk ãçå àòøàà déòøk ãç øî éà÷ äåä ék ?àãáeò äåä éëä̈¦£¨§¨¦£¨¨¥¨©©§¥©©§¨§©©§¥©©§¨©£©§¨¥
úçà ,àéøa úðzî úçàå òøî áéëL úðzî úçà ,äðzî Búðzî :ïì øîàå ?éàî Búðzî©§¨©©£©¨©§¨©¨¨©©©§©§¦§©§©©©§©¨¦©©

.úèòeî äðzî úçàå äaeøî äðzîäðùîàøB÷ ïäk :íBìL éëøc éðtî eøîà íéøác elà ©¨¨§¨§©©©¨¨¤¤¥§¨¦¨§¦§¥©§¥¨Ÿ¥¥
;íBìL éëøc éðtî ,ïLé úéáa ïéáøòî ;íBìL éëøc éðtî ,ìàøNé åéøçàå éåì åéøçàå ïBLàø¦§©£¨¥¦§©£¨¦§¨¥¦§¥©§¥¨§¨§¦§©¦¨¨¦§¥©§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc oihib(iriax meil)

éaø éác àðééðîa éàåä àðà,iax ly epic zia oipna iziid ip` - £¨£©§¦§¨¨§¥©¦
,oewixwiq zpwzl epnpykàLéøa eðî éãéc éàpéîeeligzd ipnne - ¦©¦¦¨§¥¨

.mdipian lecbd did `ly elit`e ,mipiicd zrc z` zepnl
,`xnbd dywnïðz ïðàäåoixcdpqa(.al)oecl mipiicd mi`ayky , §¨£©§©
å ,úBðBîî éðécipic okìBãbä ïî ïéìéçúî ,úBàîehäå úBøähä- ¦¥¨§©¨¢§©§©§¦¦¦©¨

mday lecbd zrc z` dligz renyl mdilrå .a wxúBLôð éðéã §¦¥§¨
ãvä ïî ïéìéçúîm`y ,mipiicd iphw zrc z` dligz mirney - ©§¦¦¦©©

recne .zekfl miphwd evxi `l aiigie lecbd z` dligz el`yi
`le zepenn ipica ax ixac z` dligz erny iax ly epic ziaa

,`xnbd zvxzn .lecbd z`àîéúéàå ,àáøc déøa äaø øîàyie - ¨©©¨§¥§¨¨§¦¥¨
y mixne`ñìåå éaøc déøa ìléä éaø,ok uxizàðéðî éðàLdpey - ©¦¦¥§¥§©¦©¥©¦¦§¨¨

mipiicd oipn xcq didéaø éác,eåä ãvä ïî eäééðéðî eäleëc §¥©¦§§¦§¨©§¦©©£
ïéìéçúîs`e mpiipn lka miphwd z` dligz mirney eidy - ©§¦¦

.ax ixac z` dligz erny okle ,zepenn ipica epcyk
p `xnin:llid iax e` dax mya ztqe,àáøc déøa äaø øîàå§¨©©¨§¥§¨¨
àîéúéàåäLî úBîéî ,ñìåå éaøc déøa ìléä éaøepiaxàì ,éaø ãòå §¦¥¨©¦¦¥§¥§©¦©¥¦Ÿ¤§©©¦Ÿ

eðéöî`dzy ceräleãâe äøBzl`xyi lyãçà íB÷îamc`a - ¨¦¨§¨§¨¤¨
oiae dxeza oia exec ipa lkn lecb `diy cg` xnelk ,cg`
cg`a [epnn lecb e`] ezenk execa did mlerl `l` ,xyera

.mdn
dxez mdl eidy miyp` d`iane ,df xn`n lr ddnz `xnbd

,`xnbd dywn :dlecbeàìåe ,epivn `l ike -òLBäé äåä àäoa §Ÿ¨£¨§ª©
`l ryedi ,`xnbd zvxzn .dlecbe dxeza execa cigi didy oep

`l` mdipya execa cigi didøæòìà äåädidy odkd oxd` oa £¨¤§¨¨
,dywne .dxeza ezenk lecbøæòìà äåä àädxeza cigi didy - ¨£¨¤§¨¨

zvxzne .ryedi zxiht xg`l dlecbeäåäexecañçðtdidy epa £¨¦§¨
,dywne .ezenk,ñçðt äåä àäålecb odke dxeza lecb didy §¨£¨¦§¨

,zvxzne .xfrl` zxiht xg`leåäd execaíéð÷æmilecb eidy £§¥¦
,dywne .ezenk dxeza,ìeàL äåä àäcigi did ezekln onfay ¨£¨¨

,zvxzne .dlecbae dxezaäåäexecaìàeîLdywn .`iapd £¨§¥
,`xnbddéLôð çð àäåxg`le ,le`y iptl xhtp l`eny ixde - §¨¨©§¥

dny ,`xnbd zvxzn .dlecbae dxeza cigi le`y did ezxiht
,epivn `ly exn`yïðéøîà÷ éðL eälekmeiny mc`l dpeekd - §§¥¨©§¦¨

dligzdy dryny iaxe epiax dynke ,cigi did ezlecba cnry
`l ezlecb ini zligza le`y la` ,mzenk lecb did `l mzlecb

.`iapd l`eny f` didy itl cigi did
,`xnbd dywnãåc äåä àäåcigi did ezekln ztewzay ,jlnd §¨£¨¨¦

,`xnbd zvxzn .dlecbae dxezaäåäexeca,éøéàiä àøéòdidy £¨¦¨©¨¦¦
,dywne .dxeza epnn lecbdéLôð çð àäåxg`le ,cec iptl §¨¨©§¥

,zvxzne .cigi cec did ezxihtïðéòa éðL eälekzligzae , §§¥§¦¨
.ig `xir did cec ly ezlecbdywn,`xnbdäîìL äåä àä̈£¨§ŸŸ

jlnd,zvxzne .ezekln ztewzaäåäexecaàøb ïa éòîLdidy £¨¦§¦¤¥¨
.dxeza epnn lecb,dywnedéìè÷ àäåbexdl deiv dnly ixde - §¨©§¥

,zvxzne .execa cigi dnly did ezen xg`le ,irny z`eälek§
,ïðéøîà÷ éðL.ig irny did dnly ly ezlecb zligzae §¥¨©§¦¨

,`xnbd dywnäi÷æç äåä àäexeca cigi didy ,dcedi jln ¨£¨¦§¦¨
,zvxzne .dlecbe dxezaäåäexecaàðáLepnn lecb didy £¨¤§¨

e ,dywne .dxezaìéèwéà àä.aixgpq ici lr `pay bxdp ixde - ¨¦§¦
,zvxzneïðéøîà÷ éðL eälekdiwfg did `l `pay bxdpy mcewe , §§¥¨©§¦¨

,dywne .cigiàøæò äåä àäå,zvxzne .äåäexecaïa äéîçð §¨£¨¤§¨£¨§¤§¨¤
äéìëç.`xfrn xzei ezlecb dzidy £©§¨

,éMà áø ãòå éaø úBîéî øîBà éðà óà ,àáøc déøa àçà áø øîà̈©©©¨§¥§¨¨©£¦¥¦©¦§©©©¦
.ãçà íB÷îa äleãâe äøBz eðéöî àì,`xnbd dywnàìå`l ike - Ÿ¨¦¨§¨§¨¤¨§Ÿ

,ezenk lecb iy` ax ly execa didäåä àäåz`ïúð øa àðeä §¨£¨¨©¨¨
,zvxzne .dlecbe dxez el eidyäåä óëéîc ,ïúð øa àðeä éðàL©¦¨©¨¨§¥©£¨
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åàì :øî øáì eøîà eìéæ ,déì øîà ,éëcøî áøc dén÷ì deøãLe äeëôà .äðzî Búðzî :øîà̈©©§¨©¨¨©§¨§©¨§©¥§©¨§§©£©¥¦¦§§©¨¨
:déì àðøîàå ,àbøcà déòøk ãçå àòøàà déòøk ãç øî éà÷ äåä ék ?àãáeò äåä éëä̈¦£¨§¨¦£¨¨¥¨©©§¥©©§¨§©©§¥©©§¨©£©§¨¥
úçà ,àéøa úðzî úçàå òøî áéëL úðzî úçà ,äðzî Búðzî :ïì øîàå ?éàî Búðzî©§¨©©£©¨©§¨©¨¨©©©§©§¦§©§©©©§©¨¦©©

.úèòeî äðzî úçàå äaeøî äðzîäðùîàøB÷ ïäk :íBìL éëøc éðtî eøîà íéøác elà ©¨¨§¨§©©©¨¨¤¤¥§¨¦¨§¦§¥©§¥¨Ÿ¥¥
;íBìL éëøc éðtî ,ïLé úéáa ïéáøòî ;íBìL éëøc éðtî ,ìàøNé åéøçàå éåì åéøçàå ïBLàø¦§©£¨¥¦§©£¨¦§¨¥¦§¥©§¥¨§¨§¦§©¦¨¨¦§¥©§¥¨
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גיטין. הניזקין - פרק חמישי דף נט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc oihib(iriax meil)

éaø éác àðééðîa éàåä àðà,iax ly epic zia oipna iziid ip` - £¨£©§¦§¨¨§¥©¦
,oewixwiq zpwzl epnpykàLéøa eðî éãéc éàpéîeeligzd ipnne - ¦©¦¦¨§¥¨

.mdipian lecbd did `ly elit`e ,mipiicd zrc z` zepnl
,`xnbd dywnïðz ïðàäåoixcdpqa(.al)oecl mipiicd mi`ayky , §¨£©§©
å ,úBðBîî éðécipic okìBãbä ïî ïéìéçúî ,úBàîehäå úBøähä- ¦¥¨§©¨¢§©§©§¦¦¦©¨

mday lecbd zrc z` dligz renyl mdilrå .a wxúBLôð éðéã §¦¥§¨
ãvä ïî ïéìéçúîm`y ,mipiicd iphw zrc z` dligz mirney - ©§¦¦¦©©

recne .zekfl miphwd evxi `l aiigie lecbd z` dligz el`yi
`le zepenn ipica ax ixac z` dligz erny iax ly epic ziaa

,`xnbd zvxzn .lecbd z`àîéúéàå ,àáøc déøa äaø øîàyie - ¨©©¨§¥§¨¨§¦¥¨
y mixne`ñìåå éaøc déøa ìléä éaø,ok uxizàðéðî éðàLdpey - ©¦¦¥§¥§©¦©¥©¦¦§¨¨

mipiicd oipn xcq didéaø éác,eåä ãvä ïî eäééðéðî eäleëc §¥©¦§§¦§¨©§¦©©£
ïéìéçúîs`e mpiipn lka miphwd z` dligz mirney eidy - ©§¦¦

.ax ixac z` dligz erny okle ,zepenn ipica epcyk
p `xnin:llid iax e` dax mya ztqe,àáøc déøa äaø øîàå§¨©©¨§¥§¨¨
àîéúéàåäLî úBîéî ,ñìåå éaøc déøa ìléä éaøepiaxàì ,éaø ãòå §¦¥¨©¦¦¥§¥§©¦©¥¦Ÿ¤§©©¦Ÿ

eðéöî`dzy ceräleãâe äøBzl`xyi lyãçà íB÷îamc`a - ¨¦¨§¨§¨¤¨
oiae dxeza oia exec ipa lkn lecb `diy cg` xnelk ,cg`
cg`a [epnn lecb e`] ezenk execa did mlerl `l` ,xyera

.mdn
dxez mdl eidy miyp` d`iane ,df xn`n lr ddnz `xnbd

,`xnbd dywn :dlecbeàìåe ,epivn `l ike -òLBäé äåä àäoa §Ÿ¨£¨§ª©
`l ryedi ,`xnbd zvxzn .dlecbe dxeza execa cigi didy oep

`l` mdipya execa cigi didøæòìà äåädidy odkd oxd` oa £¨¤§¨¨
,dywne .dxeza ezenk lecbøæòìà äåä àädxeza cigi didy - ¨£¨¤§¨¨

zvxzne .ryedi zxiht xg`l dlecbeäåäexecañçðtdidy epa £¨¦§¨
,dywne .ezenk,ñçðt äåä àäålecb odke dxeza lecb didy §¨£¨¦§¨

,zvxzne .xfrl` zxiht xg`leåäd execaíéð÷æmilecb eidy £§¥¦
,dywne .ezenk dxeza,ìeàL äåä àäcigi did ezekln onfay ¨£¨¨

,zvxzne .dlecbae dxezaäåäexecaìàeîLdywn .`iapd £¨§¥
,`xnbddéLôð çð àäåxg`le ,le`y iptl xhtp l`eny ixde - §¨¨©§¥

dny ,`xnbd zvxzn .dlecbae dxeza cigi le`y did ezxiht
,epivn `ly exn`yïðéøîà÷ éðL eälekmeiny mc`l dpeekd - §§¥¨©§¦¨

dligzdy dryny iaxe epiax dynke ,cigi did ezlecba cnry
`l ezlecb ini zligza le`y la` ,mzenk lecb did `l mzlecb

.`iapd l`eny f` didy itl cigi did
,`xnbd dywnãåc äåä àäåcigi did ezekln ztewzay ,jlnd §¨£¨¨¦

,`xnbd zvxzn .dlecbae dxezaäåäexeca,éøéàiä àøéòdidy £¨¦¨©¨¦¦
,dywne .dxeza epnn lecbdéLôð çð àäåxg`le ,cec iptl §¨¨©§¥

,zvxzne .cigi cec did ezxihtïðéòa éðL eälekzligzae , §§¥§¦¨
.ig `xir did cec ly ezlecbdywn,`xnbdäîìL äåä àä̈£¨§ŸŸ

jlnd,zvxzne .ezekln ztewzaäåäexecaàøb ïa éòîLdidy £¨¦§¦¤¥¨
.dxeza epnn lecb,dywnedéìè÷ àäåbexdl deiv dnly ixde - §¨©§¥

,zvxzne .execa cigi dnly did ezen xg`le ,irny z`eälek§
,ïðéøîà÷ éðL.ig irny did dnly ly ezlecb zligzae §¥¨©§¦¨

,`xnbd dywnäi÷æç äåä àäexeca cigi didy ,dcedi jln ¨£¨¦§¦¨
,zvxzne .dlecbe dxezaäåäexecaàðáLepnn lecb didy £¨¤§¨

e ,dywne .dxezaìéèwéà àä.aixgpq ici lr `pay bxdp ixde - ¨¦§¦
,zvxzneïðéøîà÷ éðL eälekdiwfg did `l `pay bxdpy mcewe , §§¥¨©§¦¨

,dywne .cigiàøæò äåä àäå,zvxzne .äåäexecaïa äéîçð §¨£¨¤§¨£¨§¤§¨¤
äéìëç.`xfrn xzei ezlecb dzidy £©§¨

,éMà áø ãòå éaø úBîéî øîBà éðà óà ,àáøc déøa àçà áø øîà̈©©©¨§¥§¨¨©£¦¥¦©¦§©©©¦
.ãçà íB÷îa äleãâe äøBz eðéöî àì,`xnbd dywnàìå`l ike - Ÿ¨¦¨§¨§¨¤¨§Ÿ

,ezenk lecb iy` ax ly execa didäåä àäåz`ïúð øa àðeä §¨£¨¨©¨¨
,zvxzne .dlecbe dxez el eidyäåä óëéîc ,ïúð øa àðeä éðàL©¦¨©¨¨§¥©£¨

éékéMà áøì déì óiy` ax aygp okle ,iy` ax zgz setk didy - ©¦¥§©©¦
.dlecbae dxeza cigil

äðùî
Løç,melk eiyrna oi` dxezd ony s` ,xacn epi`e rney epi`y ¥¥

`edy minkg epwiz mewn lknæîøðå æîBøminiiw eiyrn eidiy - ¥§¦§¨
oke ,eizefinxn mipiany dn lr mikneqy epiidc ,dfinx ici lr
oiady eilr mikneq dvxzn `edy xkipe el mifnxn mixg`yk

.mzefinx z`ïéìèìhîa õt÷ðå õôB÷ ,øîBà àøéúa ïáeleki - ¤§¥¨¥¥§¦§¨§¦©§§¦
`le dta dfinx `edy mizty zniwra s` oilhlhna ozile `yil

y minkg epwiz oke .ey`xa e` eicia xexa fnxa `weecúBèBòtä©¨
,miphwd -a ,økîî ïøkîîe ,çwî ïç÷îzxikne ziipw.ïéìèìhî ¦§¨¦¨¦§¨¨¦§¨§¦©§§¦

àøîâ
,ïîçð áø øîàdú÷Bìçîwx `id ,mizty zniwr dliren m` ¨©©©§¨©£¤

ïéìèìhîa,ïéhéâa ìáà,yxg iyexiba -lìkä éøác`weec.äæéîøa §¦©§§¦£¨§¦¦¦§¥©Ÿ¦§¦¨
`lde ,`xnbd dywnàèéLt,mizty zniwr hba liren oi`y §¦¨

ixdyïðz ïéìèìhîa,mizty zniwr lireny `xiza oa ixaca §¦©§§¦§©
,`xnbd zvxzn .oihiba `leàîéúc eäîhrnl `pzd `a `ly ©§¥¨

y ycgl `l` ,oihiba óàïéìèìhî,mizty zniwr dlirenà÷ ©§¦©§§¦¨
ïì òîLî.hba mizty zniwr dliren oi`y ongp axéøîàc àkéà ©§©¨¦¨§¨§¥

ú÷Bìçîk ,ïîçð áø øîà,ïéhéâa ú÷Bìçî Ck ,ïéìèìhîaoa itle ¨©©©§¨§©£¤§¦©§§¦¨©£¤§¦¦
.hba s` mizty zniwr dliren `xiza,`xnbd dywnïðàäå§¨£©

ïðz ïéìèìhîa,`xnbd zvxzn .hba `leàîéàyxtz -óà' §¦©§§¦§©¥¨©
,'ïéìèìhîa:hba oky lke §¦©§§¦

,dpyna epipy:ïéìèìhîa økîî ïøkîîe çwî ïç÷î úBèBòtä©¨¦§¨¦¨¦§¨¨¦§¨§¦©§§¦
,`xnbd zxxanänk ãòå.gwn ogwn lib dfi`n -éåçî[d`xd-] §©©¨©§¥

déøa ÷çöé áøì äãeäé áøáL øák úéL øák ,.ray e` yy oan - ©§¨§©¦§¨§¥§©¦§©¤
,øîà àðäk áøéðîz øák áL øák.dpeny e` ray oa -àúéðúîa ©©£¨¨©§©¤§©©§¥§©§¦¨

àðz,.øNò øák òLz øákéâéìt àìå`l` ,dkldl ewlgp `l -ìk ¨¨§©¥©§©¤¤§Ÿ§¦¥¨
déôøeç éôì ãçå ãç.ezpade ezetixg zcin itl ohwe ohw lk - ©§©§¦§¥

,`xnbd zxxaneéàî àîòèåohwy minkg epwizy mrhd dn - §©§¨©
,ozile `yil lekiíeMî ,ïðçBé éaø øîà ,á÷òé øa àaà áø øîà̈©©©¨©©£Ÿ¨©©¦¨¨¦

åéiç éãklegi `l m`y ,mnvr qpxtl jxc mdl didiy ick - §¥©¨
.mdn epwi `le mdl exkni `l mpipw

miklna xn`p :`a` iax mya `xnin cer d`ian `xnbd(ak i 'a)

'ìòaä éãáò ìëì Leáì àöBä äçzìnä ìò øLàì øîàiå',zx`an ©Ÿ¤©£¤©©¤§¨¨¥§§ŸŸ§¥©¨©
,`xnbd'äçzìî' éàî,øác ,ïðçBé éaø øîà ,á÷òé øa àaà áø øîà ©¤§¨¨¨©©©¨©©£Ÿ¨©©¦¨¨¨¨

çzîðå ììîpämlleny ici lr migznp mhegy ozyt icba - ©¦§¨§¦§¨
.miehpyk eizerav`a

éîéc áø àúà ékøîàmyaBì øbéL ,ïðçBé éaøenyy xiyr icedi ¦¨¨©¦¦¨©©¦¨¨¦¥
eaéaøì ,íééðeð ïa íééðaehe wc ozyt ly mipin drax`éðáéñ : §¨¤§¨§©¦¦§¦

.àìîìîe äìñìñ ,ñîBçån iax ly ezcina cbae,ñîBçå éðáéñ §¤©§§¨©§§¨¦§¦§¤
elceb did eze` miltwn eidykdébìôe àæebîàkàæebîàcfeb`k - §©§¨©§¥§©§¨

n cbae .ivgeàìîìîe äìñìñelceb didà÷zñéôkà÷zñéôc éâìôe ©§§¨©§§¨§¦§§¨©§¥§¦§§¨
,`xnbd zx`ane .oel`d ur lr lcbd ivge feb`k -àìîìî éàî©©§§¨

,`lnln yexitd dn -çzîðå ììîpä øácgznpd ozyt oin - ¨¨©¦§¨§¦§¨
.eze` milleny drya

,`xnbd zxxanänk ãò ïúeòèåedn gwna zehertd erh m` - §¨¨©©¨
.gwnd lhazn eay xeriydãò ,àøéæ éaø øîà ,äðBé éaø øîà̈©©¦¨¨©©¦¥¨©

ìBãâk úeúLoi` gwndn ziyiy xeriya zerhay lecbk mpic - §§¨
lha ziyiyn xzeiae ,d`pe`d z` mixifgn wx ,lhazn gwnd

.gwnd
éiaà éòa,Búðzîw lyohéàî.minkg zpwz llka df mb m`d ,áø ¨¥©©¥©§¨©©

Búðzî ïéà ,øîà øîééBúðzî ,øîà éMà áø øa øî .äðzî.äðzî ¥©¨©¥©§¨©¨¨©©©©¦¨©©§¨©¨¨
e erh daiyid ipa ,`xnbd zxtqnäeëôàax ixac z` etilgd - ©§¨

,el`a el` iy` ax xne xniiéëcøî áøc dén÷ì äeøcLåjke - §©§¨§©¥§©¨§§©
.dkldl ezrc dn xxal ikcxn axl eglyeäì øîàikcxn ax ¨©§

øî øáì eøîà eìéæ,iy` ax ly epal exn`e ekl -äåä éëä åàì ¦¨§§©©¨¨¦£¨
àãáeò,dyrnd did jk `l ike -déòøk ãç øî éà÷ äåä ék §¨¦£¨¨¥©©©§¥
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc oihib(iriax meil)

zecyd cva zexea mixteg eid mpnfa :minkg epwiz cer
mihne my zxaerd mind zn` znixf z` mixver eide ,mzewydl

dy minkg epwize ,mdizexeal dze`änàì áBø÷ àeäL øBa¤¨§©¨
àlîúîdpnn,íBìL éëøc éðtî ,ïBLàø`lni in aixl e`eai `ly ¦§©¥¦¦§¥©§¥¨
.dligz

y ,epwiz cerúBãeöîmda micvy milk -,íéâãå ,úBôBòå ,äiçs` §©¨§§¨¦
,miigd ilraa oipw zecevnd ilra eyr `lyïäa Léina - ¥¨¤

zecevndn mlhepy,íBìL éëøc éðtî ,ìæb íeMîlra e`eai `ly ¦¤¤¦§¥©§¥¨
.aixl digd z` lhepde dcevndéñBé éaøe wlegøîBàepwizy ©¦¥¥

k df didiy minkg,øeîb ìæb.mely ikxc meyny lfbk wx `le ¤¤¨
y ,epwiz cerLøç úàéöîe`,ïè÷å äèBLzrc mdl oi`y s` §¦©¥¥¤§¨¨

,da zekflïäa Léel` ze`ivn mdn lhepa -éëøc éðtî ,ìæb íeMî ¥¨¤¦¤¤¦§¥©§¥
,íBìL.elhepd mr ohwd iaexw ehhewzi `ly,øîBà éñBé éaø ¨©¦¥¥

xeqi` el` ze`ivna didiy minkg epwiz.øeîb ìæb¤¤¨
y ,epwiz cerówðîä éðòmizif jzeg -Làøaurúéfämlitdl ick ¨¦©§©¥§Ÿ©©¦

mewn lkn ,m`pw `ly s` ,jk xg` mtqe`le ux`låézçzM äî©¤©§¨
xeqi` mda yi ,urdn litdy mizifd -,íBìL éëøc éðtî ,ìæb¤¤¦§¥©§¥¨

.mlhepd mr aixl `eai `ly,øîBà éñBé éaødidiy minkg epwiz ©¦¥¥
xeqi` dfa.øeîb ìæb¤¤¨

y ,epwiz cerïéçîî ïéà[migen-]a íéáëBk éãáBò éiðò ãéazlihp ¥§©¦§©£¦¥§¥¨¦§
äàôe äçëL è÷ì,l`xyi zecyn.íBìL éëøc éðtî ¤¤¦§¨¥¨¦§¥©§¥¨

àøîâ
,`xnbd zxxan .oey`x dxeza `xew odky dpyna epipyépäðî§¨©¥

éléîeixg`e dligz `xew odky ,df xcq `weec owzl yiy oipn - ¦¥
.ielàø÷ øîàc ,äðúî áø øîà(h `l mixac)äøBzä úà äLî ázëiå' ¨©©©§¨§¨©§¨©¦§ŸŸ¤¤©¨

,'éåì éða íéðäkä ìà dðziå úàfämipdMd' azkp recn wiicl yie ©Ÿ©¦§¨¤©Ÿ£¦§¥¥¦©Ÿ£¦
,'iel ipAàðòãé àì àðà eèàeprci `l ike -eäðéð éåì éða íéðäëc §¥¥¦¨£¨Ÿ¨©§¨§Ÿ£¦§¥¥¦¦§

,[md-]àlày ,dxezd z`ixw iabl df weqt yexcl yiïäk`xew ¤¨Ÿ¥
àLéøa,oey`x -øãäåeixg`e -.éåì §¥¨§¨©¥¦

,dyxc cer `xnbd d`ian,øîà àçôð ÷çöé éaøz`f cenll yi ©¦¦§¨©§¨¨©
àëäî,df weqtn -(d `k mixac),'éåì éða íéðäkä eLbðå',wiicl yie ¥¨¨§¦§©Ÿ£¦§¥¥¦

àlà ,eäðéð éåì éða íéðäëc ïðéòãé àì ïðà eèày yexcl yiïäk ¨£¨Ÿ©§¦¨§Ÿ£¦§¥¥¦¦§¤¨Ÿ¥
`xewéåì øãäå ,àLéøa. §¥¨§¨©¥¦

,dyxc cer `xnbd d`ianøîà éMà áøz`f cenll yi,àëäî ©©¦¨©¥¨¨
xn`py(bi bk '` minid ixac)ïøäà ìãaiå äLîe ïøäà íøîò éða'§¥©§¨©£ŸŸ¤©¦¨¥©£Ÿ

,'íéLã÷ Lã÷ BLéc÷äìodka bedpl yiy df weqtn miyxece §©§¦Ÿ¤¨¨¦
.oey`x `exwl ecakle ,dyecw

,dyxc cer `xnbd d`ianøîà àaà øa àéiç éaøz`f cenll yi ©¦¦¨©©¨¨©
,àëäîmipdkd lr xn`py(g `k `xwie)BzLc÷å'Liwl` mgl z` iM ¥¨¨§¦©§¦¤¤¤¡Ÿ¤

enicwdle dyecw ea bedpl yie ,'KN didi Wcw aixwn `Edìëì ©§¦¨Ÿ¦§¤¨§¨
,äMeã÷aL øác.oey`x dxeza `exwl df llkae ¨¨¤¦§¨

,df oipra `ziixa `xnbd d`ian,ìàòîLé éaø éác àðzweqtdn ¨¨§¥©¦¦§¨¥
'BzLc÷å'oey`x `diy jka dyecw odka mibdepy cenll yiìëì §¦©§§¨

.äMeã÷aL øácoebkçBzôìdaiyia xacl e` dxezd z`ixwa ¨¨¤¦§¨¦§©
ïBLàø,ïBLàø Cøáìe,dcerqay oenifd zkxaåyiy dwelg lka ok ¦§¨¥¦§

xyi mr elecakl yi l`ìBhéìd z`äðîdïBLàø äôé. ¦¨¨¨¨¦
,epizpyn lr `xnbd dywn el` zeyxc gknáøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©

,óñBéwx `ed dxezd z`ixwa odkd zncwd oic ikeéëøc éðtî ¥¦§¥©§¥
,íBìLixde ,epizpyn zernynk,àéä àúééøBàczeyxca x`eank ¨§©§¨¦

,`xnbd zvxzn .`xnbd d`iadydéì øîà`ed df oic ,sqei ax ¨©¥
nå ,àúééøBàcok dxezd dzeeivy dpynd zpeek.íBìL éëøc éðtî §©§¨§¦§¥©§¥¨

ixde ,iia` dywnénð dlek äøBzä ìkok mb -íBìL éëøc éðtî ¨©¨¨©¦¦§¥©§¥¨
àéä,dxn`páéúëcdxezd lr(fi b ilyn)éëøã äéëøc'ìëå íòð ¦¦§¦§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨

.'íBìL äéúáéúð§¦Ÿ¤¨¨
,éiaà øîà àlàdpynde ,`ziixe`cn `ed d`ixwd xcq zn`a ¤¨¨©©©¥
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ïäk íL ïéà¯éåì íL ïéà :ïðéè÷ð ,ééaà øîàå .äìéáç äcøtúð¯.ïäk àøB÷¯?éðéà ¥¨Ÿ¥¦§©§¨£¦¨©£©©©¥¨§¦©¥¨¥¦¥Ÿ¥¦¦
àì éåì øçà éåì ,ïBLàø ìL Bîât íeMî àø÷é àì ïäk øçà ïäk :ïðçBé éaø øîàäå§¨¨©©¦¨¨Ÿ¥©©Ÿ¥Ÿ¦§¨¦§¨¤¦¥¦©©¥¦Ÿ
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eäéépéî ãç :éøîà éîð ïäk øçà ïäk .àeä éåì åàì eäéépéî ãç :éøîàc ,íäéðL íât§©§¥¤§¨§¦©¦©§¨¥¦Ÿ¥©©Ÿ¥©¦¨§¦©¦©§

!àeä ïäk åàì¯.àeä ïäëc éðL éàäc deáàa ïì ÷æçeîc ïBâk¯ïì ÷æçeîc éîð àëä ¨Ÿ¥§§£©¨©£§©¥¦§Ÿ¥¨¨©¦§£©¨
àëä .déòøæì déìñôe áéñð äðéúð Bà úøæîî :éøîà ,àlà !àeä éåìc éðL éàäc deáàa©£§©¥¦§¥¦¤¨¨§¦©§¤¤§¦¨§¥¨§¥§©§¥¨¨

!déòøæì déìçàå áéñð äöeìç Bà äLeøb :éøîà éîð¯?ïàîìe ?éåä à÷ éî éåì óBñ óBñ ©¦¨§¦§¨£¨¨¥§¨§¥§©§¥¥¦¦¨¨¥§©
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc oihib(iriax meil)

zecyd cva zexea mixteg eid mpnfa :minkg epwiz cer
mihne my zxaerd mind zn` znixf z` mixver eide ,mzewydl

dy minkg epwize ,mdizexeal dze`änàì áBø÷ àeäL øBa¤¨§©¨
àlîúîdpnn,íBìL éëøc éðtî ,ïBLàø`lni in aixl e`eai `ly ¦§©¥¦¦§¥©§¥¨
.dligz

y ,epwiz cerúBãeöîmda micvy milk -,íéâãå ,úBôBòå ,äiçs` §©¨§§¨¦
,miigd ilraa oipw zecevnd ilra eyr `lyïäa Léina - ¥¨¤

zecevndn mlhepy,íBìL éëøc éðtî ,ìæb íeMîlra e`eai `ly ¦¤¤¦§¥©§¥¨
.aixl digd z` lhepde dcevndéñBé éaøe wlegøîBàepwizy ©¦¥¥

k df didiy minkg,øeîb ìæb.mely ikxc meyny lfbk wx `le ¤¤¨
y ,epwiz cerLøç úàéöîe`,ïè÷å äèBLzrc mdl oi`y s` §¦©¥¥¤§¨¨

,da zekflïäa Léel` ze`ivn mdn lhepa -éëøc éðtî ,ìæb íeMî ¥¨¤¦¤¤¦§¥©§¥
,íBìL.elhepd mr ohwd iaexw ehhewzi `ly,øîBà éñBé éaø ¨©¦¥¥

xeqi` el` ze`ivna didiy minkg epwiz.øeîb ìæb¤¤¨
y ,epwiz cerówðîä éðòmizif jzeg -Làøaurúéfämlitdl ick ¨¦©§©¥§Ÿ©©¦

mewn lkn ,m`pw `ly s` ,jk xg` mtqe`le ux`låézçzM äî©¤©§¨
xeqi` mda yi ,urdn litdy mizifd -,íBìL éëøc éðtî ,ìæb¤¤¦§¥©§¥¨

.mlhepd mr aixl `eai `ly,øîBà éñBé éaødidiy minkg epwiz ©¦¥¥
xeqi` dfa.øeîb ìæb¤¤¨

y ,epwiz cerïéçîî ïéà[migen-]a íéáëBk éãáBò éiðò ãéazlihp ¥§©¦§©£¦¥§¥¨¦§
äàôe äçëL è÷ì,l`xyi zecyn.íBìL éëøc éðtî ¤¤¦§¨¥¨¦§¥©§¥¨

àøîâ
,`xnbd zxxan .oey`x dxeza `xew odky dpyna epipyépäðî§¨©¥

éléîeixg`e dligz `xew odky ,df xcq `weec owzl yiy oipn - ¦¥
.ielàø÷ øîàc ,äðúî áø øîà(h `l mixac)äøBzä úà äLî ázëiå' ¨©©©§¨§¨©§¨©¦§ŸŸ¤¤©¨

,'éåì éða íéðäkä ìà dðziå úàfämipdMd' azkp recn wiicl yie ©Ÿ©¦§¨¤©Ÿ£¦§¥¥¦©Ÿ£¦
,'iel ipAàðòãé àì àðà eèàeprci `l ike -eäðéð éåì éða íéðäëc §¥¥¦¨£¨Ÿ¨©§¨§Ÿ£¦§¥¥¦¦§

,[md-]àlày ,dxezd z`ixw iabl df weqt yexcl yiïäk`xew ¤¨Ÿ¥
àLéøa,oey`x -øãäåeixg`e -.éåì §¥¨§¨©¥¦

,dyxc cer `xnbd d`ian,øîà àçôð ÷çöé éaøz`f cenll yi ©¦¦§¨©§¨¨©
àëäî,df weqtn -(d `k mixac),'éåì éða íéðäkä eLbðå',wiicl yie ¥¨¨§¦§©Ÿ£¦§¥¥¦

àlà ,eäðéð éåì éða íéðäëc ïðéòãé àì ïðà eèày yexcl yiïäk ¨£¨Ÿ©§¦¨§Ÿ£¦§¥¥¦¦§¤¨Ÿ¥
`xewéåì øãäå ,àLéøa. §¥¨§¨©¥¦

,dyxc cer `xnbd d`ianøîà éMà áøz`f cenll yi,àëäî ©©¦¨©¥¨¨
xn`py(bi bk '` minid ixac)ïøäà ìãaiå äLîe ïøäà íøîò éða'§¥©§¨©£ŸŸ¤©¦¨¥©£Ÿ

,'íéLã÷ Lã÷ BLéc÷äìodka bedpl yiy df weqtn miyxece §©§¦Ÿ¤¨¨¦
.oey`x `exwl ecakle ,dyecw

,dyxc cer `xnbd d`ianøîà àaà øa àéiç éaøz`f cenll yi ©¦¦¨©©¨¨©
,àëäîmipdkd lr xn`py(g `k `xwie)BzLc÷å'Liwl` mgl z` iM ¥¨¨§¦©§¦¤¤¤¡Ÿ¤

enicwdle dyecw ea bedpl yie ,'KN didi Wcw aixwn `Edìëì ©§¦¨Ÿ¦§¤¨§¨
,äMeã÷aL øác.oey`x dxeza `exwl df llkae ¨¨¤¦§¨

,df oipra `ziixa `xnbd d`ian,ìàòîLé éaø éác àðzweqtdn ¨¨§¥©¦¦§¨¥
'BzLc÷å'oey`x `diy jka dyecw odka mibdepy cenll yiìëì §¦©§§¨

.äMeã÷aL øácoebkçBzôìdaiyia xacl e` dxezd z`ixwa ¨¨¤¦§¨¦§©
ïBLàø,ïBLàø Cøáìe,dcerqay oenifd zkxaåyiy dwelg lka ok ¦§¨¥¦§

xyi mr elecakl yi l`ìBhéìd z`äðîdïBLàø äôé. ¦¨¨¨¨¦
,epizpyn lr `xnbd dywn el` zeyxc gknáøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©

,óñBéwx `ed dxezd z`ixwa odkd zncwd oic ikeéëøc éðtî ¥¦§¥©§¥
,íBìLixde ,epizpyn zernynk,àéä àúééøBàczeyxca x`eank ¨§©§¨¦

,`xnbd zvxzn .`xnbd d`iadydéì øîà`ed df oic ,sqei ax ¨©¥
nå ,àúééøBàcok dxezd dzeeivy dpynd zpeek.íBìL éëøc éðtî §©§¨§¦§¥©§¥¨

ixde ,iia` dywnénð dlek äøBzä ìkok mb -íBìL éëøc éðtî ¨©¨¨©¦¦§¥©§¥¨
àéä,dxn`páéúëcdxezd lr(fi b ilyn)éëøã äéëøc'ìëå íòð ¦¦§¦§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨

.'íBìL äéúáéúð§¦Ÿ¤¨¨
,éiaà øîà àlàdpynde ,`ziixe`cn `ed d`ixwd xcq zn`a ¤¨¨©©©¥

epiide ,'mely ikxc iptn' xn`py sqep oic dycigøîãëì- §¦§©
,ipngp xa dax `edy ,iax ly epic z` rinydlíéðL ,àéðúc§©§¨§©¦

,ezlik`n hrn wiqtd mdn cg`e cgi milke`yäæì äæ ïéðézîî©§¦¦¤¨¤
y lk`nd zlik`aäøò÷aj` .lek`l ipyd aeyiy crìLäL ©§¨¨§Ÿ¨

cgi milke`dïéðézîî ïéàjiyndl mipyd milekie ,dfl df ¥©§¦¦

oke .lek`lòöBaä,mlek z` daeg ici `ivene `ivend jxand - ©¥©
älçz Bãé èLBt àeä,ztd z` ztll ,liyazaàa íàårvead ¥¨§¦¨§¦¨

Bãéa úeLøä ,epnî ìBãbL éîì Bà Baøì ãBák ÷åìçìmdl zzl ©£Ÿ¨§©§¦¤¨¦¤¨§§¨
.liyazdn eiptl lek`løî øîàåipngp xa dax -dìòlr - §¨©©£¨

,ef dkldeðL àì,eax z` cakl i`yxyäãeòña àlàmiax oi`y Ÿ¨¤¨¦§¨
,da miievna ìáàay dxezd z`ixwàì ,úñðkä úéáodkd oi` - £¨§¥©§¤¤Ÿ

yygn ,eiptl `xwiy l`xyi cakl i`yxééeöðéàì eúàc- §¨§¦§¥
oi` mely ikxc iptny ,dpyna ycgzd df oice .aixl e`eaiy

.eceak lr xzeel leki odkd
,`xnbd zyxtnàä ,äðúî áø øîàdf oic -zøîàcyúéáa ¨©©©§¨¨§¨§©§§¥

àì úñðkä,xzeel i`yx odkd oi` -ïøîà àìxn`p `l -àlà ©§¤¤ŸŸ£¨¨¤¨
éçéëLc ,íéáBè íéîéå úBúaLamiievny -øíéa,hhewzdl e`eaie §©¨§¨¦¦¦§¦¥©¦

ìáày dxezd z`ixwaéLéîçáe éðLa,miievn miax oi`yàìxn`p £¨§¥¦©£¦¦Ÿ
.df oic

,`xnbd dywnéðéà,oicd `ed jk ike -àðeä áø àäådidy ¥¦§¨©¨
did ,l`xyiéðäëa éø÷elit`e ,odk mewna oey`x `xew - ¨¥§©£¥

.íéáBè íéîéå úBúaLa,`xnbd zvxznéðàL[dpey-]àðeä áø §©¨§¨¦¦©¦©¨
,exec ipa lkn lecb didyéqà éaøå énà éaø eléôàceidyéðäk ©£¦©¦©¦§©¦©¦©£¥

éáéLçmiaeygd mipdkd -déì éôéék eåä óëéî ,ìàøNé õøàceid - £¦¥§¤¤¦§¨¥¥©£©§¥¥
.jk lr aixl e`eaiy yyg did `le ,eiptl mitetk

:oey`x `xew odky ,ef dklda mitqep mipic `xnbd d`ianøîà̈©
ïðéè÷ð ,éiaàm`y epizea`n ef dkld zwfgen -íL ïéàziaa - ©©¥©§¦¨¥¨

zqpkdäãøtúð ,ïäkdäìéáçield oi`e d`ixwd xcq lhazd - Ÿ¥¦§¨§¨£¦¨
llk `xew,ïðéè÷ð ,éiaà øîàåe odk yi m`yïäk àøB÷ ,éåì íL ïéà §¨©©©¥©§¦¨¥¨¥¦¥Ÿ¥

,`xnbd dywn ield mewnaéðéà,oicd `ed jk ike -éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦
àø÷é àì ïäk øçà ïäk ,ïðçBé,dxezaìL Bîât íeMîd,ïBLàø ¨¨Ÿ¥©©Ÿ¥Ÿ¦§¨¦§¨¤¦

oke .xg` odk eixg` elrd okle ,odk epi`y exn`iyéåì øçà éåì¥¦©©¥¦
,íäéðL íât íeMî ,àø÷é àì,iel did `l oey`xdy exn`i `ny Ÿ¦§¨¦§©§¥¤

dlr okle ,iel epi` ipydy exn`iy e` ,iel eixg` elrd okle
zvxzn .odk ixg` `xew odk oi`y x`eane .l`xyi mewna

,`xnbdïðéøîà÷ ékexn`p iia` ixac -ïäk BúBàa,oey`x `xwy ¦¨©§¦¨§Ÿ¥
e`x ixdy frl yyg oi` dfae ,ipy `xewe xfeg `ed iel oi` m`y

.oey`x dlry
,`xnbd zl`ey :opgei iax ixaca `xnbd dpcàðL éàîdna - ©§¨

dpeyéåì`xewdàkéàc ,éåì øçàyiy exn`iy yyg yiy -íât ¥¦©©¥¦§¦¨§©
a,íäéðLoeikéøîàcy exn`i -eäééðéî ãç[mdn cg`-]éåì åàì §¥¤§¨§¥©¦©§¨¥¦

,àeäa ixdïäk`xewdénð ïäk øçày yyg yi mb -ãç ,éøîà Ÿ¥©©Ÿ¥©¦¨§¥©
,àeä ïäk åàì eäééðéîwx `ed yygdy opgei iax xn` recne ¦©§¨Ÿ¥

exn`p opgei iax ixac ,`xnbd daiyn .oey`xd mbt meynïBâk§
éðL éàäc äeáàa ïì ÷æçeîcipyd ly eia`a epl reci -,àeä ïäëc §§¨¨©£¨§©¥¦§Ÿ¥

.odk epi` epay exn`iy yyg oi`e
ixwnd oia wlig `l opgei iax ixde ,`xnbd zl`eyok m`e ,méëä̈¦

énðxaecn iel iabl mb -éðL éàäc äeáàa ïì ÷æçeîcepl reciy - ©¦§§¨¨©£¨§©¥¦
ipyd ly eia`a,àeä éåìcyyg yiy opgei iax xn` ote` lkae §¥¦

,ipya mbtàlày oeik epiidéøîàipyd ly eia`y exn`i -úøæîî ¤¨¨§¥©§¤¤
äðéúð Bàeilr zexeq`dáéñð,`yp -déòøæì déìñôez` lqte - §¦¨¨¦©§¥§©§¥

ok m`e iyily dlere l`xyik aygp epa okle ,erxfénð àëämb - ¨¨©¦
odk xg` `xewd odk iabléøîà,ipyd ly eia`y exn`i -äLeøb ¨§¥§¨

äöeìç Bàodkl zexeq`dáéñð,`yp -déòøæì déìçàåz` llige - £¨¨¦§©§¥§©§¥
,`xnbd daiyn .ipy `xw okle ,dpedk zyecwn erxfóBñ óBñ-

,el dleqtd dy` `yp eia` m` s`éåä à÷ éî éåìepa dyrp ike - ¥¦¦¨£¥
oi` okle ,ipy `exwl el did `le l`xyik `l` epi` ixd ,iel

.ipy dlerd odkd lr frl yyg
,yygd z` `xnbd zxxanïàîìelr frl `ivedl leki in - §©

,sqep odk eixg` dlry oey`xd odkdéà[m`-]ïéáLBiìonf lk ¦©§¦
,dxezd z`ixwdéì eæç à÷ àädlry odkdy e`xi md ixd - ¨¨¨¥

zx`an .mebt epi`y epiaie ,milerd zray mr dpnp oey`x
,`xnbdàlàeyygïéàöBiì,d`ixwd rvn`a zqpkd zian ¤¨©§¦

.mebt did oey`xdy zngn mi`exw dpeny elr ok`y exaqie
:ielde odkd ixg` dxeza `xew in `xnbd zxxandéì eçìL̈§¥

[eil`-]àìéìb éðalilbd iayez -ïäéøçà ,Baìç éaøìixg` - §¥§¦¨§©¦¤§©£¥¤
ielde odkd
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miwxt dyelyaa cenr hp sc ± iriax wxtoihib
äîàì áåø÷ä øåá,zexea zeyrl oilibxe ,zecyl xdpd on min d`iand mind zn` Ð

.`lnziy cr xeal dn`d in oilibxne .zecyd ewyie xead on e`lni dn`d yaiz m`y

jk xg`e ,dn`d `venl oiaexw ody ,zepeilrd zecyay zexea e`lnziy minkg epwze

e`lnn `edyke ,mipezgzd e`lniÐ.`lnziy cr dn`d z` xkeqíåìù éëøã éðôî
xekq` ip` :mdipia zwelgn `dz `ly Ð

it lr s`e ,ikd opaxc `zpwz `dc ,oey`x

.oic epi`y'åë äéç úåãåöîlk `ziixe`cn Ð

dicil `hn `lc dnkÐ`xnbae .`ed lfb e`l

dil ipwilc jez odl oi`y zecevna dil yxtn

.eilkøåîâ ìæâxenb lfb :yxtn `xnba Ð

edleka iqei iaxc `nrhe .mdixacnÐ:xaqwc

zepwl dkef epi`y z` mely ikxc iptn eyr

xenb oipwÐ.dkefkó÷ðîäswpe" enk ,jzeg Ð

) "xrid ikaqzeller ea x`ype" enke (i diryi

) "zif swepk.(fi my

àøîâäðúéåipa xcde mipdk da e`xwiy Ð

.ielåúùã÷å.'ebe "z` ik" Ðçåúôì
ïåùàødaiyia oia dxeza oia ,ceak xac lka Ð

Ð.y`xa xaci `edïåùàø êøáìå.dcerqa Ð

ïåùàø äôé äðî ìåèéìåmr welgl `a m` Ð

xne` ,deya ewlgiy xg`l ,xac lka l`xyi

.dvxzy dfi` lehe xexa :eläéì øîà
àéä àúééøåàãikxc iptn ,ok dxn` dxeze Ð

.melyééáà øîà àìàipzwc mely ikxc Ð

oizipzn.øîãëì`z` ÐÐipngp xa dax

.eax didyïéðéúîî ïéà.oizndl oikixv oi` Ð

òöåáä,`ivend jxan `edy ziad lra oebk Ð

.ohw `ed elit`eåãé èùåô àåädxrwa Ð

.`ivend zqext z` ea ztll dlgzåðù àìÐ

.eaxl ceak wlegcäãåòñá àìà.oxn`ck Ð

ìáàzqpkd ziaa dxeza zexwl oiprl ÐÐoi`

ezil `lc ,l`xyil iele ,iell ceak wleg odk

`pixw inp `p` :xninle ,iievp`l `x`y

oey`x `xew odk :oizipzn ipzwc epiide .`yixa

welgl i`yx epi`e ,dxeza aezky dnk 'ek

.mely ikxc iptn ezepyle xaca ceakàðåä áø
.ded l`xyi Ðïðéè÷ð.epizea`n zxeqn Ð

äìéáç äãøôúðz` ield cai` ,xywd wqtp Ð

.llk `xew epi`e ,zcxtpd ezliag liaya eceak

,dcedi oa wgvi iax ixene ,owfd ixen xn` jk

iax ixen icinlzn la` .mxnr ax xciq oke

xacl xcq oi`y :enyn izrny ield wgvi

.micwi dvxiy ine ,l`xyil iel micwdlàøå÷
ïäë.iel mewna Ðïåùàø ìù åîâô éðôîÐ

:jixt dinwle .odk epi` oey`xd :exn`i `ly

.`pipnn wilqc efg `w `deíäéðù íâô íåùî
:exn`ie ,ediipin ida `nbt iypi` irci `l Ð

:inp i` .iel `xwe xfg jkitl ,iel epi` oey`x

iab :jixt dinwle .l`xyi `l` iel epi` ipy

ez`c ,mdipy mbt inp `kil i`n` ,inp odk

?iel `l` `ed odk e`l ipy :xninlïäë åúåàá
envr Ðxefgi`xwie.iel mewnaïì ÷æçåîã

àåä ïäëã éðù éàäã äåáàá:xninl ivn `le Ð

.`nbt `ki`c `ed oey`xl jkld ,`ed iel

:opikxteïì ÷æçåîã éåì éáâ êçøë ìò äéúååëã
àåä éåìã éðù éàäã äåáàá?`ki` `nbt i`ne Ð
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'áëL íà' ,àìáha áeúk àeäe,'áëL àì íà'miaezk eidy rnyn ¨©©§¨¦¨©¦Ÿ¨©

.milind lk `laha
`l` ,z"ia s"l`a dyxtd lk dazkp `l zn`a ,`xnbd zvxzn

ïðé÷ñò éàîa àëä,`ziixad zwqer dna -,'ïéâeøéñ'a,xnelk ¨¨§©©§¦¨§¥¦
,zeaiz iy`xa weqtd seqe ,dnly daiza azkp weqt lk zligz

.dnly dyxt zaizk o`k oi`y `vnpe
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äðúéð äìéâîdynl dyxt dxn`pyk ÐÐdid

lk exnbpyk ,dpy mirax` seqale dazek

zeiyxtdÐ.oxtze oiciba oxaigîåúçäðúéð ä
exn`py xg`l ,mirax` seq cr dazkp `l Ð

dpey`x dpya el zexn`pde .olek zeiyxtd lk

dipyeÐ.oazky cr ,dt lr el zexecq eidéôì
ïéáúåë ïéàùdlibn xn`c o`nl elit`e Ð

.waci` waci`c oeik ,dpzip dlibnàéä óàÐ
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weqtdn eyxce ,zeaald(ekw hiw milidz)eøôä 'äì úBNòì úò'¥©£©¥¥

'EúøBzzlhan `idy s` miny myl dpwz owzl ie`xy onf yiy ¨¤
e ,dxezdn oicénð éëä,zexhtd xtq iabl mb -øLôà àìc ïåék ¨¦©¦¥¨§Ÿ¤§¨

meyn eazekl exizd ,minly mi`iap ixtq aezkl xeaiv lklúò'¥
'äì úBNòì,'EúøBz eøôä.llk e`xwi `l ok ileli`y ©£©¥¥¨¤

:dxezdn zeccea zeiyxt zaizk oica `xnbd dpcdépéî àòa- ¨¨¦¥
epnn l`yeäî ,äaøî éiaàxzen m`d -äléâî áBzëìdyxt - ©©¥¥©¨©¦§§¦¨

dxezdnda ãnìúäì ÷Bðéúì-,iia` jiynne .dpnn cenlléòaéz §¦§¦§©¥¨¦¨¥
wtzqdl yi -øîàc ïàîìdy xaeqd zrcl -äléâî äléâî äøBz §©§¨©¨§¦¨§¦¨

äðzéðe ,cin dazkp epiax dynl dxn`py dyxt lky -éòaéz ¦§¨¦¨¥
øîàc ïàîìdyäðzéð 'äîeúç' äøBzxnel 'd miiqyk wxy - §©§¨©¨£¨¦§¨

,iia` x`an .dlek z` azk dxezd lk z` dynlïàîì éòaéz¦¨¥§©
,äðzéð äléâî äléâî äøBz øîàcm`d,äðzéð äléâî äléâîc ïåék §¨©¨§¦¨§¦¨¦§¨¥¨§§¦¨§¦¨¦§¨

ep` s`ïéáúBk,zg` dyxtàîìéc Bày xn`py e` -c ïåékseqa §¦¦§¨¥¨§
÷aãéà,zeiyxtd lk ewaced -÷aãéàaezkl xeq`e ,ewaced - ¦§©¦§©

e .zg` dyxt,äðzéð äîeúç äøBz øîàc ïàîì éòaézm`dïåék ¦¨¥§©§¨©¨£¨¦§¨¥¨
ïéáúBk ïéà äðzéð äîeúçc,zg` dyxtàîìéc BàyøLôà àìc ïåék ©£¨¦§¨¥§¦¦§¨¥¨§Ÿ¤§¨

,mly yneg aezkl mc` lklïðéáúkzr' meyn aezkl exizd - ©§¦¨¥
.'LzxFY Extd 'dl zFUrldéì øîà,dax el aiyd -ïéáúBk ïéà ©£©¥¥¨¤¨©¥¥§¦

,zeccea zeiyxtäîedíòh,jklïéáúBk ïéàL éôìdhiyl elit` ©©©§¦¤¥§¦
`le ,olek ewaced seqay oeik ,dpzip 'dlibn dlibn' dxezdy

.''dl zeyrl zr' meyn z`f exizd

,`xnbd dywndéáéúéà`neia dpyndn(.fl),àéä óàiplid - ¥¦¥©¦
dklndäúNòycwnd ziaaàìáè[gel-]äèBñ úLøtL áäæ ìL ¨§¨©§¨¤¨¨¤¨¨©¨

,äéìò äáeúkgkene .myn dpwizri dheq zyxt azekdy ick §¨¨¤¨
,`xnbd zvxzn .zg` dyxt aezkl xzenyïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤

,éàpé éaø íeMî Lé÷ìdazkp ef `lah,'ú"éa ó"ìà'axnelk ¨¦¦©¦©©§©¤¥
.dlin lkn dpey`xd ze`d wx da dazkp

,`xnbd dywndéáéúéà,`ziixaa xen`dnáúBk àeäLkzyxt ¥¦¥§¤¥
,dheqäàBø`lahaáúBëåz`áha áeúkM äî,àìgkene ¤§¥©¤¨©©§¨

,`xnbd zvxzn .dyxtd lk da dazkpyàîéà`edy xnel yi - ¥¨
azekäîkmipniqd itl -,àìáha áeúkLaezkd z` ynn `l j` §©¤¨©©§¨

.da
,`xnbd dywndéáéúéà,`ziixaa xen`dnàeäLkodkd -,áúBk ¥¦¥§¤¥

,àìáha áeúkM äî áúBëå àìáha äàBø,`ziixad zx`aneäî ¤©©§¨§¥©¤¨©©§¨¨
'áëL íà' ,àìáha áeúk àeäe,'áëL àì íà'miaezk eidy rnyn ¨©©§¨¦¨©¦Ÿ¨©

.milind lk `laha
`l` ,z"ia s"l`a dyxtd lk dazkp `l zn`a ,`xnbd zvxzn

ïðé÷ñò éàîa àëä,`ziixad zwqer dna -,'ïéâeøéñ'a,xnelk ¨¨§©©§¦¨§¥¦
,zeaiz iy`xa weqtd seqe ,dnly daiza azkp weqt lk zligz

.dnly dyxt zaizk o`k oi`y `vnpe
:df oecipa mi`pz zwelgn `xnbd d`ianéàpúkmi`pz ewlgp - §©¨¥

kqna epipy ,zg` dyxt zaizk oicamixteq z(h"d d"t)ïéáúBk ïéà¥§¦
íéìLäì Bzòc íàå ,da ãnìúäì ÷Bðéúì äléâîyneg aezkle §¦¨§¦§¦§©¥¨§¦©§§©§¦

,mly,øîBà äãeäé éaø .øzeî,cal oazekl xzeny zeiyxt yi ¨©¦§¨¥
,od el`eaynegúéLàøaezligznãòzyxt,ìeanä øBcmyy §§¥¦©©©

e ,ziy`xa dyrn miizqníéðäk úøBúaezligzn ,`xwie xtq - §©Ÿ£¦
ãòzyxt'éðéîMä íBia éäéå'.zepaxwd ieeiv miizqn myy ©©§¦©©§¦¦

e` ,dpzip dlibn dlibn dxez m`d zwelgn `xnbd d`ian
:dpzip dnezgäléâî' äléâî äøBz ,äàpa éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦©¨¨¨§¦¨§¦¨
øîàpL ,'äðzéð(g n milidz)dxez xtq iabléúàá äpä ézøîà æà' ¦§¨¤¤¡©¨¨©§¦¦¥¨¦

'éìò áeúk øôñ úlâîa,.'dlibn'k dxezd dazkpy rnyneéaø ¦§¦©¥¤¨¨¨©¦
äøBz ,øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL',äðzéð 'äîeúçlk dazkp xnelk ¦§¤¨¦¥¨£¨¦§¨

,cgi dxezdøîàpL(ek `l mixac)(úàæä) äøBzä øôñ úà ç÷ì' ¤¤¡©¨Ÿ©¥¥¤©¨
,['äfä].mly xtq `edyk azkpy rnyne ©¤

,`xnbd dywnénð Cãéàåopgei iaxl mb ixd -çB÷ì' áéúëäz` §¦¨©¦¨§¦¨©¥
,`xnbd zvxzn .'dGd dxFYd xtqàeääz` dpknd weqt eze` - ¥¤©¨©¤©

xn`p 'xtq' dxezd÷aãéàc øúáìzeiyxtd lk ewacedy ixg` - §¨©§¦§©
.cgi

,`xnbd dywnénð Cãéàåyiwl yixl mb ixd -úlâîa' áéúëä §¦¨©¦¨§¦¦§¦©
,'éìò áeúk øôñ,`xnbd zvxzn .'dlibn' dxezd diexwy gkene ¥¤¨¨¨

àeääxn`p df weqt -oeikéø÷éà dlek äøBzä ìëc[diexw-] ©§¨©¨¨¦§¥
áéúëc ,äléâî(a d dixkf)äàø éðà øîàå äàø äzà äî éìà øîàiå' §¦¨¦§¦©Ÿ¤¥©¨©¨Ÿ¤¨Ÿ©£¦Ÿ¤

'äôò äléâî,.'dlibn'k dpzip dxezdy di`x ef oi`e §¦¨¨¨
énð éà`ed 'dlibn' diexw dxezdy mrhdy uxzl yi cer - ¦©¦

eøîàð úBiLøt äðîL ,éåì éaø øîàc ,éåì éaøãëìeazkpeíBia §¦§©¦¥¦§¨©©¦¥¦§Ÿ¤©§¦¤¤§©
,ïkLnä Ba í÷eäLdazkp efl ef zekenq opi` el` zeiyxty oeike ¤©©¦§¨

eazkp dxezd zeiyxt x`y s` `linne ,zg` dlibn lr zg` lk
,dpey`xd dyxtd cr wx milydl dyn jxved ixdy ,'zelibn'k
xtql jk xg` mexaige ,mlek oke ,dixg`ly cr dpey`xdne
dyn laiwy xg`l cgi eazkp zeiyxtd x`yy oeik mpn` .cg`

.'dnezg' dpzip dxezdy xnel ozip ,dxezd lk z` epiax
e ,iel iax ixac jynd z` `xnbd d`ianïä elà,zeiyxtd zpeny ¥¥

íéðäk úLøtoeik ,mipdkl micgeind mixeqi`d da exn`py ¨¨©Ÿ£¦
.okyna cearl eligzd mei eze`ayíiåì úLøôeexn`p day ¨¨©§¦¦

.okyna xiyl eligzd mei eze`ny ,miield zekldíéàîè úLøôe¨¨©§¥¦
uegn mi`nhd z` egly mei eze`a ik ,'ipy gqt' zyxt -

.gqt oaxw eaixwi ji` el`ye ,dpgnlíéàîè çeléL úLøôeuegn ¨¨©¦©§¥¦
mi`nhd z` eglye ,zepgnd erawp mei eze`ay oeik ,dpgnl

.dpgnl uegnúBî éøçà úLøôemei zcear xcq xn`p day ¨¨©©£¥
ei eze`ay oeik ,mixetikdycwl eqpkpyk `edia`e acp ezn m

.mixetikd meia `l` qpkidl `ly odkd oxd` xdfede ,miycwd
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xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc oihib(iying meil)

ïéé ééeúL úLøôe,oii ezyy ixg` cearl mipdkd exq`p day ¨¨©§¥©¦
.cearl eligzd mei eze`n ixdyúLøôezwlcdúBøð,dxepnd ¨¨©¥

.dewilcd mei eze`nyäneãà äøt úLøôedci lr exdhpy ¨¨©¨¨£¨
dzyrp okynd len dncn zefdl ekxvedy oeike ,gqtd zaxwdl

.mei eze`a wx
:dt lray dxeze azkay dxez oipra sqep oecip `xnbd d`ian

áBø ,äøBz ,øæòìà éaø øîàepzip dizekld,áúëamd ,xnelk ¨©©¦¤§¨¨¨¦§¨
,azkdn zeyxcpèeòéîea dizekldät ìòdxeza efnxp `le ¦©¤

,azkayøîàpL(ai g ryed).'eáLçð øæ Bîk éúøBz éaø Bì ázëà' ¤¤¡©¤§¨ª¥¨¦§¨¤§¨
áBø ,øîà ïðçBé éaøåa epzip zeklddøîàpL ,áúëa èeòéîe ,ät ìò §©¦¨¨¨©©¤¦¦§¨¤¤¡©

(fk cl zeny)älàä íéøácä ét ìò ék'lr' oeyle ,'zixA LY` iYxM ¦©¦©§¨¦¨¥¤¨©¦¦§§¦©
gken zixa dilr dzxkpy jkne ,dt lray dxezd lr zfnxn 'iR¦

.dxezd aex `idy
,`xnbd dywnénð Cãéàåopgei iaxl mb -éaø Bì ázëà' áéúëä §¦¨©¦¨§¦¤§¨ª¥

.'éúøBz,`xnbd zvxznàeäädf weqta -dnúî à÷ éäeîúà- ¨¦©¦§¥¨§©©
l`xyil xne`e dnz 'd'éúøBz éaø Bì ázëà'zkl il did ike -ae ¤§¨ª¥¨¦

e ,dxezd aex z`àìäizazky herina,'eáLçð øæ Bîk'eyrp £Ÿ§¨¤§¨
.deniiw `ly ,dl mixfk

,`xnbd dywnénð Cãéàåxfrl` iaxl mb -ét ìò ék' áéúëä §¦¨©¦¨§¦¦©¦
älàä íéøácä`id dt lray dxezdy rnyne 'zixA LY` iYxM ©§¨¦¨¥¤¨©¦¦§§¦

,`xnbd zvxzn .dxezd aexàeää`ed zixad zzixk mrh - ©
eäðéøîâéîì éôé÷úc íeMî,zixa jixv okle ,dcnell dyw - ¦¦§¦¥§¦§§¦§

.dcnell elkeiy
,éðîçð øa äãeäé éaø Løcdidydéðîbøeúîeizeyxc z` mbxzn - ¨©©¦§¨©©§¨¦§§§¨¥

áéúk ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøc(fk cl zeny),'älàä íéøácä úà Eì áúk' §©¦¦§¤¨¦§¦§¨§¤©§¨¦¨¥¤
,dxezd epiidc ,'dN`d mixaCd'y rnyn 'Ll azM' oeylne§¨§©§¨¦¨¥¤

,dazkpáéúëeweqtd jynda'älàä íéøácä ét ìò ék'rnyne §¦¦©¦©§¨¦¨¥¤
,'it lr' exn`p mcew mixkfend 'dN`d mixaCd'yãöék àäji` - ©§¨¦¨¥¤¨¥©

`id dpeekdy x`al yi `l` .'dl`d mixacd' milind ex`eai
yexcl yi odizy iabl 'dN`' oeyl dxn`py jkne ,zexezd izyl¥¤

yL íéøácexn`pïøîBàì éàMø äzà éà áúëaaät ìò,eíéøác §¨¦¤¦§¨¦©¨©©§§¨©¤§¨¦
Lexn`páúëa ïøîBàì éàMø äzà éà ,ät ìòa.mazekl - ¤§©¤¦©¨©©§§¨¦§¨

.ef dyxcl sqep xewn `xnbd d`ianéácly eyxcn ziaa -éaø §¥©¦
àðz ìàòîLéz` Ll azM' weqtd weicn `id dyxcdy ,epy - ¦§¨¥¨¨§¨§¤

d mixaCd,'älày yexcl yie'älà'azkay dxez -,áúBk äzà ©§¨¦¨¥¤¥¤©¨¥
,úBëìä áúBk äzà éàå.dt lray dxez mdy §¦©¨¥£¨

,df weqt lr zxg` dyxc `xnbd d`ianúøk àì ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨Ÿ¨©
íéøác ìéáLa àlà ,ìàøNé íò úéøa àeä Ceøa LBãwä[dxez-] ©¨¨§¦¦¦§¨¥¤¨¦§¦§¨¦

úàå úéøa Ezà ézøk älàä íéøácä ét ìò ék' øîàpL ,ät ìòaL¤§©¤¤¤¡©¦©¦©§¨¦¨¥¤¨©¦¦§§¦§¤
.'ìàøNé¦§¨¥

,dpyna epipy:íBìL éëøc éðtî ïLé úéáa ïéáøòî,`xnbd zl`ey §¨§¦§©¦¨¨¦§¥©§¥¨
àîòè éàî,eyyg aix dfi`le dpwzd mrh dn -àîéìéàm` - ©©§¨¦¥¨

xn`zíeMîyiyãBák,jk lr eaixie eziaa gpen aexirdy mc`l ¦¨
àäå[ixde-]àøetéL àeääzay axra ea mirwezy xtey eze` - §¨©¦¨

éa àøwéòî äåäcly eziaa dligza didy -óBqáìe ,äãeäé áø ©£¨¥¦¨¨¥©§¨§©
edegipd dcedi ax xhtpykáø éa óBqáìe ,äaø éaóBqáìe ,óñBé ¥©¨§©¥©¥§©

,àáø éa óBqáìe ,éiaà éajke ,ezxarda ceak xqeg oi`y gkene ¥©©¥§©¥¨¨
.aexird zxarda ceak xqeg oi`

,`xnbd daiynàlà`ed mrhdàãLç íeMîxg`n ,cyg - ¤¨¦£¨¨
miqpkpd ,myn edexiari m` ,df ziaa gpen aexirdy elbxedy
xvgd ipaa ecygi ,aexird my e`xi `le ziad eze`l

.aexir `la milhlhny
,dpyna epipy'eëå änàì áBø÷ àeäL øBaiptn ,oey`x `lnzn ¤¨§©¨§

mely ikxc:
:dnec oecipa mi`xen` zwelgn `xnbd d`ianøîzéàxn`p - ¦§©

,yxcnd ziaaàøäð éðadwyn xdpdy zecy ilra ,xdpd ipa - §¥©£¨
,eizecxena oke xdpd ly epeilra zecy mpyie ,mdizecy z`áø©

éàzz øîà,envrn xdpd mxef mdil`y ,mipezgzd -àiî eúL ¨©©¨¥¨©¨
àLéøa.dligz miwyn -éàléò ,øîà ìàeîLe,mipeilrd - §¥¨§¥¨©¦¨¥

,xdpd y`xl miaexwd.àLéøa àiî eúL̈©¨§¥¨
,`xnbd zx`anîãaìæéa`ey cg` lke ekxck xdpd jledyk - ¦§¥©

,epnnéâéìt àì àîìò éleklke xacl xcq oi` lkd ixacl - ¥¨§¨Ÿ§¦¥
min ex`yi `l mipeilrd zai`y zngn m` s` ,a`yi dvexd

.mipezgzléâéìt ék,`id mzwelgn -éée÷Làå økñéîa- ¦§¦¥§¦§©§©§¥
zngne ,mdil` ezehdle eznixf z` xevrl mipeilrd mivexyk

.mipezgzl min ex`yi `l okàLéøa àiî eúL éàléò øîà ìàeîL§¥¨©¦¨¥¨©¨§¥¨
oeik ,dligz miwyn mipeilrd -éôè ïðéáø÷î ïðà éøîàcep` - §¨§¥£¨§¨§¦¨§¥

.xdpd y`xl xzei miaexwàLéøa àiî eúL éàzz ,øîà áøå- §©¨©©¨¥¨©¨§¥¨
oeik ,dligz miwyn mipezgzdéøîàcyìéæéì déèLôk àøäðjli - §¨§¥©£¨§©§¥¥¦

.epeciqtie mipeilrd edehi `le ,epizecyl ribie ekxck xdpd
,`xnbd dywnïðz,epizpyna epipy -änàì áBøwä øBa`ed §©©¨¨©¨

,íBìL éëøc éðtî ,ïBLàø àlîúîmipeilrdy l`enyk gkene ¦§©¥¦¦§¥©§¥¨
,`xnbd zvxzn .dligz miwyn xdpd y`xl miaexwddîbøz¦§§¨

áøc àaélà ìàeîL,ax zrcl dpynd z` envra l`eny x`ia - §¥©¦¨§©
xaecnyBøBa ét ìò úëläúnä änàad zn`y -zxaer min §©¨©¦§©¤¤©¦

z` zehdl jixv epi`e ,oeilrd ly exea z` dnvrn z`lnne
.mind

,`xnbd dywnàøîéîì éàî éëä éàyecigd dn jk m` - ¦¨¦©§¥§¨
jezl dnvrn znxef mind zn` m`y heyt ixde ,epizpyna

,`xnbd zvxzn .dligz `lnzi `ed ,exeaàîéúc eäîozip did - ©§¥¨
,xneldéì éøîà éöî,oeilrl xnel mipezgzd milekiy -øëñ ¨¥¨§¥¥¨©
økñéî,`lnzi `ly ick jxea z` dqk -àæcðéäa é÷Làåa`ye - ¦§©§©§¥§¦§§¨

,lkezy itk xdpdnïì òîLî à÷i`yxy dpynd dycig - ¨©§©¨
.dligz eze`lnle gezt exea z` xi`ydl oeilrd

,dkldd z` `xnbd zxxanàzLä ,àôéìçz øa àðeä áø øîà̈©©¨©©£¦¨©§¨
àúëìä øîzéà àìcdkld dwqtp `ly ,dzr -øîk àìå øîk àì §Ÿ¦§©¦§§¨Ÿ§©§Ÿ§©

,l`enyk `le axk `l -øáb íélàc ìkleki eci xabzy in lk - ¨§©¦§©
.mipezgzd oiae mipeilrd oia ,envrl oic zeyrl

:df oecipa dyrn `xnbd d`iandén÷ì àúà éMà øa éîéL áø©¦¦©©¦¨¨§©¥
éiaàce ,iia` iptl `a -àðcéòa øî ïáúBì ,déì øîàipaiyei - §©©¥¨©¥§¨©§¦§¨

.reaw onfa enr cenll ipec`déì øîà,iia`éãéãì àðcéò éì úéà ¨©¥¦¦¦¨¨§¦¦
,iniy ax el xn` .ical ea cenll reaw onf il yi -øî ïáúBìå§§¨©

àéìéìa.enr cenll dlila ipec` ipaiyei -déì øîà,iia`dlila §¥§¨¨©¥
éée÷Làì àiî éì úéà.icy z` zewydl jxev il yi -déì øîàax ¦¦©¨§©§¥¨©¥

,iniyàîîéa àiî øîì déì àðé÷Lî àðàdcyd z` dwy` ip` - £¨©§¦¨¥§©©¨¦¨¨
,meiaàéìéìa øî ïáúBìå.dlila inr cnlie -déì øîà,iia`éiçì §§¨©§¥§¨¨©¥§©¥

eide ,xdpd retiy rvn`a dzid iia` ly edcy .jixack idi -
,eizgzn zecye eilrn zecyéàléòì ìæàiniy ax jld - ¨©§¦¨¥

e mipeilrleäì øîà`ed oicdy oeik ,dzr ewyi `ly mdl xn` - ¨©§
yàLéøa àiî eúL éàzzjk xg` .dligz miwyn mipezgzd -ìæà ©¨¥¨©¨§¥¨¨©

éàzúìe ,mipezgzd zecyd ilral jld -eäì øîàewyi `ly §©¨¥¨©§
y oeik ,dzràLéøa àiî eúL éàléò.dligz miwyn mipeilrd - ¦¨¥¨©¨§¥¨

éëäcàewyd `l mipezgzde mipeilrdyk ,miizpia -økñéî øëñ ©§¨¦¨©¦§©
xdpd znixf z` iniy ax xvr -é÷Làå.dcyd z` dwyd -ék §©§¥¦

éiaàc dén÷ì àúà,ok dyry el xn`e iia` iptl `ayk -øîà ¨¨§©¥§©©¥¨©
déì,iia`éøz éákéì zãáò,il ziyr l`enyke axk ,mipyk - ¥§¥§¥©§©§¦

,dligz miwyn miirvn`d oi` lkd ixacl ixdeeäðéîòè àìå§Ÿ©£¦§
àzL àéääc éøéôì éiaàdze` ly zexitd z` iia` mrh `l - ©©¥§¥¥§©¦©¨

.epevxn dzid `l ef d`wydy ze`xdl ,dpy
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,xdpd zizgza mdizecy eidy 'jnxg' dnyyàLéøa eøk ìeæàc§¨¨§¥¨
àúååðLccxeid '`zeepy' enyy xdpd y`xa extge ekld - §©§¨¨

,mdizecyl aiaq eznixf z` ehde ,xdd y`xn mdil`äeøcäàå§©§§¨
àøäð éäìéLa äeéãLåxdd zizgza dxitgd ici lr edexifgd - §©§¨§¦§¥©£¨

.mcew didy mewnléiaàc dén÷ì éàléò eúàzecyd ilra e`a - ¨¦¨¥§©¥§©©¥
e ,iia` iptl mipeilrdïéøäðì ìé÷úî à÷ ,déì eøîàdf iepiy - ¨§¥¨©§¦§©£¦
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miwxt dyelyaa cenr q sc ± iriax wxtoihib
ïéé ééåúù úùøôådlz cren ld` z`iaa `dc ,exq`p jli`e meid eze`ny itl Ð

.`pngxúåøð úùøôå.wilcdl eligzd meia eay itl ,"jzelrda" Ðäîåãà äøô úùøôå
elki `l okl mcewe .odigqtl oixdhp zeidl dxtd dtxyp zxgnd meiay itl Ð

) "cren ld` ipt gkp l` dfde" opirac ,dzeyrldlibn zkqna opixn` ikde .(hi xacna

el ipye ,okynd mwed oqipa cg`a :inlyexi

.dxtd dtxypáúëá áåødielz dxezd aex Ð

dxifbe hxte llka yxcinl daezky ,yxcna

.oda zyxcp dxezdy zecn x`ye ,dey

äô ìò äèåòéîå,dxeza dl cenll fnx oi`y Ð

.dt lr xn`p dynl `l`'åâå éô ìò éëlr Ð

.`aex i`ed idi` `nl` ,zixa zxkp dt lray

äîúî éäåîúàaezkl il did izxez iaex ike Ð

xf enk mdl izazky dze`a `lde ?mdl

!eaygpêì áåúë áéúë.dazkp `nl` Ðáéúëå
éô ìò.dazkp `l `nl` Ðíéøáãizxn`y Ð

azka jlÐl`xyil mxqenl i`yx dz` i`

.dt lréàùø äúà éà äô ìòáù íéøáãå
ïáúåëìozip `l cenlzdy cnl dz` o`kn Ð

.zgkzyn dxezdy iptn `l` ,aezklàîéìéà
ãåáë íåùî.ziad lra ly Ðøôåù àäåly Ð

dcedi ax ia ied `xwirnc ,zay axr zriwz

seqale ,`zicaneta daiyi y`x didy

dax xzae ,eziaa edepzp dax jlne xhtpyk

.`ax jln xcde ,iia` jln xcde ,sqei ax jln

`xetiy :ezaeyz azka yxit oe`b `xixy axe

Ðdacp ekezl oipzep eidy ,dacp ly xtey

xyr dyly :enk .daiyid ipal dgelyd

) ycwna eid zextey.(g milwyàãùç íåùîÐ

m` ,ziad eze` jeza aexird lbxede li`ed

enewn z` zepyl z`aÐ,ziad eze`l oiqpkpd

aexird z` my e`xi `leÐipa z` ecygi

.aexir `la oilhlhny xvgdàøäð éðáÐ

.xdpd zty lry zecyàì àîìò éìåë ìæéîá
éâéìôoilec `l` .xdpd z` mixkeq opi` m` Ð

ehytk jyen xdpde mikledeÐ`l `nlr ilek

.dlci zelcl dvexd lky ibiltéâéìô éë
ééå÷ùàå øëñéîáolek zelcl ick ea oi`y Ð

mind ecxi `ly exkeql mipeilrd oivexe ,cgi

cr miphw mixbp jxc xdpd jiyndle ,dhnl

,mdilr oiakrn mipezgze .odizecy lk ezyiy

.dligz epgp` dwyp ok m` `l`äîàì áåø÷ä
.i`lir epiid Ðåøåá éô ìò úëìäúîä äîàáÐ

jixv oi`e ,ekelid jxck eili`n `lnzny

.xdpd xekqløëñéî øëñecxi `ly ,jxea it Ð

.xdpd zkiyn hrnny ,ekezl mindé÷ùàå
àæãðäájl dlriy dn itk ,`"xehpie` Ð

ifcpdnc" enk .epenk xdpd zkiyn on zelcl

.(`,bn) oileg zhigya "iccdløáâ íéìàã ìë
.ipica l`enyk `zkldc dil zile Ðøî ïáúåì

àðãéòá.reaw zra cenll ipec` ipaiyei Ð

éãéãì.`qxibl Ðàùéøá åúù éàúúoi`e Ð

.exkeql oi`yx mz`éøú éáë.l`enye ax Ð

êîøç.xird my Ðàúååðù.xdpd my Ðåøë
àøäð éäìùá äåøãäàå àúååðùã àùéøáevx Ð

dlrnln exke ,xdpd ina odizecy z` siwdl

eaiqde ,xdpd ly oeilrd y`x cvl odizecyl

edeaiqd odizecy seqae ,odizecy aiaq ozvwn

.(dfk) xdpd jezl ltpe xfgy crìé÷úî à÷
ïéøäðìepi`e ,edeaiqdy iptn lwzp eply xdp Ð

.zinenwrd iptn ,uexl oilw einin oi` aqind xdpd jxc oky ,epizecy jxc mind oitve ,xdn jynpàúøåô éôè åäééãäá åøëethyiy ick ,daiqnd y`xa mklv` mind ewinrd Ð

.dvexna mindïéøéô éùáé à÷.epl yiy oivixgl mind erapi `le ,zigelgld lcgie ,mind ewinri xdpd inin ekxazi `lyk ,eply oivixg eyaii winrp m` Ðïéøéô`xit :enk Ð

) ixeekczeaezk.(`,hråäì øîà.jnxg ipal iia` Ðåëééùôð å÷éìñ.mkzaiqn z` enzqe Ðéìæåà.jez mdl yiy oiheg ly zezyx Ðéøäåà.f"rla y"xiiwpei ,inb ly Ð
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éäåîúàmieby - "eaygp xf enk" :opixn` (`yz zyxt dax zeny) yxcna - dnzn `w

ikdle .oiazek lkd mieb eid - l`xyil lkd azkp did m`e .dxezd z` eazk

ewizrdy - "eaygp xf enk" mdl izazky dn `lde ?dxez iaex el aezk` :`pngx xn`w

.xg` oipra yxit qxhpewae .mixf

àøåôéùoirwezy qxhpewa yxity dn itl -

dna" wxt seqac :dyw - zay axra

did zqpkd ofgc rnyn (a,dl zay) "oiwilcn

did dcedi axc :cere .bbd y`xa egipn

oeylk d`xp `l` !`fegna `axe ,`zicaneta

.micinlzl dacp oipzep eay xtey :yxity xg`

àìà`ly :mz epiax yxit - `cyg meyn

eze` micyegy - cygd iptn :exn`i

la` .my eze` migipn oi` - aexir ly zt aepbl

lv` migipny oirceiy ,`cyg `kil - `xetiya

.micinlzl wlgl `zaizn yix

ìæéîáohw xdp elit` - ibilt `l `nlr ilek

zelcl dvexd lk - oiwqet eininy

.ehytk xdpd jyeny oeik ,dlci

àúùäåxn`c `d dil zil - 'ek xnzi` `lc

(a,hn zexeka) "xeka yi" wxta

,inp i` .ixeqi`a axke ipica l`enyk `zkld

opiwgcc ab lr s` ,axc `nrh xazqn `kd

.diail` oizipzn

éáëlk xn`c oeik :xaq `ede - il zcar ixz

`le .mdilr mixrdl leki - xab mil`c

i`zze i`lir`e ,ezy `l irvin jytp dnc ,inc

.xab mil`c lk jiiyc `ed

àì`nye .dyr eit lr `ly ricedl - edpinrh

mely ikxc iptn `l` ,lfb o`k oi`c ,mxkn¨

.`nlra

å÷éìñ:l`ppg epiax yxit - `kdn ekiiytp

,oda zegnl leki oi`y ,xn` i`lirlc

ixdy ,ok rnyn zvwe .xab mil`c lkc meyn

yexitk d`xp mewn lkne .xacn did odl

z` enzqiy ,xacn did jnxg ipalc ,qxhpewd

.llk l`enye axcl inc `le .mzaiqn

úåãåöîoiwigxnl inc `le - 'ek zetere zeig

`l" wxtc bcd on bcd zecevn

,jka ezpne` mzdc - (a,`k `xza `aa) "xetgi

zwqt `w :dil xn`c ,myn wigxiy `ed oicd one

ied `l - jka ezpne` oi`c ,`kd la` .izeigl

.mely ikxc iptn `l` ,lfb
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.äneãà äøt úLøôe ,úBøð úLøôe ,ïéé ééeúL úLøôe¨¨©§¥©¦¨¨©¥¨¨©¨¨£¨
äøBz :øæòìà éaø øîà¯,ät ìò èeòéîe áúëa áBø ¨©©¦¤§¨¨¨¦§¨¦©¤

;"eáLçð øæ Bîk éúøBz éaeø Bì áBzëà" :øîàpL¤¤¡©¤§¥¨¦§¨¤§¨
:øîàpL ,áúëa èeòéîe ät ìò áBø :øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©©¤¦¦§¨¤¤¡©
áéúëä ,éîð Cãéàå ."älàä íéøácä ét ìò ék"¦©¦©§¨¦¨¥¤§¦¨©¦¨§¦

!"éúøBz éaeø Bì áBzëà"¯à÷ éäeîzà àeää ¤§¥¨¦©¦©¦¨
!eáLçð øæ Bîk àìä ?éúøBz éaeø Bì áBzëà :änúî§©©¤§¥¨¦£Ÿ§¨¤§¨

!"älàä íéøácä ét ìò ék" áéúëä ,éîð Cãéàå¯ §¦¨©¦¨§¦¦©¦©§¨¦¨¥¤
äãeäé éaø Løc .eäðéøîâéîì éôé÷úc íeMî àeää©¦¦§¦¥§¦§§¦§¨©©¦§¨
:áéúk ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøc déðîâøeúî éðîçð øa©©§¨¦§§§¨¥§©¦¦§¤¨¦§¦
ìò ék" :áéúëe ,"älàä íéøácä úà Eì áBúk"§§¤©§¨¦¨¥¤§¦¦©
éà áúëaL íéøác ?ãöék àä ,"älàä íéøácä ét¦©§¨¦¨¥¤¨¥©§¨¦¤¦§¨¦
éà ät ìòaL íéøác ,ät ìò ïøîBàì éàMø äzà©¨©©§§¨©¤§¨¦¤§©¤¦
:àðz ìàòîLé éaø éác .áúëa ïøîBàì éàMø äzà©¨©©§¨¦§¨§¥©¦¦§¨¥¨¨

"älà"¯.úBëìä áúBk äzà éàå ,áúBk äzà älà ¥¤¥¤©¨¥§¦©¨¥£¨
úéøa àeä Ceøa LBãwä úøk àì :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨Ÿ¨¥©¨¨§¦
:øîàpL ,ät ìòaL íéøác ìéáLa àlà ìàøNé íò¦¦§¨¥¤¨¦§¦§¨¦¤§©¤¤¤¡©
úàå úéøa Ezà ézøk älàä íéøácä ét ìò ék"¦©¦©§¨¦¨¥¤¨©¦¦§§¦§¤
éàî ."íBìL éëøc éðtî ïLé úéáa ïéáøòî" ."ìàøNé¦§¨¥§¨§¦§©¦¨¨¦§¥©§¥¨©
àøetéL àeää àäå ,ãBák íeMî àîéìéà ?àîòè©§¨¦¦¨§¨©¦¨
óBqáìe ,äaø éa óBqáìe ,äãeäé áø éa àøwéòî äåäc©£¨¥¦¨¨¥©§¨§©¥©¨§©
àlà !àáø éa óBqáìe ,ééaà éa óBqáìe ,óñBé áø éa¥©¥§©¥©©¥§©¥¨¨¤¨
:øîzéà .'åëå "änàì áBø÷ àeäL øBa" .àãLç íeMî¦£¨¨¤¨¨©¨¦§©

àøäð éða¯,àLéøa àiî eúL éàzz :øîà áø §¥©£¨©£©©©¨©¨§¥¨
élek ìæéîãa .àLéøa àiî eúL éàléò :øîà ìàeîLe§¥£©¦¨¥¨©¨§¥¨¦§¥©¥

éâéìt ék ,éâéìt àì àîìò¯ìàeîL ,éée÷Làå økñéîa ¨§¨¨§¦¦¦§¦¦§¦§©§©§¥§¥
ïðéáø÷î ïðà :éøîàc ,àLéøa àiî eúL éàléò :øîà£©¦¨¥¨©¨§¥¨§¨§¦£©§¨§¦©
:éøîàc ,àLéøa àiî eúL éàzz :øîà áøå ;éôè§¥§©£©©©¨©¨§¥¨§¨§¦
àlîúî änàì áBøwä øBa :ïðz .ìéæéì déèLôk àøäð©£¨¦§¨¥¥¦§©©¨¨©¨¦§©¥
àaélà ìàeîL dîbøz !íBìL éëøc éðtî ,ïBLàø¦¦§¥©§¥¨¦§§¨§¥©¦¨

.BøBá ét ìò úëläúîä änàa :áøc¯,éëä éà §©¨©¨©¦§©¤¤©¦¦¨¦
?àøîéîì éàî¯òîLî à÷ ,àæãðéäa é÷Làå økñéî øëñ :déì éøîà éöî ,àîéúc eäî ©§¥§¨©§¥¨¨¥¨§¦¥§©¦§©§©§¥§¦§§¨¨©§©

ìk ,øîk àìå øîk àì àúëìä øîzéà àìc àzLä :àôéìçz øa àðeä áø øîà .ïì̈£©©¨©©£¦¨¨§¨§¨¦§©¦§§¨¨§¨§¨§¨¨
øîà !àðcéòa øî ïáúBì :déì øîà ,ééaàc dén÷ì àúà éLà øa éîéL áø .øáb íélàc§©¦¨©©¦¦©©¦£¨§©¥§©©¥£©¥§¨¨§¦¨¨£©

.éãéãì àðcéò éì úéà :déì¯àiî éì úéà :déì øîà !àéìéìa øî ïáúBìå.éée÷Làì ¥¦¦¦¨¨§¦¦§§¨¨§¥§¨£©¥¦¦©¨§©§¥
.éiçì :déì øîà !àéìéìa øî ïáúBìå ,àîîéa àiî øîì déì àðé÷Lî àðà :déì øîà£©¥£¨©§¥¨¥§¨©¨¦¨¨§§¨¨§¥§¨£©¥§©¥
eúL éàìéò :eäì øîà ,éàzzì ìæà .àLéøa àiî eúL éàzz :eäì øîà ,éàìéòì ìæà̈§¦¨¥£©§©©¨©¨§¥¨£©§©¨¥£©§¦¨¥¨
éøz éák :déì øîà ,ééaàc dén÷ì àúà ék .é÷Làå økñéî øëñ éëäcà .àLéøa àiî©¨§¥¨©§¨¦§©¦§©§©§¥¦£¨§©¥§©©¥£©¥§¥§¥
àLéøa eøk ìeæàc Cîøç éa éða eäðä .àzL àéääc éøéôì ééaà eäðéîòè àìå !éì zãáò̈§©§¦§¨©£¦§©©¥§¥¥§©¦©¨¨§§¥¥©§¨©£¨§¥¨
ìé÷úî à÷ :déì eøîà ,ééaàc dén÷ì éàìéò eúà ,àøäð éäìéLa deéãLå deøãäàå àúååðLc§©§¨¨§©©§§©§§¦§¥©£¨¨¦¨¥§©¥§©©¥£©¥¨¦§¦
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc oihib(iying meil)

ïéé ééeúL úLøôe,oii ezyy ixg` cearl mipdkd exq`p day ¨¨©§¥©¦
.cearl eligzd mei eze`n ixdyúLøôezwlcdúBøð,dxepnd ¨¨©¥

.dewilcd mei eze`nyäneãà äøt úLøôedci lr exdhpy ¨¨©¨¨£¨
dzyrp okynd len dncn zefdl ekxvedy oeike ,gqtd zaxwdl

.mei eze`a wx
:dt lray dxeze azkay dxez oipra sqep oecip `xnbd d`ian

áBø ,äøBz ,øæòìà éaø øîàepzip dizekld,áúëamd ,xnelk ¨©©¦¤§¨¨¨¦§¨
,azkdn zeyxcpèeòéîea dizekldät ìòdxeza efnxp `le ¦©¤

,azkayøîàpL(ai g ryed).'eáLçð øæ Bîk éúøBz éaø Bì ázëà' ¤¤¡©¤§¨ª¥¨¦§¨¤§¨
áBø ,øîà ïðçBé éaøåa epzip zeklddøîàpL ,áúëa èeòéîe ,ät ìò §©¦¨¨¨©©¤¦¦§¨¤¤¡©

(fk cl zeny)älàä íéøácä ét ìò ék'lr' oeyle ,'zixA LY` iYxM ¦©¦©§¨¦¨¥¤¨©¦¦§§¦©
gken zixa dilr dzxkpy jkne ,dt lray dxezd lr zfnxn 'iR¦

.dxezd aex `idy
,`xnbd dywnénð Cãéàåopgei iaxl mb -éaø Bì ázëà' áéúëä §¦¨©¦¨§¦¤§¨ª¥

.'éúøBz,`xnbd zvxznàeäädf weqta -dnúî à÷ éäeîúà- ¨¦©¦§¥¨§©©
l`xyil xne`e dnz 'd'éúøBz éaø Bì ázëà'zkl il did ike -ae ¤§¨ª¥¨¦

e ,dxezd aex z`àìäizazky herina,'eáLçð øæ Bîk'eyrp £Ÿ§¨¤§¨
.deniiw `ly ,dl mixfk

,`xnbd dywnénð Cãéàåxfrl` iaxl mb -ét ìò ék' áéúëä §¦¨©¦¨§¦¦©¦
älàä íéøácä`id dt lray dxezdy rnyne 'zixA LY` iYxM ©§¨¦¨¥¤¨©¦¦§§¦

,`xnbd zvxzn .dxezd aexàeää`ed zixad zzixk mrh - ©
eäðéøîâéîì éôé÷úc íeMî,zixa jixv okle ,dcnell dyw - ¦¦§¦¥§¦§§¦§

.dcnell elkeiy
,éðîçð øa äãeäé éaø Løcdidydéðîbøeúîeizeyxc z` mbxzn - ¨©©¦§¨©©§¨¦§§§¨¥

áéúk ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøc(fk cl zeny),'älàä íéøácä úà Eì áúk' §©¦¦§¤¨¦§¦§¨§¤©§¨¦¨¥¤
,dxezd epiidc ,'dN`d mixaCd'y rnyn 'Ll azM' oeylne§¨§©§¨¦¨¥¤

,dazkpáéúëeweqtd jynda'älàä íéøácä ét ìò ék'rnyne §¦¦©¦©§¨¦¨¥¤
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המשך בעמוד סו

miwxt dyelyaa cenr q sc ± iriax wxtoihib
ïéé ééåúù úùøôådlz cren ld` z`iaa `dc ,exq`p jli`e meid eze`ny itl Ð

.`pngxúåøð úùøôå.wilcdl eligzd meia eay itl ,"jzelrda" Ðäîåãà äøô úùøôå
elki `l okl mcewe .odigqtl oixdhp zeidl dxtd dtxyp zxgnd meiay itl Ð

) "cren ld` ipt gkp l` dfde" opirac ,dzeyrldlibn zkqna opixn` ikde .(hi xacna

el ipye ,okynd mwed oqipa cg`a :inlyexi

.dxtd dtxypáúëá áåødielz dxezd aex Ð

dxifbe hxte llka yxcinl daezky ,yxcna

.oda zyxcp dxezdy zecn x`ye ,dey

äô ìò äèåòéîå,dxeza dl cenll fnx oi`y Ð

.dt lr xn`p dynl `l`'åâå éô ìò éëlr Ð

.`aex i`ed idi` `nl` ,zixa zxkp dt lray

äîúî éäåîúàaezkl il did izxez iaex ike Ð

xf enk mdl izazky dze`a `lde ?mdl

!eaygpêì áåúë áéúë.dazkp `nl` Ðáéúëå
éô ìò.dazkp `l `nl` Ðíéøáãizxn`y Ð

azka jlÐl`xyil mxqenl i`yx dz` i`

.dt lréàùø äúà éà äô ìòáù íéøáãå
ïáúåëìozip `l cenlzdy cnl dz` o`kn Ð

.zgkzyn dxezdy iptn `l` ,aezklàîéìéà
ãåáë íåùî.ziad lra ly Ðøôåù àäåly Ð

dcedi ax ia ied `xwirnc ,zay axr zriwz

seqale ,`zicaneta daiyi y`x didy

dax xzae ,eziaa edepzp dax jlne xhtpyk

.`ax jln xcde ,iia` jln xcde ,sqei ax jln

`xetiy :ezaeyz azka yxit oe`b `xixy axe

Ðdacp ekezl oipzep eidy ,dacp ly xtey

xyr dyly :enk .daiyid ipal dgelyd

) ycwna eid zextey.(g milwyàãùç íåùîÐ

m` ,ziad eze` jeza aexird lbxede li`ed

enewn z` zepyl z`aÐ,ziad eze`l oiqpkpd

aexird z` my e`xi `leÐipa z` ecygi

.aexir `la oilhlhny xvgdàøäð éðáÐ

.xdpd zty lry zecyàì àîìò éìåë ìæéîá
éâéìôoilec `l` .xdpd z` mixkeq opi` m` Ð

ehytk jyen xdpde mikledeÐ`l `nlr ilek

.dlci zelcl dvexd lky ibiltéâéìô éë
ééå÷ùàå øëñéîáolek zelcl ick ea oi`y Ð

mind ecxi `ly exkeql mipeilrd oivexe ,cgi

cr miphw mixbp jxc xdpd jiyndle ,dhnl

,mdilr oiakrn mipezgze .odizecy lk ezyiy

.dligz epgp` dwyp ok m` `l`äîàì áåø÷ä
.i`lir epiid Ðåøåá éô ìò úëìäúîä äîàáÐ

jixv oi`e ,ekelid jxck eili`n `lnzny

.xdpd xekqløëñéî øëñecxi `ly ,jxea it Ð

.xdpd zkiyn hrnny ,ekezl mindé÷ùàå
àæãðäájl dlriy dn itk ,`"xehpie` Ð

ifcpdnc" enk .epenk xdpd zkiyn on zelcl

.(`,bn) oileg zhigya "iccdløáâ íéìàã ìë
.ipica l`enyk `zkldc dil zile Ðøî ïáúåì

àðãéòá.reaw zra cenll ipec` ipaiyei Ð

éãéãì.`qxibl Ðàùéøá åúù éàúúoi`e Ð

.exkeql oi`yx mz`éøú éáë.l`enye ax Ð

êîøç.xird my Ðàúååðù.xdpd my Ðåøë
àøäð éäìùá äåøãäàå àúååðùã àùéøáevx Ð

dlrnln exke ,xdpd ina odizecy z` siwdl

eaiqde ,xdpd ly oeilrd y`x cvl odizecyl

edeaiqd odizecy seqae ,odizecy aiaq ozvwn

.(dfk) xdpd jezl ltpe xfgy crìé÷úî à÷
ïéøäðìepi`e ,edeaiqdy iptn lwzp eply xdp Ð

.zinenwrd iptn ,uexl oilw einin oi` aqind xdpd jxc oky ,epizecy jxc mind oitve ,xdn jynpàúøåô éôè åäééãäá åøëethyiy ick ,daiqnd y`xa mklv` mind ewinrd Ð

.dvexna mindïéøéô éùáé à÷.epl yiy oivixgl mind erapi `le ,zigelgld lcgie ,mind ewinri xdpd inin ekxazi `lyk ,eply oivixg eyaii winrp m` Ðïéøéô`xit :enk Ð

) ixeekczeaezk.(`,hråäì øîà.jnxg ipal iia` Ðåëééùôð å÷éìñ.mkzaiqn z` enzqe Ðéìæåà.jez mdl yiy oiheg ly zezyx Ðéøäåà.f"rla y"xiiwpei ,inb ly Ð
éìåë

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

éäåîúàmieby - "eaygp xf enk" :opixn` (`yz zyxt dax zeny) yxcna - dnzn `w

ikdle .oiazek lkd mieb eid - l`xyil lkd azkp did m`e .dxezd z` eazk

ewizrdy - "eaygp xf enk" mdl izazky dn `lde ?dxez iaex el aezk` :`pngx xn`w

.xg` oipra yxit qxhpewae .mixf

àøåôéùoirwezy qxhpewa yxity dn itl -

dna" wxt seqac :dyw - zay axra

did zqpkd ofgc rnyn (a,dl zay) "oiwilcn

did dcedi axc :cere .bbd y`xa egipn

oeylk d`xp `l` !`fegna `axe ,`zicaneta

.micinlzl dacp oipzep eay xtey :yxity xg`

àìà`ly :mz epiax yxit - `cyg meyn

eze` micyegy - cygd iptn :exn`i

la` .my eze` migipn oi` - aexir ly zt aepbl

lv` migipny oirceiy ,`cyg `kil - `xetiya

.micinlzl wlgl `zaizn yix

ìæéîáohw xdp elit` - ibilt `l `nlr ilek

zelcl dvexd lk - oiwqet eininy

.ehytk xdpd jyeny oeik ,dlci

àúùäåxn`c `d dil zil - 'ek xnzi` `lc

(a,hn zexeka) "xeka yi" wxta

,inp i` .ixeqi`a axke ipica l`enyk `zkld

opiwgcc ab lr s` ,axc `nrh xazqn `kd

.diail` oizipzn

éáëlk xn`c oeik :xaq `ede - il zcar ixz

`le .mdilr mixrdl leki - xab mil`c

i`zze i`lir`e ,ezy `l irvin jytp dnc ,inc

.xab mil`c lk jiiyc `ed

àì`nye .dyr eit lr `ly ricedl - edpinrh

mely ikxc iptn `l` ,lfb o`k oi`c ,mxkn¨

.`nlra

å÷éìñ:l`ppg epiax yxit - `kdn ekiiytp

,oda zegnl leki oi`y ,xn` i`lirlc

ixdy ,ok rnyn zvwe .xab mil`c lkc meyn

yexitk d`xp mewn lkne .xacn did odl

z` enzqiy ,xacn did jnxg ipalc ,qxhpewd

.llk l`enye axcl inc `le .mzaiqn

úåãåöîoiwigxnl inc `le - 'ek zetere zeig

`l" wxtc bcd on bcd zecevn

,jka ezpne` mzdc - (a,`k `xza `aa) "xetgi

zwqt `w :dil xn`c ,myn wigxiy `ed oicd one

ied `l - jka ezpne` oi`c ,`kd la` .izeigl

.mely ikxc iptn `l` ,lfb
hwil
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miwxtר dyelya` cenr `q sc ± iriax wxtxifp
éâéìô àì àîìò éìåëjez mdl yic oeikc ÐÐ.xenb lfb iede ,eilk el dpwéçì,dkg Ð

.f"rla m"ii`éø÷å÷ea oifxege xdpa jex` heg mipzepy ,mileykne zecevn x`y Ð

.dlek ipt lr mihgníäéøáãî.`ed `ziixe`c lfb e`l ,iqei iaxl elit` Ðäðéî à÷ôð
.iqei 'xcn Ðíéðééãá åàéöåäì`ilrn lfb iqei iaxl ,edine .mipiica witp `l opaxlc Ð

.e`la eilr xearle zecrl lqtil ,ied `líà
ïúðå è÷éìehne li`ed ,cia rwxw iab lr Ð

dicilÐ.`ed xenb lfbééôåàiax .zelwn Ð

.ded lved on diy`iäúà äéùàé éáøã äéøúàî
yxec `edy itl ,oipica iwa dz` jkitl Ð

.oricene miaxlíòìàøùé éúîixawa `l Ð

mibexd me`vn m` mda oiwqrzn `l` ,l`xyi

.l`xyi mräðùîúéòéáùä ìòxenyl Ð

.jli`e xeriad on mripvdle ziriay zexitàì
äîò ïåçèú àìå øåáúxeq`y iptn ,driiql Ð

.dxiard zrya dxiar ixaer ici micia riiql

'åë úðçåèå úøøåáåixd ?i`n` :jixt `xnba Ð

'ek d`nh `idy onfa !zexyrnd lr dceygÐ

.`xnba dl opiqxb `ziixaae ,opiqxb `lìáà
òâú àì íéîä úà ìéèúùîdlblbyny itl Ð

milk zngn d`nhin `we ,dlgl dlahed

mexbl xeq`e ,lblbl dzriiqn efe .mi`nh

.dlgl d`nehåøîà àì ïìåëåexizdy Ð

dxiar zry `la mriiqle ,milk mli`ydl

dnvrÐ.mely ikxc iptn `l`éãé ïé÷éæçîå
íéåâ.ynn oiriiqn rnyn `kd Ðïéìàåùå

íîåìùálr lihny it lr s`e ,minid lk Ð

jexa yecwd ly eny melydy ,miny my iebd

.`edàøîâàùéø àðù éàî`l :ipzwc Ð

.ziriay dxiar ixaer ici zriiqny ,xeazéàîå
àôéñ àðù`lde ,zpgehe zxxeae :ipzwc Ð

!lah dxiar ixaer ici zriiqnõøàä éîò áåø
ïä ïéøùòî,`id `nlra opaxc `yyg jkld Ð

lr dceyg la` .oriiql xzen mely ikxc iptne

ziriaydÐ.dceygy da ol wfgenc rnyn

øîà àáø(inc) dvgn lr dvgnk mlerl Ð

dxiare li`ed oriiql xeq`e ,edl opiwtqn

.xn`w xyrl wfgena oizipzne ,`id `ziixe`c

`ed xi`n iaxc ux`d mreÐlek`l ceygy

oilegc dxdhe d`neh jde ,d`neha zexitÐ

dxdha lek`l dxidfd `l dxezc ,`id opaxc

`xeqi` e`l jkld .cala miycwe dnexz `l`

.oriiql xzen mely ikxc iptne ,`id `ziixe`c

'åë àôéñ éðú÷ãî àäåi`dl dil `xiaq Ð

xeq` mind z` lihzync mrhc jixtcÐ

`l eiykr cre ,`ed eiykr exykedc meyn

.exykedäøäèå äàîåèá åàì àùéøã ììëî`dc ,d`nehc dxiar cepcp mey `diy Ð

ixiinw zexyrnd lr on`pa i`e .exyked `lÐiptn `l` exn` `l oleke :ipzw i`n`

?mely ikxcäøäèå äàîåèá àôéñå àùéø`ly onf lk ,`yixe .oixyken zexitae Ð

dlblibÐ,mely ikxc mewna ,riiqn meyn da xefb `le ,opaxc oileg z`neh `l` dpi`

.lk`z `ly calaeäìç úàîåèá àôéñåaizkc ,cia d`nhl xeq`y ,`ziixe`c Ð

)xacna"izenexz zxnyn z`" :(giÐciar.xeniy dl
ïéðçåè

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

è÷éìs` ,olitne ecia oylza opireny`l jixhv`c d`xp - xenb lfb df ixd cia ozpe

.mlitdl `l` oda fg` `le ecia eakrzp `ly it lréãù- `lwcn iite`

ded `l ine ?lik`e hiwpn ded ikid `pdk axc :dywe .zelwn - iite` :qxhpewa yxit

on icy ded ,lwc ly zeixg - iite` :yxity ,l`ppg epiaxk d`xpe !mely ikxcl yiig

`ly xeaq did `pdk axe .ixnz ixzpe ,lwcd

:el xn`e ,zeixgd on `l` zexitd on yyeg did

.`ki` inp lfbe ,edpizicy i`cia `p`

úìàùîyxtn `tiqa - 'ek dzxagl dy`

.mely ikxc iptn oizipzn ipzwc

meyn ixy dedc dil wetize :mz epiaxl dywe

ogky`ck ,xzid ly d`eaza ilzinl `ki`c

zia :(g dpyn) iying wxta ziriay zkqna

zyxegd dxt el xekni `l mixne` i`ny

lekiy iptn ,oixizn lld ziae ,ziriaya

:(e dpyn my df mb) mzd opz cer .dhgeyl

:ziriaya mxkenl i`yx one`d oi`y milk el`

ezk`lny lk :llkd df ,'ek lerd ilke dyixgn

- xzidle xeqi`l ,xeq` - dxiarl zcgein

iptn `l` ixy `l inp mzdc xninl `kile .xzen

:cere !mely ikxc jiiy `l xknac - mely ikxc

(a,eh) dxf dcear zkqnc `nw wxta wiic `wc

xni`c ,iebl dxt xeknl ixyc lld zian ,dpin

xkena mely ikxc jiiy elit`e .dpaf dhigyl

dvex epi`yk ecyegk d`xpc meyn ,l`xyil

!mely ikxc llk jiiy `l iebl xkena - el xeknl

mely ikxc meyn e`l mzd jgxk lrc :cere

`kdc :mz epiax xne`e !`kd edl ipz `lcn ,`ed

i` jkld ,ziriay zexit `l` dl oi`y recia

`lc xknae .xeq` ded - mely ikxc meyn e`l

.ilzinl `kilc `kid xeq` - mely ikxc jiiy

- dtp xne` ip` :xn`wc ,inlyexia rnyn oke

- migix ,leg ea xakl - dxak ,zern da xetql

.ozyt ly oipe` ea oenhl - xepz ,oipnq ea oeghl

ilzinl xzid ly d`eaz el oi`c ixiinc rnyn

dxtM dxenb diilz ded `l inlyexic `idde .da§

ded inp mely ikxc `la ok m`c - dhigyl

:mz epiax yexitl :xn`z m`e .xkena enk ,ixy

`py i`ne `yix `py i`n" `xnba jixt i`n

yie ?ixii` ziriay zexita i`ceac oeik ,"`tiq

z`eaza opax xeng`c cenlzd xaqwc :xnel

dinwe`c ,lah i`cea `ed eli`k miceygd

.dwfg`íéçéøux`d mr zy`ae - xepze

,dxake dtp `pzc meyn - migixe xepz `pz `l

:inp i` .erix eilr cibic ,xepze migix oicd `ede

oerhe `nhinc ,eli`ydl jxc oi` xepzc meyn

,`nhn `l - ziriay` dceyga la` .migix `pz `l - xepz `pz `lc icii`e .dxiay

df lr ceygd :opz (`,l zexeka) "dnk cr" wxtac :dyw ,edine .d`neh` dceyg `lc

,zexit z`neha mzd `nye !zexdhd lr ceyg - zexyrn`e ziriay` yexit ,df lre

.ceyg `l - sebd z`neh` la`àáøriiql ith lwin iia` - 'ek ux`d mra xn`

mr aex dil zi` inp `axe .`kti` `axe ,jenqa gkenck ,opaxc dxdhe d`nehan xyrna

yrn ux`d"oiwilcn dna" wxtae (a,ep zeaezk) "it lr s`" wxta ,i`nca eliwde od oix

xeqi` mewn lkn - od oixyrn ux`d inr aexc ab lr s` :`kd xaq la` ,(`,bk zay)

af mr yext af lk`i `l iab (`,bi) zayc `nw wxta ,iia`e .mriiql xeq`e ,`ki` i`nc

.yiig `l `axe ,oixyrn aexc ab lr s` ,mipwezn opi`y mixac eplik`i `ny ith yiig ,ux`d m"råäæéà(iyily wxt) `ztqeza dxf dceara - 'ek lke` epi`y lk ux`d mr

ux`d mr edfi` :dixza ipzwe .weqtl jixv epi` :xne` l`ilnb oa oerny oaxe .zexdh eiab lr dyrz `ly enr oiwqete ,zelecb mixiag zepa ux`d mrl mipzepy oiprl ,`ipzin

:xn`z m`e .zexag ixac eizgz bedpze ,xyrn epi` elit` exy minkge .xag za e`iydl `ly eilr xingdl oi` - xyrnc oeikc ,xi`n iax ixac ,dxdha eileg lke` epi`y lk -

:xne` i`fr oa ,oilitz gipn epi`y lk :mixne` minkge ,dizekxaa zixgye ziaxr rny z`ixw `xew epi`y lk - ux`d mr edfi` :xi`n iax xn`w (`,ak dheq) "lhep did" wxta

el`" wxta opixn`ck ,ezca` lr oifixkn oi`ye (a,fn zekxa) "elk`y dyly" wxta opixn`ck ,eilr oipnfn oi`y ux`d mr edfi` iyextl iz` mzdc d`xpe .ziviv el oi`y lk

.(a,hn migqt) "oixaeràùéø"l`rnyi iax" wxt dxf dceara ogky`ck ,dcwxde dpigh dxixa zryn exqzil - dlg meyn :xn`z m`e - dlg z`neh `tiqe oileg z`neh

dxnbp `l dtwi e` xeal cxiy crc ab lr s` ,dnexzl `lahc meyn ,xeq` l`xyi mr - ieb mr mzd ixyc ab lr s` ,d`neha eizexit dyerd l`xyi mr mixvea oi`c (`,ep)
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ãia ïúðå èwéì íà :àðz .'åëå "åézçzL äî¯éøä ©¤©§¨¨¨¦¦¥§¨©©¨£¥

dééæç ,ìöBäì ìéæà÷ äåä àðäk áø .øeîb ìæb äæ¤¥¤¨©¨£¨£¨¨¨¥¥©§¥
ìæà ,éøîz ïøúð à÷å ééôBà éãL äåäc àøáb àeääì§©©§¨©£¨¨¥§¥§¨¨§¨©§¥£©
éàãéác øî éæç :déì øîà .ìéëàå èé÷ðî à÷̈©§¥§¨¥£©¥£¦¨§¦©
éø÷ ,äzà äiLàé éaøc déøúàî :déì øîà ,eäðéúéãL§¦¦§£©¥¥©§¥§©¦Ÿ¦¨©¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc oihib(iyiy meil)

éâéìt àì àîìò élek,dxezd on xenb lfb dfa yi lkd ixacl - ¥¨§¨Ÿ§¦¥
.miigd ilra z` el mipew mc` ly eilk ixdyéâéìt ék- ¦§¦¥

ecevipy miig ilraa `id mzwelgnéø÷e÷å éçìaoi`y ciiv ilk - §¤¦§§¥
dkf `l oicd xwirny ,mibc da micvy dkg enk ,leaiw zia mdl
wx `ed epnn mlhil xeqi`d `nw `pzle ,miigd ilraa ciivd

.xenb lfb edf iqei iax zrcle ,mely ikxc iptn
,dpyna epipy'eëå äèBL Løç úàéöîikxc iptn lfb meyn oda yi §¦©¥¥¤§

,mely:øeîb ìæb øîBà éñBé éaø©¦¥¥¤¤¨
,àcñç áø øîàoi` ixdy ,dxezd on xenb lfb df oi` iqei iaxl s` ¨©©¦§¨

`id iqei iax zpeek `l` ,d`ivna ekf `le ohwe dhey yxgl oipw
dfyíäéøácî 'øeîb ìæb'.mlfebl exq`y ,minkg ly ¤¤¨¦¦§¥¤

,`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîìoeik ,mdipia oica weligd edn - §©©§¨¦¨
iqei iax siqed dn ,mz`ivn z` lehil xqe` mb `nw `pzy

.'xenb lfb' dfy exne`a
,`xnbd daiynïéðéiãa BàéöBäìxyt` m`d `ed weligd - §¦§©¨¦

`pz ixacl ,oic zia ici lr ,mdn lhepd cin d`ivnd z` `ivedl
ifgdl lhepd z` miaiign oic zia oi` ,`nwoeik ,d`ivnd z` x

ikxc iptn ok zeyrl exq` wxe ,ynn lfb df `diy epwiz `ly
ede`ivei oic ziae ,ynn lfb df didiy epwiz iqei iaxl j` .mely

.ecin
,dpyna epipyówðîä éðò[mizif jzeg-]Làøaurúéfämlitne ¨¦©§©¥§Ÿ©©¦

,jk xg` mlhil ick ux`l'eëå åézçzM äî,mely ikxc iptn lfb ©¤©§¨§
xenb lfb xne` iqei iax:,`xnbd zxne`àðz,`ziixaa epipy - ¨¨

íàipr eze`èwéìmizifd z`ïúðåux`l mze`,ãiamtqe`l ick ¦¦¥§¨©©¨
,jk xg`øeîb ìæb äæ éøä.ecia eidyk mda dkfy oeik ,dxezd on £¥¤¤¤¨

xeqi`dy dpynd dxn` cia dfig` `ll mlitdy ote`a wxe
.mely ikxc iptn wx `ed mlhil
.df oecipa dyrn `xnbd d`ianìéæà÷ äåä àðäk áøjled did - ©©£¨£¨¨¨¦

ìenyy mewnééôeà éãL äåäc àøáb àeääì dééæç ,'ìöeä'd`x - §¨©§¥§©©§¨©£¨¨¥§¥
lwc ivr lr zelwn jilyn cg` mc`ådf ici lréøîz ïøúð à÷ §¨©§¨©§¥

.mivrdn mixyep mixnzd eid -ìéëàå èé÷ðî à÷ ìæàax jld - ¨©¨©§¦§¨¦
.mlke`e mixnzdn lhep dide `pdkdéì øîà,mc` eze`øî éæç ¨©¥£¦©

ipec` d`xi -eäðéúéãL éàãéácicia zexitd z` lhep ip`y - §¦¨¦§¦¦§
xenb lfb `id mzlihp ,xenb oipwa mizipwy oeike ,ux`l mkilyne

.dxezd ondéì øîà,`pdk axäzà äiLàé éaøc déøúàîjezn - ¨©¥¥©§¥§©¦Ÿ¦¨©¨
`edy ,diy`i iax ly exirn dz`y xkip ,zeklda iwa dz`y

.zekld exir ipa z` cnlne miaxa yxecdéìò éø÷ax `xw - ¨¥£¥
weqtd z` diy`i iax lr `pdk(dk i ilyn).'íìBò ãBñé ÷écöå'§©¦§¨

,dpyna epipyäàôáe äçëLa è÷ìa íéøëð éiðò ãéa ïéçîî ïéà¥§©¦§©£¦¥¨§¦§¤¤§¦§¨§¥¨
:íBìL éëøc éðtîmixkpa exn`py mitqep mipic `xnbd d`ian ¦§¥©§¥¨
.mely ikxc iptníéñðøôî ,ïðaø eðzz`éiðòdéiðò íò íéøëð ¨©¨¨§©§§¦£¦¥¨§¦¦£¦¥

ïéøwáîe ,ìàøNéz`éìBçdïéøáB÷å ,ìàøNé éìBç íò íéøëðz`éúî ¦§¨¥§©§¦¥¨§¦¦¥¦§¨¥§§¦¥¥
díéøëðcgi mibexd e`vnpy,ìàøNé éúî íòelld zekldd lke ¨§¦¦¥¥¦§¨¥

exn`p.íBìL éëøc éðtî¦§¥©§¥¨

äðùî
ikxc meyn mda mibdepy mipey mipic lr cnll dtiqen dpynd

:melyúéòéáMä ìò äãeLçä dzøéáçì äMà úìàLîzexit xenyl ©§¤¤¦¨©£¤§¨©£¨©©§¦¦
iriay,dlik`a mixeq` mdy xeriad onf xg` mb mripvdle z

äôð,zetpläøáëe,xexalíéçéøå,oeghløepúålr s` ,ea zet`l ¨¨§¨¨§¥©¦§©
,el` zexitl mda ynzydl dieyr `idy itøBáz àì ìáà`l - £¨Ÿ¨

xexaz,dnò ïçèz àìåmixeq` dizexity yyg yiy meyn §Ÿ¦§©¦¨
.xeqi` xearl ynn micia dl zriiqn `id ixde ,dlik`a

øáç úLà,zexyrnd lr on`pd -õøàä íò úLàì úìàLîepi`y ¥¤¨¥©§¤¤§¥¤©¨¨¤
,zexyrnd lr on`pdnò úãwøîe úðçBèå úøøBáe ,äøáëe äôð̈¨§¨¨¤¤§¤¤§©¤¤¦¨

,zexyrnd lr zpn`p dpi`y s` dizexitaúà ìéhzLî ìáà£¨¦¤©¦¤
íénä,dqird jezl,dnò òbz àìmind zlhda dzry meyn ©©¦Ÿ¦©¦¨

mdy ux`d mr ilka z`nhpe ,dlga dqird zaiigzn dqirl
yell dl riiql dl oi` okle ,dlgl d`neh mexbl xeq`e ,mi`nh

.ef dqir

mr zy`le ziriayd lr dceygd dy`l riiql xeqi`l mrhd
`ed ux`dïé÷éæçî ïéàL éôìoiriiqneäøéáò éøáBò éãé. §¦¤¥©£¦¦§¥§¥£¥¨

ïleëåmriqle miyp oze`l milk li`ydl lirl exizdy dn lk - §¨
,dnvr dxiar zrya `lyeøîà àìz`f xizdléëøc éðtî àlà Ÿ¨§¤¨¦§¥©§¥

.íBìL̈
ïé÷éæçîeoiriiqn -ìàøNé éãé àì ìáà ,úéòéáMa íéøëð éãédyerd ©£¦¦§¥¨§¦©§¦¦£¨Ÿ§¥¦§¨¥

.dxeq`d dk`lnïîBìLa ïéìàBLå`xew `edy s` ,mixkpd ly §£¦¦§¨
,`ed jexa yecwd ly eny `ed melyy ,'d my eilréëøc éðtî¦§¥©§¥

.íBìL̈

àøîâ
lr dceygd dy`l reiqd oia oica iepiyd lr ddnz `xnbd

:ux`d mr zy`l reiqd oial ziriayd
àLéø àðL éàîxeq`y dpynd zligza xen`d oicd dpey dna - ©§¨¥¨

,ziriayd lr dceygd dy`d mr oeghle xealàôéñ àðL éàîe©§¨¥¨
oeghle xexal xzeny dpynd jynda xen`d oicd dpey dnae -

.ux`d mr zy` mr
:xaca mixe`ia ipy d`ian `xnbd,éiaà øîàriiql oi`y s` ¨©©©¥

`idy meyn epiid ,ziriayd lr dceygd dy`l dpighe dxixaa
z`f lka j` ,dlik`a mixeq`d zexita weqrl dceygk zwfgen

yn ,ux`d mr zy`l riiql xzeny me,ïä ïéøOòî õøàä énò áBø©¥¨¨¤§©§¦¥
mely ikxc iptn okle ,mixyrn mpi` `ny eyyg minkg wxe

.mriiql xzen
,øîà àáøxenb wtq `l` ,mixyrn ux`d inr aex oi` zn`a ¨¨¨©

,`ziixe`c dxiar yyg o`k yiy oeik mriiql xeq`l yie ,`ed
la`àëäxaecn ,reiqd z` exizdy epzpyna o`k -õøàä íòa ¨¨§©¨¨¤

ezhiy itl,øéàî éaøczenexz yixtn `edy cin x`eaiy itk §©¦¥¦
,dxdha eizexit lek`l xdfp epi` j` ,zexyrneålr dctwdd §

äøäèå äàîeèon dpi` ,miycwe dnexz mpi`y milk`ne zexita §¨§¨¢¨
n `id `l` dxezdïðaøcikxc meyn riiql exizd okle ,cala §©¨¨

,`ziixaa epcnl ,xi`n iaxl ux`d mr ly df oipr .mely,àéðúc§©§¨
õøàä íò eäæéàìëBà BðéàL ìk ,z`åéleç[ely oilegd zexit-] ¥¤©¨¨¤¨¤¥¥¨

.øéàî éaø éøác ,äøäèa.åéúBøét øOòî BðéàL ìk ,íéøîBà íéîëçå §¨¢¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨¤¥§©¥¥¨
,ux`d mr zy` dxn`yk okle ,xi`n iax zhiya `id epizpyn
.dxdha dileg lek`l dcitwn dpi` j` zxyrny efl dpeekzd

,`xnbd dywnàôéñ éðz÷cî àäåseqa xn`py dnn `lde - §¨¦§¨¨¥¥¨
y ,mixacd,dnò òbz àì íénä úà ìéhzLîdzry iptn ¦¤©¦¤©©¦Ÿ¦©¦¨

reiq o`k yi dzrne d`neh lawl dxyked dqird dahxpyk
,dxiar ixaer iciaïðé÷ñò äøäèå äàîeèa åàì àLéøc ììkî- ¦§¨§¥¨¨§§¨§¨¢¨©§¦¨

d`neh ixeqi` iptn did `l ok iptl driiql exq`y dny ixd
dzrn wxe ,d`neh lawl dqird dxyked `l oiicry ,dxdhe
dnl ,mixyern mpi` zexitdy cvn yyg oi` m`e ,xeqi`d miiw
oi` `ld ,mely ikxc iptn wx `ed dzr cr driiql xzidd

.xeqi` yyg mey miizpia
d mb ,`xnbd zayiinàLéømely ikxc iptn wxy da xn`py ¥¨

,mind z` lihzy iptl driiql xzenåmbdàôéñdriiql zxqe`d §¥¨
mirbepd mixeqi`a zxacn ,mind z` lihzy xg`aipiipräàîeè §§¨

,äøäèå,d`neh lawl exyked xak zexitdy xaecnyådàLéø §¨¢¨§¥¨
zwqerïéleç úàîeèaoilegd zexit z` d`nhn ef dy`y - §§©¦

z`f exizd mewn lkne ,driiql xeq`l did ie`x okle ,dciay
`ly calae ,opaxc xeqi` `l` df oi`y oeik mely ikxc iptn

,el` zexitn lk`zådàôéñ,mind z` lihzyn driiql zxqe`d ¥¨
zwqer,älç úàîeèazaiiegn `id ,dqird ziyrpyk dzry §§©©¨

cia dze` d`nhn dy`de ,dlga,`ziixe`c xeqi` df ixde ,mi
xn`py(g gi xacna)lr xenyl yiy ,'iznExY zxnWn z`'¤¦§¤¤§Ÿ¨

z` xizdl oi` mely ikxc iptn mb okle ,ozxdha zenexzd
.reiqd

:d`neha oileg ilke`l riiql xzeny xen`d lr dywn `xnbd
eäðéîøe,`ziixan jk lr zeywdl yi - §¦§
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רי miwxt dyelya` cenr `q sc ± iriax wxtxifp
éâéìô àì àîìò éìåëjez mdl yic oeikc ÐÐ.xenb lfb iede ,eilk el dpwéçì,dkg Ð

.f"rla m"ii`éø÷å÷ea oifxege xdpa jex` heg mipzepy ,mileykne zecevn x`y Ð

.dlek ipt lr mihgníäéøáãî.`ed `ziixe`c lfb e`l ,iqei iaxl elit` Ðäðéî à÷ôð
.iqei 'xcn Ðíéðééãá åàéöåäì`ilrn lfb iqei iaxl ,edine .mipiica witp `l opaxlc Ð

.e`la eilr xearle zecrl lqtil ,ied `líà
ïúðå è÷éìehne li`ed ,cia rwxw iab lr Ð

dicilÐ.`ed xenb lfbééôåàiax .zelwn Ð

.ded lved on diy`iäúà äéùàé éáøã äéøúàî
yxec `edy itl ,oipica iwa dz` jkitl Ð

.oricene miaxlíòìàøùé éúîixawa `l Ð

mibexd me`vn m` mda oiwqrzn `l` ,l`xyi

.l`xyi mräðùîúéòéáùä ìòxenyl Ð

.jli`e xeriad on mripvdle ziriay zexitàì
äîò ïåçèú àìå øåáúxeq`y iptn ,driiql Ð

.dxiard zrya dxiar ixaer ici micia riiql

'åë úðçåèå úøøåáåixd ?i`n` :jixt `xnba Ð

'ek d`nh `idy onfa !zexyrnd lr dceygÐ

.`xnba dl opiqxb `ziixaae ,opiqxb `lìáà
òâú àì íéîä úà ìéèúùîdlblbyny itl Ð

milk zngn d`nhin `we ,dlgl dlahed

mexbl xeq`e ,lblbl dzriiqn efe .mi`nh

.dlgl d`nehåøîà àì ïìåëåexizdy Ð

dxiar zry `la mriiqle ,milk mli`ydl

dnvrÐ.mely ikxc iptn `l`éãé ïé÷éæçîå
íéåâ.ynn oiriiqn rnyn `kd Ðïéìàåùå

íîåìùálr lihny it lr s`e ,minid lk Ð

jexa yecwd ly eny melydy ,miny my iebd

.`edàøîâàùéø àðù éàî`l :ipzwc Ð

.ziriay dxiar ixaer ici zriiqny ,xeazéàîå
àôéñ àðù`lde ,zpgehe zxxeae :ipzwc Ð

!lah dxiar ixaer ici zriiqnõøàä éîò áåø
ïä ïéøùòî,`id `nlra opaxc `yyg jkld Ð

lr dceyg la` .oriiql xzen mely ikxc iptne

ziriaydÐ.dceygy da ol wfgenc rnyn

øîà àáø(inc) dvgn lr dvgnk mlerl Ð

dxiare li`ed oriiql xeq`e ,edl opiwtqn

.xn`w xyrl wfgena oizipzne ,`id `ziixe`c

`ed xi`n iaxc ux`d mreÐlek`l ceygy

oilegc dxdhe d`neh jde ,d`neha zexitÐ

dxdha lek`l dxidfd `l dxezc ,`id opaxc

`xeqi` e`l jkld .cala miycwe dnexz `l`

.oriiql xzen mely ikxc iptne ,`id `ziixe`c

'åë àôéñ éðú÷ãî àäåi`dl dil `xiaq Ð

xeq` mind z` lihzync mrhc jixtcÐ

`l eiykr cre ,`ed eiykr exykedc meyn

.exykedäøäèå äàîåèá åàì àùéøã ììëî`dc ,d`nehc dxiar cepcp mey `diy Ð

ixiinw zexyrnd lr on`pa i`e .exyked `lÐiptn `l` exn` `l oleke :ipzw i`n`

?mely ikxcäøäèå äàîåèá àôéñå àùéø`ly onf lk ,`yixe .oixyken zexitae Ð

dlblibÐ,mely ikxc mewna ,riiqn meyn da xefb `le ,opaxc oileg z`neh `l` dpi`

.lk`z `ly calaeäìç úàîåèá àôéñåaizkc ,cia d`nhl xeq`y ,`ziixe`c Ð

)xacna"izenexz zxnyn z`" :(giÐciar.xeniy dl
ïéðçåè
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è÷éìs` ,olitne ecia oylza opireny`l jixhv`c d`xp - xenb lfb df ixd cia ozpe

.mlitdl `l` oda fg` `le ecia eakrzp `ly it lréãù- `lwcn iite`

ded `l ine ?lik`e hiwpn ded ikid `pdk axc :dywe .zelwn - iite` :qxhpewa yxit

on icy ded ,lwc ly zeixg - iite` :yxity ,l`ppg epiaxk d`xpe !mely ikxcl yiig

`ly xeaq did `pdk axe .ixnz ixzpe ,lwcd

:el xn`e ,zeixgd on `l` zexitd on yyeg did

.`ki` inp lfbe ,edpizicy i`cia `p`

úìàùîyxtn `tiqa - 'ek dzxagl dy`

.mely ikxc iptn oizipzn ipzwc

meyn ixy dedc dil wetize :mz epiaxl dywe

ogky`ck ,xzid ly d`eaza ilzinl `ki`c

zia :(g dpyn) iying wxta ziriay zkqna

zyxegd dxt el xekni `l mixne` i`ny

lekiy iptn ,oixizn lld ziae ,ziriaya

:(e dpyn my df mb) mzd opz cer .dhgeyl

:ziriaya mxkenl i`yx one`d oi`y milk el`

ezk`lny lk :llkd df ,'ek lerd ilke dyixgn

- xzidle xeqi`l ,xeq` - dxiarl zcgein

iptn `l` ixy `l inp mzdc xninl `kile .xzen

:cere !mely ikxc jiiy `l xknac - mely ikxc

(a,eh) dxf dcear zkqnc `nw wxta wiic `wc

xni`c ,iebl dxt xeknl ixyc lld zian ,dpin

xkena mely ikxc jiiy elit`e .dpaf dhigyl

dvex epi`yk ecyegk d`xpc meyn ,l`xyil

!mely ikxc llk jiiy `l iebl xkena - el xeknl

mely ikxc meyn e`l mzd jgxk lrc :cere

`kdc :mz epiax xne`e !`kd edl ipz `lcn ,`ed

i` jkld ,ziriay zexit `l` dl oi`y recia

`lc xknae .xeq` ded - mely ikxc meyn e`l

.ilzinl `kilc `kid xeq` - mely ikxc jiiy

- dtp xne` ip` :xn`wc ,inlyexia rnyn oke

- migix ,leg ea xakl - dxak ,zern da xetql

.ozyt ly oipe` ea oenhl - xepz ,oipnq ea oeghl

ilzinl xzid ly d`eaz el oi`c ixiinc rnyn

dxtM dxenb diilz ded `l inlyexic `idde .da§

ded inp mely ikxc `la ok m`c - dhigyl

:mz epiax yexitl :xn`z m`e .xkena enk ,ixy

`py i`ne `yix `py i`n" `xnba jixt i`n

yie ?ixii` ziriay zexita i`ceac oeik ,"`tiq

z`eaza opax xeng`c cenlzd xaqwc :xnel

dinwe`c ,lah i`cea `ed eli`k miceygd

.dwfg`íéçéøux`d mr zy`ae - xepze

,dxake dtp `pzc meyn - migixe xepz `pz `l

:inp i` .erix eilr cibic ,xepze migix oicd `ede

oerhe `nhinc ,eli`ydl jxc oi` xepzc meyn

,`nhn `l - ziriay` dceyga la` .migix `pz `l - xepz `pz `lc icii`e .dxiay

df lr ceygd :opz (`,l zexeka) "dnk cr" wxtac :dyw ,edine .d`neh` dceyg `lc

,zexit z`neha mzd `nye !zexdhd lr ceyg - zexyrn`e ziriay` yexit ,df lre

.ceyg `l - sebd z`neh` la`àáøriiql ith lwin iia` - 'ek ux`d mra xn`

mr aex dil zi` inp `axe .`kti` `axe ,jenqa gkenck ,opaxc dxdhe d`nehan xyrna

yrn ux`d"oiwilcn dna" wxtae (a,ep zeaezk) "it lr s`" wxta ,i`nca eliwde od oix

xeqi` mewn lkn - od oixyrn ux`d inr aexc ab lr s` :`kd xaq la` ,(`,bk zay)

af mr yext af lk`i `l iab (`,bi) zayc `nw wxta ,iia`e .mriiql xeq`e ,`ki` i`nc

.yiig `l `axe ,oixyrn aexc ab lr s` ,mipwezn opi`y mixac eplik`i `ny ith yiig ,ux`d m"råäæéà(iyily wxt) `ztqeza dxf dceara - 'ek lke` epi`y lk ux`d mr

ux`d mr edfi` :dixza ipzwe .weqtl jixv epi` :xne` l`ilnb oa oerny oaxe .zexdh eiab lr dyrz `ly enr oiwqete ,zelecb mixiag zepa ux`d mrl mipzepy oiprl ,`ipzin

:xn`z m`e .zexag ixac eizgz bedpze ,xyrn epi` elit` exy minkge .xag za e`iydl `ly eilr xingdl oi` - xyrnc oeikc ,xi`n iax ixac ,dxdha eileg lke` epi`y lk -

:xne` i`fr oa ,oilitz gipn epi`y lk :mixne` minkge ,dizekxaa zixgye ziaxr rny z`ixw `xew epi`y lk - ux`d mr edfi` :xi`n iax xn`w (`,ak dheq) "lhep did" wxta

el`" wxta opixn`ck ,ezca` lr oifixkn oi`ye (a,fn zekxa) "elk`y dyly" wxta opixn`ck ,eilr oipnfn oi`y ux`d mr edfi` iyextl iz` mzdc d`xpe .ziviv el oi`y lk

.(a,hn migqt) "oixaeràùéø"l`rnyi iax" wxt dxf dceara ogky`ck ,dcwxde dpigh dxixa zryn exqzil - dlg meyn :xn`z m`e - dlg z`neh `tiqe oileg z`neh

dxnbp `l dtwi e` xeal cxiy crc ab lr s` ,dnexzl `lahc meyn ,xeq` l`xyi mr - ieb mr mzd ixyc ab lr s` ,d`neha eizexit dyerd l`xyi mr mixvea oi`c (`,ep)
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éâéìt ék ,éâéìt àì àîìò élek¯.éø÷B÷å éçìa ¥¨§¨¨§¦¦¦§¦¦§¤¦§§¥
."øeîb ìæb :øîBà éñBé éaø 'åëå äèBL Løç úàéöî"§¦©¥¥¤©¦¥¥¥¤¨
à÷ôð éàîì .íäéøácî øeîb ìæb :àcñç áø øîà̈©©¦§¨¥¤¨¦¦§¥¤§©¨§¨

úéfä Làøa ówðîä éðò" .ïéðéiãa BàéöBäì ?dpéî¯ ¦¨§¦§©¨¦¨¦©§©¥§Ÿ©©¦
ãia ïúðå èwéì íà :àðz .'åëå "åézçzL äî¯éøä ©¤©§¨¨¨¦¦¥§¨©©¨£¥

dééæç ,ìöBäì ìéæà÷ äåä àðäk áø .øeîb ìæb äæ¤¥¤¨©¨£¨£¨¨¨¥¥©§¥
ìæà ,éøîz ïøúð à÷å ééôBà éãL äåäc àøáb àeääì§©©§¨©£¨¨¥§¥§¨¨§¨©§¥£©
éàãéác øî éæç :déì øîà .ìéëàå èé÷ðî à÷̈©§¥§¨¥£©¥£¦¨§¦©
éø÷ ,äzà äiLàé éaøc déøúàî :déì øîà ,eäðéúéãL§¦¦§£©¥¥©§¥§©¦Ÿ¦¨©¨¨¥
íéBb éiðò ãéa ïéçîî ïéà" ."íìBò ãBñé ÷écöå" :déìò£¥§©¦§¨¥§©¦§©£¦¥¦
:ïðaø eðz ."íBìL éëøã éðtî ,äàôáe äçëLa è÷ìa§¤¤§¦§¨§¥¨¦§¥©§¥¨¨©¨©
íéBb éìBç ïéøwáîe ,ìàøNé éiðò íò íéBb éiðò íéñðøôî§¨§§¦£¦¥¦¦£¦¥¦§¨¥§©§¦¥¦
,ìàøNé éúî íò íéBb éúî ïéøáB÷å ,ìàøNé éìBç íò¦¥¦§¨¥§§¦¥¥¦¦¥¥¦§¨¥

.íBìL éëøã éðtîäðùîdzøéáçì äMà úìàLî ¦§¥©§¥¨©§¤¤¦¨©£¤§¨
,øepúå íéçéøå äøáëe äôð ,úéòéáMä ìò äãeLçä©£¨©©§¦¦¨¨§¨¨§¥©¦§©
úìàLî øáç úLà .dnò ïçèz àìå øBáz àì ìáà£¨Ÿ¨§Ÿ¦§©¦¨¥¤¨¥©§¤¤
úðçBèå úøøBáe ,äøáëe äôð õøàä íò úLàì§¥¤©¨¨¤¨¨§¨¨¤¤§¤¤
òbú àì íénä úà ìéèzMî ìáà ,dnò úãwøîe§©¤¤¦¨£¨¦¤¨¦¤©©¦Ÿ¦©
àì ïìeëå .äøéáò éøáBò éãé ïé÷éæçî ïéàL éôì ,dnò¦¨§¦¤¥©£¦¦§¥§¥£¥¨§Ÿ

eøîà¯.íBìL éëøã éðtî àlàíéBb éãé ïé÷éæçîe ¨§¤¨¦§¥©§¥¨©£¦¦§¥¦
éðtî ,ïîBìLa ïéìàBLå ,ìàøNé éãé àì ìáà ,úéòéáMa©§¦¦£¨Ÿ§¥¦§¨¥§£¦¦§¨¦§¥

.íBìL éëøãàøîâàðL éàîe àLéø àðL éàî ©§¥¨©§¨¥¨©§¨
àáø .ïä ïéøOòî õøàä énò áBø :ééaà øîà ?àôéñ¥¨£©©©¥©¥¨¨¤§©§¦¥¨¨
äøäèå äàîeèå ,øéàî éaøc õøàä íòa àëä :øîà£©¨¨§©¨¨¤§©¦¥¦§§¨§¨¥¨
ìëBà BðéàL ìk ?õøàä íò eäæéà :àéðúc ;ïðaøc§©¨©§©§¨¥¤©¨¨¤¨¤¥¥
ìk :íéøîBà íéîëçå ,øéàî éaø éøác ,äøäèa åéleç¨§¨¢¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨

.åéúBøét øOòî BðéàL¯ìéèzMî :àôéñ éðú÷cî àäå ¤¥§©¥¥¨§¨¦§¨¨¥¥¨¦¤¨¦
äàîeèa åàì àLéøc ììkî ,dnò òbú àì íénä úà¤©©¦Ÿ¦©¦¨¦§¨§¥¨¨§§¨

!ïðé÷ñò äøäèå¯,äøäèå äàîeèa àôéñå àLéø §¨¥¨¨§¦©¥¨§¥¨§§¨§¨¢¨
:eäðéîøe .älç úàîeèa àôéñå ,ïéleç úàîeèa àLéøå§¥¨§§©¦§¥¨§§©©¨§¦§
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גיטין. הניזקין - פרק חמישי דף סא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc oihib(iyiy meil)

éâéìt àì àîìò élek,dxezd on xenb lfb dfa yi lkd ixacl - ¥¨§¨Ÿ§¦¥
.miigd ilra z` el mipew mc` ly eilk ixdyéâéìt ék- ¦§¦¥

ecevipy miig ilraa `id mzwelgnéø÷e÷å éçìaoi`y ciiv ilk - §¤¦§§¥
dkf `l oicd xwirny ,mibc da micvy dkg enk ,leaiw zia mdl
wx `ed epnn mlhil xeqi`d `nw `pzle ,miigd ilraa ciivd

.xenb lfb edf iqei iax zrcle ,mely ikxc iptn
,dpyna epipy'eëå äèBL Løç úàéöîikxc iptn lfb meyn oda yi §¦©¥¥¤§

,mely:øeîb ìæb øîBà éñBé éaø©¦¥¥¤¤¨
,àcñç áø øîàoi` ixdy ,dxezd on xenb lfb df oi` iqei iaxl s` ¨©©¦§¨

`id iqei iax zpeek `l` ,d`ivna ekf `le ohwe dhey yxgl oipw
dfyíäéøácî 'øeîb ìæb'.mlfebl exq`y ,minkg ly ¤¤¨¦¦§¥¤

,`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîìoeik ,mdipia oica weligd edn - §©©§¨¦¨
iqei iax siqed dn ,mz`ivn z` lehil xqe` mb `nw `pzy

.'xenb lfb' dfy exne`a
,`xnbd daiynïéðéiãa BàéöBäìxyt` m`d `ed weligd - §¦§©¨¦

`pz ixacl ,oic zia ici lr ,mdn lhepd cin d`ivnd z` `ivedl
ifgdl lhepd z` miaiign oic zia oi` ,`nwoeik ,d`ivnd z` x

ikxc iptn ok zeyrl exq` wxe ,ynn lfb df `diy epwiz `ly
ede`ivei oic ziae ,ynn lfb df didiy epwiz iqei iaxl j` .mely

.ecin
,dpyna epipyówðîä éðò[mizif jzeg-]Làøaurúéfämlitne ¨¦©§©¥§Ÿ©©¦

,jk xg` mlhil ick ux`l'eëå åézçzM äî,mely ikxc iptn lfb ©¤©§¨§
xenb lfb xne` iqei iax:,`xnbd zxne`àðz,`ziixaa epipy - ¨¨

íàipr eze`èwéìmizifd z`ïúðåux`l mze`,ãiamtqe`l ick ¦¦¥§¨©©¨
,jk xg`øeîb ìæb äæ éøä.ecia eidyk mda dkfy oeik ,dxezd on £¥¤¤¤¨

xeqi`dy dpynd dxn` cia dfig` `ll mlitdy ote`a wxe
.mely ikxc iptn wx `ed mlhil
.df oecipa dyrn `xnbd d`ianìéæà÷ äåä àðäk áøjled did - ©©£¨£¨¨¨¦

ìenyy mewnééôeà éãL äåäc àøáb àeääì dééæç ,'ìöeä'd`x - §¨©§¥§©©§¨©£¨¨¥§¥
lwc ivr lr zelwn jilyn cg` mc`ådf ici lréøîz ïøúð à÷ §¨©§¨©§¥

.mivrdn mixyep mixnzd eid -ìéëàå èé÷ðî à÷ ìæàax jld - ¨©¨©§¦§¨¦
.mlke`e mixnzdn lhep dide `pdkdéì øîà,mc` eze`øî éæç ¨©¥£¦©

ipec` d`xi -eäðéúéãL éàãéácicia zexitd z` lhep ip`y - §¦¨¦§¦¦§
xenb lfb `id mzlihp ,xenb oipwa mizipwy oeike ,ux`l mkilyne

.dxezd ondéì øîà,`pdk axäzà äiLàé éaøc déøúàîjezn - ¨©¥¥©§¥§©¦Ÿ¦¨©¨
`edy ,diy`i iax ly exirn dz`y xkip ,zeklda iwa dz`y

.zekld exir ipa z` cnlne miaxa yxecdéìò éø÷ax `xw - ¨¥£¥
weqtd z` diy`i iax lr `pdk(dk i ilyn).'íìBò ãBñé ÷écöå'§©¦§¨

,dpyna epipyäàôáe äçëLa è÷ìa íéøëð éiðò ãéa ïéçîî ïéà¥§©¦§©£¦¥¨§¦§¤¤§¦§¨§¥¨
:íBìL éëøc éðtîmixkpa exn`py mitqep mipic `xnbd d`ian ¦§¥©§¥¨
.mely ikxc iptníéñðøôî ,ïðaø eðzz`éiðòdéiðò íò íéøëð ¨©¨¨§©§§¦£¦¥¨§¦¦£¦¥

ïéøwáîe ,ìàøNéz`éìBçdïéøáB÷å ,ìàøNé éìBç íò íéøëðz`éúî ¦§¨¥§©§¦¥¨§¦¦¥¦§¨¥§§¦¥¥
díéøëðcgi mibexd e`vnpy,ìàøNé éúî íòelld zekldd lke ¨§¦¦¥¥¦§¨¥

exn`p.íBìL éëøc éðtî¦§¥©§¥¨

äðùî
ikxc meyn mda mibdepy mipey mipic lr cnll dtiqen dpynd

:melyúéòéáMä ìò äãeLçä dzøéáçì äMà úìàLîzexit xenyl ©§¤¤¦¨©£¤§¨©£¨©©§¦¦
iriay,dlik`a mixeq` mdy xeriad onf xg` mb mripvdle z

äôð,zetpläøáëe,xexalíéçéøå,oeghløepúålr s` ,ea zet`l ¨¨§¨¨§¥©¦§©
,el` zexitl mda ynzydl dieyr `idy itøBáz àì ìáà`l - £¨Ÿ¨

xexaz,dnò ïçèz àìåmixeq` dizexity yyg yiy meyn §Ÿ¦§©¦¨
.xeqi` xearl ynn micia dl zriiqn `id ixde ,dlik`a

øáç úLà,zexyrnd lr on`pd -õøàä íò úLàì úìàLîepi`y ¥¤¨¥©§¤¤§¥¤©¨¨¤
,zexyrnd lr on`pdnò úãwøîe úðçBèå úøøBáe ,äøáëe äôð̈¨§¨¨¤¤§¤¤§©¤¤¦¨

,zexyrnd lr zpn`p dpi`y s` dizexitaúà ìéhzLî ìáà£¨¦¤©¦¤
íénä,dqird jezl,dnò òbz àìmind zlhda dzry meyn ©©¦Ÿ¦©¦¨

mdy ux`d mr ilka z`nhpe ,dlga dqird zaiigzn dqirl
yell dl riiql dl oi` okle ,dlgl d`neh mexbl xeq`e ,mi`nh

.ef dqir

mr zy`le ziriayd lr dceygd dy`l riiql xeqi`l mrhd
`ed ux`dïé÷éæçî ïéàL éôìoiriiqneäøéáò éøáBò éãé. §¦¤¥©£¦¦§¥§¥£¥¨

ïleëåmriqle miyp oze`l milk li`ydl lirl exizdy dn lk - §¨
,dnvr dxiar zrya `lyeøîà àìz`f xizdléëøc éðtî àlà Ÿ¨§¤¨¦§¥©§¥

.íBìL̈
ïé÷éæçîeoiriiqn -ìàøNé éãé àì ìáà ,úéòéáMa íéøëð éãédyerd ©£¦¦§¥¨§¦©§¦¦£¨Ÿ§¥¦§¨¥

.dxeq`d dk`lnïîBìLa ïéìàBLå`xew `edy s` ,mixkpd ly §£¦¦§¨
,`ed jexa yecwd ly eny `ed melyy ,'d my eilréëøc éðtî¦§¥©§¥

.íBìL̈

àøîâ
lr dceygd dy`l reiqd oia oica iepiyd lr ddnz `xnbd

:ux`d mr zy`l reiqd oial ziriayd
àLéø àðL éàîxeq`y dpynd zligza xen`d oicd dpey dna - ©§¨¥¨

,ziriayd lr dceygd dy`d mr oeghle xealàôéñ àðL éàîe©§¨¥¨
oeghle xexal xzeny dpynd jynda xen`d oicd dpey dnae -

.ux`d mr zy` mr
:xaca mixe`ia ipy d`ian `xnbd,éiaà øîàriiql oi`y s` ¨©©©¥

`idy meyn epiid ,ziriayd lr dceygd dy`l dpighe dxixaa
z`f lka j` ,dlik`a mixeq`d zexita weqrl dceygk zwfgen

yn ,ux`d mr zy`l riiql xzeny me,ïä ïéøOòî õøàä énò áBø©¥¨¨¤§©§¦¥
mely ikxc iptn okle ,mixyrn mpi` `ny eyyg minkg wxe

.mriiql xzen
,øîà àáøxenb wtq `l` ,mixyrn ux`d inr aex oi` zn`a ¨¨¨©

,`ziixe`c dxiar yyg o`k yiy oeik mriiql xeq`l yie ,`ed
la`àëäxaecn ,reiqd z` exizdy epzpyna o`k -õøàä íòa ¨¨§©¨¨¤

ezhiy itl,øéàî éaøczenexz yixtn `edy cin x`eaiy itk §©¦¥¦
,dxdha eizexit lek`l xdfp epi` j` ,zexyrneålr dctwdd §

äøäèå äàîeèon dpi` ,miycwe dnexz mpi`y milk`ne zexita §¨§¨¢¨
n `id `l` dxezdïðaøcikxc meyn riiql exizd okle ,cala §©¨¨

,`ziixaa epcnl ,xi`n iaxl ux`d mr ly df oipr .mely,àéðúc§©§¨
õøàä íò eäæéàìëBà BðéàL ìk ,z`åéleç[ely oilegd zexit-] ¥¤©¨¨¤¨¤¥¥¨

.øéàî éaø éøác ,äøäèa.åéúBøét øOòî BðéàL ìk ,íéøîBà íéîëçå §¨¢¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨¤¥§©¥¥¨
,ux`d mr zy` dxn`yk okle ,xi`n iax zhiya `id epizpyn
.dxdha dileg lek`l dcitwn dpi` j` zxyrny efl dpeekzd

,`xnbd dywnàôéñ éðz÷cî àäåseqa xn`py dnn `lde - §¨¦§¨¨¥¥¨
y ,mixacd,dnò òbz àì íénä úà ìéhzLîdzry iptn ¦¤©¦¤©©¦Ÿ¦©¦¨

reiq o`k yi dzrne d`neh lawl dxyked dqird dahxpyk
,dxiar ixaer iciaïðé÷ñò äøäèå äàîeèa åàì àLéøc ììkî- ¦§¨§¥¨¨§§¨§¨¢¨©§¦¨

d`neh ixeqi` iptn did `l ok iptl driiql exq`y dny ixd
dzrn wxe ,d`neh lawl dqird dxyked `l oiicry ,dxdhe
dnl ,mixyern mpi` zexitdy cvn yyg oi` m`e ,xeqi`d miiw
oi` `ld ,mely ikxc iptn wx `ed dzr cr driiql xzidd

.xeqi` yyg mey miizpia
d mb ,`xnbd zayiinàLéømely ikxc iptn wxy da xn`py ¥¨

,mind z` lihzy iptl driiql xzenåmbdàôéñdriiql zxqe`d §¥¨
mirbepd mixeqi`a zxacn ,mind z` lihzy xg`aipiipräàîeè §§¨

,äøäèå,d`neh lawl exyked xak zexitdy xaecnyådàLéø §¨¢¨§¥¨
zwqerïéleç úàîeèaoilegd zexit z` d`nhn ef dy`y - §§©¦

z`f exizd mewn lkne ,driiql xeq`l did ie`x okle ,dciay
`ly calae ,opaxc xeqi` `l` df oi`y oeik mely ikxc iptn

,el` zexitn lk`zådàôéñ,mind z` lihzyn driiql zxqe`d ¥¨
zwqer,älç úàîeèazaiiegn `id ,dqird ziyrpyk dzry §§©©¨

cia dze` d`nhn dy`de ,dlga,`ziixe`c xeqi` df ixde ,mi
xn`py(g gi xacna)lr xenyl yiy ,'iznExY zxnWn z`'¤¦§¤¤§Ÿ¨

z` xizdl oi` mely ikxc iptn mb okle ,ozxdha zenexzd
.reiqd

:d`neha oileg ilke`l riiql xzeny xen`d lr dywn `xnbd
eäðéîøe,`ziixan jk lr zeywdl yi - §¦§
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc oihib(iyiy meil)

,`ziixaa epipyïéðçBèzenexz dpnn eyixtd xaky d`eaz £¦
,zexyrneïéãé÷ôîeoecwt dze`ìöàmdy miyp`úéòéáL éìëBà ©§¦¦¥¤§¥§¦¦

,xeriad xg`låokìöàmdy miyp`,äàîeèa ïäéúBøét éìëBà §¥¤§¥¥¥¤§§¨
zexita mlv` eciwtdy zexitd z` etilgiy miyyeg oi`e

,mi`nh zexita e` ziriayàì ìáàmipgehúéòéáL éìëBàìz` £¨Ÿ§§¥§¦¦
,dlik`a dxeq` `idy mz`eazåokàìmipgehïäéúBøét éìëBàì §Ÿ§§¥¥¥¤

äàîeèaixaerl riiql xeq`y oeikn ,d`nh `idy mz`eaz z` §§¨
oileg zexit lke`y inl riiql oi`y ef `ziixan epcnle .dxiar
xzeny dpynd ly `yixa x`iay `ax lr dyw o`kne ,d`neha
dxezd on d`neha lek`l mixeq` mpi`y oileg zexit oeghl

.mely ikxc iptn
,zayiin `xnbdéiaà øîàíúä ,riiql exq`y `ziixaa my - ¨©©©¥¨¨

,d`neha eizexit lke`d ly eizexit z` oeghlãeLçä ïäëa§Ÿ¥¤¨
àúééøBàc äàîeè déì äåäc ,ïðé÷ñò äàîeèa äîeøz ìBëàì- ¤¡§¨§§¨©§¦¨©£¨¥§¨§©§¨

,dxezd on dlik`a dxeq`y d`nh dnexz lek`l ceyg odkdy
ikxc iptn dxiar ixaerl riiql exizd `ly ,el riiql xeq` okle

zd on dxeq`y dxiara melyriiqny xaecn epzpyna la` ,dxe
okle ,dxezd on dlik`a mixeq` mpi`y oileg zexit oeghl ecra

.mely ikxc iptn exizd
,dywn `xnbdéëä éàceyg odka zxacn `ziixady ,ok m` - ¦¨¦

ly `yixd mb ok m`e ,eznexz zpigha el riiql xeq`y
dnexz ciwtny ,dpeekd ,zexit elv` ciwtdl xzeny `ziixad

y okzi ji` ,dywe ,ceyg odk lv`ïéãé÷ôî,dnexz elv`,eäðéîøe ©§¦¦§¦§
,õøàä íò ìàøNé ìöà äîeøz ïéãé÷ôîda rbiy miyyeg oi`e ©§¦¦§¨¥¤¦§¨¥©¨¨¤

,da rbi `l ,dnexza libx epi`y jezny ,dze` `nhieàìå§Ÿ
dnexz miciwtnda ñb BalL éðtî ,õøàä íò ïäk ìöà`edy - ¥¤Ÿ¥©¨¨¤¦§¥¤¦©¨

dxn` ji` ok m`e .dze` ze`nhle da zrbl lelre ,da libx
mdizexit milke`d lv` zexit miciwtny dpey`xd `ziixad
`elde ,odkd lv` dnexz miciwtny xaecny zxn`e ,d`neha

.odkd lv` dnexz miciwtn oi`y epcnl ef `ziixaa
,`xnbd zvxznàëä ,àòìéà éaø øîàdpey`xd `ziixaa - ¨©©¦¦§¨¨¨

,odkd lv` dnexz miciwtny zxne`dïðé÷ñò éàîaxaecn - §©©§¦¨
mi`vnp zexitdyNøç éìëaîö ówenäìéút ãémixebq mdy ¦§¦¤¤©¨¨¦¨¦

.m`nhle ilkd jeza zrbl leki epi`e
,`xnbd zl`eyäcð BzLà epèéñz ànL Leçéìå`ny yeygpy - §¥¤¨§¦¤¦§¦¨

z`nhn dcpde ,dcp didzyk yxg ilkd z` fifz ux`d mr zy`
`ny yeygp ok m`e ,ea zrbep dpi`y s` z`yep `idy dn z`

.zexitd e`nhp
,zayiin `xnbdäéîøé éaø øîà àlà-dnn da zxfeg `xnbd ¤¨¨©©¦¦§§¨

swend qxg ilka zxacn dpey`xd `ziixady mcew epvxizy
e ,lizt cinvàéL÷ àìy itl ,zeziixad zxizqïàk`ziixaa Ÿ©§¨¨

xaecn ,odk lv` dnexz ciwtdl zxqe`d dipydúBøéôadnexz §¥
eøLëeäL`ny mze` mlv` miciwtn oi` okle ,d`neh lawl ¤§§

eli`e ,me`nhiïàkxaecn ,dxiznd ,dpey`xd `ziixaaúBøéôa ¨§¥
dnexzeøLëeä àlL`nhi `l mda rbi m` mbe d`neh lawl ¤Ÿ§§

.mlv` ciwtdl xzen okle ,mze`
:ztqep `ziixan dywn `xnbdeäðéîøe,`ziixan dywe - §¦§

,epipyyéìBnäïçBèì ïéhç Cõøàä íò ïçBèì Bà éúek,mepghiy ©¦¦¦§¥¦§¥©¨¨¤
elà éøäoiicr mihigdìå øNòîì ïú÷æça,úéòéáLmdy epiidc £¥¥§¤§¨¨§©£¥§¦§¦¦

etilgdy ux`d mra e` izeka micyeg `le ,zexit mze` zwfga
y mipweznd zexitd z`epiid m`y] mixyern mpi`y zexita el

zexita e` [wtqd zngn zipy xyrl jixv did silgdy miyyeg
,ziriayì àì ìáàoipräàîeèxak md d`neh oiprly xnelk - £¨Ÿ§§¨

.mze` `nihe mda rbp `ny yeygl jixve ,mixedh zwfga `l
ji`e ,mze` `nihe zexita rbpy miyyegy `ziixaa x`eane
zexit lr miceygd lv` ciwtdl xyt`y lirl zeziixaa xn`p

.ux`d inr lv`e ziriay

,oywnd lr ddnz `xnbdàéîeø éàî éàä,ef `id `iyew dne - ©©§¨
,eøLëeä àlL úBøéôa àðîé÷Bà åàìepcnrd `l m`d ,ddinza ¨¦§¨§¥¤Ÿ§§

lawl exyked `ly zexita ,ciwtdl dxiznd `ziixad z`
,`xnbd zl`eye .m`nhl leki epi`y d`nehéàî dì éøà÷ãe§¨¨¥¨©

¯ dì éøà÷,o`kn zeywdl oywnd ly `pin` dedd dzid dn ¨¨¥¨
`iyew mey oi` exyked `ly zexita epcnrdy xg`n ixde

.o`kn
,ef `ziixa oywnd `iady dny ,oywnd zrc z` zx`an `xnbd

`l` ,lirl epxn`y `iyewd llba `léîøéîì éòa à÷c íeMî¦§¨¨¥§¦§¥
dìò éúéøçà`ziixan efd `ziixad lr zeywdl utgy meyn - ©£¦¥£¨

lv` zexit ciwtd m`y da xn`py ,ef `ziixa `iad okle ,zxg`
,ux`d mr e` izekìå øNòîì ïú÷æça elà éøäúéòéáLoi`e £¥¥§¤§¨¨§©£¥§¦§¦¦

,oywnd df lr dywde ,etlgedy miyyegïðéLééç àì éôeìçìå- §©£¥Ÿ©§¦¨
,zexitd etlgedy miyyeg eppi` ok` m`deäðéîøezeywdl yi - §¦§

zexyrnd lr on`pd xag ,`ziixaa epipyy dnn jk lrïúBpä©¥
dqirBúBîçì,ux`d mr zy` `ide ,el dpwzlúà øNòîdn ©£©£¥¤

å dì ïúBð àeäLokúàdnäãeLçL éðtî ,äpîéä ìèBð àeäLezeng ¤¥¨§¤¤¥¥¤¨¦§¥¤£¨
`idyúôìçîz`ì÷ì÷únä,dlyn dti dqir el zpzepe dqirdn ©£¤¤©¦§©§¥

lyki `l eptilgz m`y ick ,dl ozep `edy dn z` xyrn okle
dn xyrn oke ,xyern epi`y lke` lek`l dl mxeb `edy jka
dqir dlyn el dpzpe dqird z` dtilgd `ny ,dpnn lhepy
miyyegy efd `ziixaa mi`ex ,ok m`e .zxyern dpi`y

.miceyg lv` ciwtdl xagl xzen ji` dyw ok m`e ,dtlgdl
,`xnbd zvxzníúäy zxne`d `ziixaa my -dceyg `id ¨¨

,silgdlàîòè éðz÷ãkdtlgd yygl cgein mrh yi my - ¦§¨¨¥©§¨
,oldl eze` zxne` dnvr `ziixady,àéä äöBø ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¨¦

zeng dze`dza úðwúa,aeh mgl didi dzalyäLBáe`id §©¨©¦¨¨
dðúçîokle ,aeh epi`y mgl dly ozgl zzl zyiiazn `id - ¥£¨¨

el silgzy dceyg ezeng `wec okle ,rexn `le dtilgn `id
mpi` ezaehl silgdl evxi `ly mixg` miyp`a la` daehl

.miaeha mirxd eizexit z` silgdl miceyg
,`xnbd zl`eyïðéLééç àì àîìòìeep` oi` etilgiy mixg`le - §¨§¨Ÿ©§¦¨

,miyyeg,ïðúäåoqk`zn `ede eax lv` cenll ayeid cinlz §¨§©
,ux`d mr lv`ïúBpäezqirúé÷cðeôì,dipqk`d zlra - ©¥§§¨¦

,dze` el dt`zyìèBð àeäL úàå dì ïúBð àeäL úà øNòî©£¥¤¤¥¨§¤¤¥
.úôìçnL éðtî ,äpîéäwx `l dtlgdl miyyegy epcnl ixd ¥¤¨¦§¥¤©£¤¤

oi`y dlrnl epxn`y itk `lye ,mc` lka `l` ,ezenga
.jkl miyyeg

,zayiin `xnbdíúämiyyegy ziwcpet ly dxwna ,my - ¨¨
,dtlgdlàéøBî,silgdl devn z`xed dl `id dxen -äøîàå §¨§¨§¨

,dnvrlàøéø÷ ìeëéà àðàå àîéîç ìeëéì áø éa øa`ed ie`x - ©¥©¥£¦¨©£¨¥§¦¨
miaehe ming milk`n lk`i eax lv` cnely cneld cinlzdy
zexitdy d`ex `idyky epiidc ,mixw milk`n lke` ip`e
mze` dtilgn `id ,mini dyely e` miinei xg` ,milwlwzn
dyer `id dipirae ,milwlewn milk`n lk`i lal mixg`a

.dtlgdl yeygl oi` mixg` mipte`a la` ,devn
,zl`eye zxfeg `xnbdïðéLééç àì àîìòì ézkàådz` oiicre - §©©¦§¨§¨Ÿ©§¦¨

zb`ecd zeng xy`n xg` ote`a dtlgdl miyyeg oi`y xne`
,dlv` oqk`zny mkg cinlzl zb`ecd zi`wcpete dpzgl

àéðúäå,`ziixaa epipy `elde -øáç úLà,zexyrnd lr on`pd §¨©§¨¥¤¨¥
úðçBè,dpigha zriiqn -äàîè àéäL ïîæa ,õøàä íò úLà íò ¤¤¦¥¤©¨¨¤¦§©¤¦§¥¨

okle ,zexdha zrbl dlibx dpi` d`nh `idy oeiky ,xagd zy`
,xyern epi`y zpgeh `idy dnn ditl ozz `ny miyyeg oi`

àì ìáàok dyrz,äøBäè àéäL ïîæalk`ze gkyz `ny £¨Ÿ¦§©¤¦§¨
.mixyern mpi` mde mda zwqer `idy el` milk`nnïBòîL éaø©¦¦§

äàîè àéäL ïîæa óà ,øîBà øæòìà ïa,xagd zy`ïBçèz àìmr ¤¤§¨¨¥©¦§©¤¦§¥¨Ÿ¦§
,ux`d mr zy` dzxagdzøáçL éðtî¦§¥¤£¤§¨

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

miwxt dyelyaa cenr `q sc ± iriax wxtoihib
ïéðçåè.zpwezn d`eaz Ðïéãé÷ôîå`l miceyg oi`y ,ziriay ilke` lv` dze` Ð

.rbil `le silgdlúéòéáù éìëåàì àì ìáàdze` oipgeh oi` dxiar ixaer ly d`eaz Ð

oileg lke`a dl znwene ,dnr zpgeh :ipzw oizipzne .mzxiara oriiql xeq`y ,mdl

!d`neha'åë ïäëá àåää ééáà øîà.ziyixtck ,`ed `ziixe`c `xeqi`c Ðéëä éà
ïéãé÷ôîi`w odka i` ÐÐoiciwtn ivn in

?rbi `ny yiig `le ,elv`íò ìàøùé ìöà
õøàä.da rbi `l da libx epi`y jeznc Ðñâ

äá.u"eeixt da libx Ðäãðz` d`nhn Ð

.zrbep oi`y it lr s`e ,d`ynïàë:ipzc `d Ð

oiciwtn oi`Ðoiciwtn :ipzc `de ,exykedya

Ðodlyae .dnexza ediiexze ,exyked `lya

.`l i` exyked i` rci `l xagc ,oriiql xeq`

ïçåèì.dpynd oeyla one`d my df Ðïú÷æçá
zexitae xyern epi`ya silgdl ceyg oi`y Ð

.ziriayäàîåèì àì ìáà,rbp `ny opiyiig Ð

pzw lirle.mlv` oiciwtn :iäì éøà÷ éàîÐ

.ikd dl `vxzi` `däìò éúéøçà àîøéîìÐ

draw jkle ,zexyrnl ozwfga ipzwc `cd lr

`lc dyextle dlr `nxinl ,`kd `xnba

.ol iywzåúåîçì ïúåðä,el dpwzl dqir Ð

.jkl dliahde ,ux`d mr zy` `ide xag `ede

ì÷ì÷úîä úôìçî äãåùç àéäùel zpzepe Ð

,dl ozep `edy z` xyrn ,jkld .dly dtid

eptilgz m`yÐ.xyern epi`y dlik`n `vnp

eztilgd m`y ,dpnid lhep `edy z`eÐ

.xyern epi`y lke` `vnp'åë àéä äöåøÐ

.ztlgn `id drxl `leúé÷ãðåôìcinlz Ð

,ux`d mr lv` oqk`zpe eax iptl ayeid

.ezqir z` el dte` ziwcpetúôìçî äãåùçù
.lwlwznd :`kd opiqxb `l Ðäáåèì éîð íúä

úðååëúî àéädevn z`xed dnvrl `ixene Ð

.df selga'åë áø éá øá,`xixwe `ning Ð

.dtilgn `id dyly e` mini ipy xg`lúðçåè
.dzriiqn Ðäàîè àéäù ïîæá,xag zy` Ð

zexdha rbil dlibx dpi` d`neh iniac oeikc

Ð.dit jezl ozze lehz `ny opiyiig `l
úðúåð
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dilr dlg my oi` - leblb mcew yixtn m` `kdc ,inc `lc :xnel yie !dnexzl ezk`ln

mbe ,oileaiya enicwdy xyrn oebk ,ezk`ln xnb mcew dnexz my lg - mzd la` .llk

dlga `aiigin `lc ab lr s` ,minl lihzyn `kd xeq` mewn lkne .raw zlik`a xeq`

mezgp :(a,dp dxf dcear) "l`rnyi iax" wxta mzd inp opzc :dyw edine .lblbzy cr

mikxer `le oiyl `l - d`neha dyer didy

,jixt inlyexiae .enr oixxea `l :dlr ipze .enr

,edine .zzel epi`ya - o`k ,zzela - o`k :ipyne

xingnc ,iia`l `l` ayiizi `l `iepiy i`d

- `axl la` .i`nc oiprln ith d`neh oiprl

,`ed oileg z`nehc oeik ,exykeda elit` ixy

mzdc :uxiz z"xe .minl lihzyn `l` xq` `le

i`cec rnyn ,ipzw "d`neha zexit dyerd"

- d`neha dyerd mezgp oke ,ciar `w d`neha

`kd la` .dxixae dxiva zryn exingd ikdl

`kd jixtc `de .`nlra ceyga `l` ixii` `l

- ilke`l ,d`neha zexit ilke`l oipgeh oi`n

dil ixw ceyge ,`nlra `cyg `l` rnyn `l

(a,e) dcpc `nw wxtac :xn`z m`e .ikd xza

`ly cr ,d`neh wtq dl clep :mzd opz ,opixn`

dyrz - dlblbyn ,d`neha dyrz - dlblb

:xnel yie !minl lihzyn opixq` `kde .dxdha

`l - d`neh wtq dl clep xakc ,mzd ip`yc

cqtd oi`e ,dlga daiigi` `lc dnk lk opiyiig

.dlgd z` odkd lk`i `l ikd e`lac ,odkl

.minl lihzyn xeq` - dxedha `kd la`

øîà.ipyn `axc `ail` - ceyg odka iia`

zenewn dnka epivn oke .icin `iyw `l diciclc

`zrnya (a,ep oiaexir) "oixarn cvik" wxta

.(a,er my) "oelg" wxtae ,zraexn `lahc

ùåçéìåhqidl la` - dcp ezy` ephiqz `ny

oke .opiyiig `l - diteb ux`d mr

epi`e odizy z` lhepe ux`d mr `ae :onwl

`xneg eilr exfb `lc meyn epiid - yyeg

oileki xeav oi`c ,hqide ayene akyn oebk dxizi

iriay wxta zexdh zkqna gken oke .da cenrl

oi` - zial eqpkpy miapbd :opzc ,(e dpyn)

- oi`nhn od dne ,miapbd ilbx mewn `l` `nh

zeakyn la` ,migeztd qxg ilke oiwyne oilke`

,oixedh - lizt cinv oitwend qxg ilke zeayene

rnyn .`nh lkd - dy` e` ieb odnr yi m`e

.ayene akyn dyer ux`d mr oi`c `icda

`de .ux`d mr icba` inp i`w - dcp ezy` mdilr dayi `ny :(a,dl) oilegc ipy wxta `ax yxtne ,'ek qxcn miyext icba ,miyextl qxcn ux`d mr icba :opzc `d `zyde

- "qxce" hwp `l` ,qxcn z`neh el yi lah `l i`c meyn e`l - "rbpe" hwp `le "qxce" hwpc `d ,xag icba lr qxce dlre lahy izek :(a,bl dcp) "mizek zepa" wxta xn`c

`y ,ely `xepiva la` .oeilrk oezgz akyn `nhne :oizipzna mzd ipzw ikdc ,izek ly elbxl zgz xag cba iedilc irac meynxneg"a gkenck ,exfb - da cenrle xdfil xyt

mdilr dayi `ny ,micba mrhn `l` `nhn epi`e ,afk ux`d mr eyr `l xac meylc yxtn did `"fihpetn dyn iax axde .(a,bl dcp) "mizek zepa" wxtae (`,bk dbibg) "ycewa

ux`d mr z`neh meyn i` :xn`wc (my) "mizek zepa" wxta ok m`c ,d`xp oi`e .oiirn mrhn `le ,eiztya rbpy itl - `nh ely `xepivc .qxcnd z` `yep `ed ixde ,dcp ezy`

wxt) miaf zkqna opzck ,qxcnd on yxity xg` qxg ilk `nhn qxcn `yep oi`c ,mexr `edy oeik ,`nhn `l inp liah `l ik ?"dil liah `d" xninl dil dnl ,dil liah `d

`ed `nhp did - dcp lrea m`c ,lired daxd .ux`d mrc `xepiv meyn dil wetiz - ezy` lv` mcwy dna lecb odk lired dn :mzd jixtc iwecv iab ,cere !(` dpyn iying

mrl hqid oi` dnexzl elit`c `kd rnync :xn`z m`e .opaxcn ilk `nhnc ,dwyn meyn `nhpc `ed dicegl cba - ux`d mrc `xepiv meyn i`e .af ly ewex `yepk ,eicbae

,dy`l opiyiig `l oilegl la` ,ezy` meyn opiyiig mzdc :xnel yie !dnexzl oi`nhe ,oilegl oixedh - ehiqde ,evivg ,eqxcn ,ux`d mr zeyx wtq :`ipz dbibgc `ztqezae .ux`d

.dnexzl inp ixiin - zial eqpkpy miapbc `idde ,hqidl `le qxcnl `líåùî,oiciwtne oipgeh :ipzwc ,iieyw`l ivn inp `ziinw`c ab lr s`e - izixg` `nxinl ira `wc

.ux`d mr` ux`d mrn `nxinl irac meyn ,inp dl iziin mewn lkn - itelgi`l opiyiig `leíúäip` daehl :qxhpewa yxit - `ning lekil ax ia xa dxn`e `ixen inp

xi`n iax xn`w dpynac ,cere .(a,e oileg) lik` `w diyicn `xez :dxn`e `ixen :enk ,xzid z`xed oeyl `l` ,ok rnyn `l "`ixen" oeyle .devn z`xed - "`ixen"c .zpeekn

(`,e) oilegc `nw wxta itelgi`l opiyiig `lc `de !eliaya izgxh `lde ?'ek `ning lekil ax ia xac :dxn`w dinzac :mgpn epiax axd yxtne .oi`nxl oi`xg` ep` oi` :dlr

.df liaya df gexhl mipky jxcc meyn - eliaya zgxehy it lr s` ,lyal dxcwe zet`l ezpkyl ezqir ozep iabúùà:qxhpewa yxit - ux`d mr zy` mr zpgeh xag

- oilke`a zrbep `idy oeikc ,dxedh `idy onfa `l la` .xyern epi`y xac dit jezl ozze lehiz `ny opiyiig `l f`c ,d`nh `idy onfa ux`d mr zy`l driiqn xag zy`

dpi` xag zy`c ab lr s` :yxit (my) oilegc `nw wxtae .xag zy`l dlra zeyx `la zpzepy :yexit ,dapb apbn `zyd :xn`we .xyern epi`y xac dit jezl ozz `ny opiyiig

.`iypin `l - lfbd lr dceygc e`l i` ,mixg`l zzl la` .dil aidic i`n lik`e iypinc yipi` ciarc ,dgkyl opiyiig - xyern epi`y xac lek`l `le lfb lek`l `l dceyg

weligd dfeiia`le .`axl xeq`e ,dxiar ixaer ici zriiqn `id ixd :cere .(`,hiw `nw `aa) "`xza lfebd" seqa opixn`ck ,miypd on hren xac oilawnc ,dlifb df oi`c :cere .wegc
xn`c
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éìëBà ìöàå úéòéáL éìëBà ìöà ïéãé÷ôîe ïéðçBè£¦©§¦¦¥¤§¥§¦¦§¥¤§¥
àìå úéòéáL éìëBàì àì ìáà ,äàîeèa ïäéúBøét¥¥¤§§¨£¨Ÿ§§¥§¦¦§Ÿ
ïäëa íúä :ééaà øîà !äàîeèa ïäéúBøét éìëBàì§§¥¥¥¤§§¨£©©©¥¨¨§Ÿ¥
déì äåäc ,ïðé÷ñò äàîeèa äîeøz ìBëàì ãeLçä¤¨¤¡§¨§§¨¨§¦©©£¨¥

.àúééøBàc äàîeè¯:eäðéîøe ?ïéãé÷ôî éëä éà §¨§©§¨¦¨¦©§¦¦§¦§
ïäk ìöà àìå õøàä íò ìàøNé ìöà äîeøz ïéãé÷ôî©§¦¦§¨¥¤¦§¨¥©¨¨¤§Ÿ¥¤Ÿ¥
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úBøéôa ïàk ,eøLëeäL úBøéôa ïàk :àéL÷ àì ,äéîøé¦§§¨¨©§¨¨§¥¤§§¨§¥

éìBnä :eäðéîøe .eøLëeä àlLBà éúek ïçBèì ïéhç C ¤Ÿ§§§¦§©¦¦¦§¥¦
õøàä íò ïçBèì¯øNòîì ïú÷æça elà éøä §¥©¨¨¤£¥¥§¤§¨¨§©£¥

!äàîeèì àì ìáà ,úéòéáMìå¯åàì ?àéîeø éàî éàä §©§¦¦£¨Ÿ§§¨©©§¨¨
?eøLëeä àlL úBøéôa àðîé÷Bà¯éàî dì éøà÷ãe ¦§¨§¥¤Ÿ§§§¨¨¥¨©

?dì éøà÷¯:dìò éúéøçà éîøéîì éòa à÷c íeMî ¨¨¥¨¦§¨¨¥§¦§¥©£¦¦£¨
,úéòéáMìå øNòîì ïú÷æça elà éøäeàì éôelçì £¥¥§¤§¨¨§©£¥§©§¦¦§¦¥¨

àeäL úà øOòî ,BúBîçì ïúBpä :eäðéîøe .ïðéLééç̈§¦©§¦§©¥§¨§©¥¤¤
äãeLçL éðtî ,äpîéä ìèBð àeäL úàå dì ïúBð¥¨§¤¤¥¥¤¨¦§¥¤£¨

!ì÷ì÷úîä úôìçî¯éaø øîà ,àîòè éðú÷ãk íúä ©£¤¤©¦§©§¥¨¨¦§¨¨¥©§¨¨©©¦
.dðúçî äLBáe dza úðwúa àéä äöBø :äãeäé¯ §¨¨¦§©¨©¦¨¨¥£¨¨

øOòî ,úé÷ãðeôì ïúBpä :ïðúäå ?ïðéLééç àì àîìòìe§¨§¨¨¨§¦©§¨§©©¥§§¨¦§©¥
éðtî ,äpîéä ìèBð àeäL úàå dì ïúBð àeäL úà¤¤¥¨§¤¤¥¥¤¨¦§¥

!úôìçnL¯ìeëéì áø éa øa :äøîàå àéøBî íúä ¤©£¤¤¨¨§¨§¨§¨©¥©¥
?àøéø÷ ìeëéà àðàå ,àîéîç¯àì àîìòì ézkàå £¦¨©£¨¥§¦¨§©©¦§¨§¨¨

íò úLà íò úðçBè øáç úLà :àéðúäå ?ïðéLééç̈§¦©§¨©§¨¥¤¨¥¤¤¦¥¤©
àéäL ïîæa àì ìáà ,äàîè àéäL ïîæa õøàä̈¨¤¦§©¤¦§¥¨£¨Ÿ¦§©¤¦

dúøáçL éðtî ,ïBçèz àì äàîè àéäL ïîæa óà :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ;äøBäè§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥©¦§©¤¦§¥¨Ÿ¦§¦§¥¤£¥§¨
úðúåð
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc oihib(iyiy meil)

,`ziixaa epipyïéðçBèzenexz dpnn eyixtd xaky d`eaz £¦
,zexyrneïéãé÷ôîeoecwt dze`ìöàmdy miyp`úéòéáL éìëBà ©§¦¦¥¤§¥§¦¦

,xeriad xg`låokìöàmdy miyp`,äàîeèa ïäéúBøét éìëBà §¥¤§¥¥¥¤§§¨
zexita mlv` eciwtdy zexitd z` etilgiy miyyeg oi`e

,mi`nh zexita e` ziriayàì ìáàmipgehúéòéáL éìëBàìz` £¨Ÿ§§¥§¦¦
,dlik`a dxeq` `idy mz`eazåokàìmipgehïäéúBøét éìëBàì §Ÿ§§¥¥¥¤

äàîeèaixaerl riiql xeq`y oeikn ,d`nh `idy mz`eaz z` §§¨
oileg zexit lke`y inl riiql oi`y ef `ziixan epcnle .dxiar
xzeny dpynd ly `yixa x`iay `ax lr dyw o`kne ,d`neha
dxezd on d`neha lek`l mixeq` mpi`y oileg zexit oeghl

.mely ikxc iptn
,zayiin `xnbdéiaà øîàíúä ,riiql exq`y `ziixaa my - ¨©©©¥¨¨

,d`neha eizexit lke`d ly eizexit z` oeghlãeLçä ïäëa§Ÿ¥¤¨
àúééøBàc äàîeè déì äåäc ,ïðé÷ñò äàîeèa äîeøz ìBëàì- ¤¡§¨§§¨©§¦¨©£¨¥§¨§©§¨

,dxezd on dlik`a dxeq`y d`nh dnexz lek`l ceyg odkdy
ikxc iptn dxiar ixaerl riiql exizd `ly ,el riiql xeq` okle

zd on dxeq`y dxiara melyriiqny xaecn epzpyna la` ,dxe
okle ,dxezd on dlik`a mixeq` mpi`y oileg zexit oeghl ecra

.mely ikxc iptn exizd
,dywn `xnbdéëä éàceyg odka zxacn `ziixady ,ok m` - ¦¨¦

ly `yixd mb ok m`e ,eznexz zpigha el riiql xeq`y
dnexz ciwtny ,dpeekd ,zexit elv` ciwtdl xzeny `ziixad

y okzi ji` ,dywe ,ceyg odk lv`ïéãé÷ôî,dnexz elv`,eäðéîøe ©§¦¦§¦§
,õøàä íò ìàøNé ìöà äîeøz ïéãé÷ôîda rbiy miyyeg oi`e ©§¦¦§¨¥¤¦§¨¥©¨¨¤

,da rbi `l ,dnexza libx epi`y jezny ,dze` `nhieàìå§Ÿ
dnexz miciwtnda ñb BalL éðtî ,õøàä íò ïäk ìöà`edy - ¥¤Ÿ¥©¨¨¤¦§¥¤¦©¨

dxn` ji` ok m`e .dze` ze`nhle da zrbl lelre ,da libx
mdizexit milke`d lv` zexit miciwtny dpey`xd `ziixad
`elde ,odkd lv` dnexz miciwtny xaecny zxn`e ,d`neha

.odkd lv` dnexz miciwtn oi`y epcnl ef `ziixaa
,`xnbd zvxznàëä ,àòìéà éaø øîàdpey`xd `ziixaa - ¨©©¦¦§¨¨¨

,odkd lv` dnexz miciwtny zxne`dïðé÷ñò éàîaxaecn - §©©§¦¨
mi`vnp zexitdyNøç éìëaîö ówenäìéút ãémixebq mdy ¦§¦¤¤©¨¨¦¨¦

.m`nhle ilkd jeza zrbl leki epi`e
,`xnbd zl`eyäcð BzLà epèéñz ànL Leçéìå`ny yeygpy - §¥¤¨§¦¤¦§¦¨

z`nhn dcpde ,dcp didzyk yxg ilkd z` fifz ux`d mr zy`
`ny yeygp ok m`e ,ea zrbep dpi`y s` z`yep `idy dn z`

.zexitd e`nhp
,zayiin `xnbdäéîøé éaø øîà àlà-dnn da zxfeg `xnbd ¤¨¨©©¦¦§§¨

swend qxg ilka zxacn dpey`xd `ziixady mcew epvxizy
e ,lizt cinvàéL÷ àìy itl ,zeziixad zxizqïàk`ziixaa Ÿ©§¨¨

xaecn ,odk lv` dnexz ciwtdl zxqe`d dipydúBøéôadnexz §¥
eøLëeäL`ny mze` mlv` miciwtn oi` okle ,d`neh lawl ¤§§

eli`e ,me`nhiïàkxaecn ,dxiznd ,dpey`xd `ziixaaúBøéôa ¨§¥
dnexzeøLëeä àlL`nhi `l mda rbi m` mbe d`neh lawl ¤Ÿ§§

.mlv` ciwtdl xzen okle ,mze`
:ztqep `ziixan dywn `xnbdeäðéîøe,`ziixan dywe - §¦§

,epipyyéìBnäïçBèì ïéhç Cõøàä íò ïçBèì Bà éúek,mepghiy ©¦¦¦§¥¦§¥©¨¨¤
elà éøäoiicr mihigdìå øNòîì ïú÷æça,úéòéáLmdy epiidc £¥¥§¤§¨¨§©£¥§¦§¦¦

etilgdy ux`d mra e` izeka micyeg `le ,zexit mze` zwfga
y mipweznd zexitd z`epiid m`y] mixyern mpi`y zexita el

zexita e` [wtqd zngn zipy xyrl jixv did silgdy miyyeg
,ziriayì àì ìáàoipräàîeèxak md d`neh oiprly xnelk - £¨Ÿ§§¨

.mze` `nihe mda rbp `ny yeygl jixve ,mixedh zwfga `l
ji`e ,mze` `nihe zexita rbpy miyyegy `ziixaa x`eane
zexit lr miceygd lv` ciwtdl xyt`y lirl zeziixaa xn`p

.ux`d inr lv`e ziriay

,oywnd lr ddnz `xnbdàéîeø éàî éàä,ef `id `iyew dne - ©©§¨
,eøLëeä àlL úBøéôa àðîé÷Bà åàìepcnrd `l m`d ,ddinza ¨¦§¨§¥¤Ÿ§§

lawl exyked `ly zexita ,ciwtdl dxiznd `ziixad z`
,`xnbd zl`eye .m`nhl leki epi`y d`nehéàî dì éøà÷ãe§¨¨¥¨©

¯ dì éøà÷,o`kn zeywdl oywnd ly `pin` dedd dzid dn ¨¨¥¨
`iyew mey oi` exyked `ly zexita epcnrdy xg`n ixde

.o`kn
,ef `ziixa oywnd `iady dny ,oywnd zrc z` zx`an `xnbd

`l` ,lirl epxn`y `iyewd llba `léîøéîì éòa à÷c íeMî¦§¨¨¥§¦§¥
dìò éúéøçà`ziixan efd `ziixad lr zeywdl utgy meyn - ©£¦¥£¨

lv` zexit ciwtd m`y da xn`py ,ef `ziixa `iad okle ,zxg`
,ux`d mr e` izekìå øNòîì ïú÷æça elà éøäúéòéáLoi`e £¥¥§¤§¨¨§©£¥§¦§¦¦

,oywnd df lr dywde ,etlgedy miyyegïðéLééç àì éôeìçìå- §©£¥Ÿ©§¦¨
,zexitd etlgedy miyyeg eppi` ok` m`deäðéîøezeywdl yi - §¦§

zexyrnd lr on`pd xag ,`ziixaa epipyy dnn jk lrïúBpä©¥
dqirBúBîçì,ux`d mr zy` `ide ,el dpwzlúà øNòîdn ©£©£¥¤

å dì ïúBð àeäLokúàdnäãeLçL éðtî ,äpîéä ìèBð àeäLezeng ¤¥¨§¤¤¥¥¤¨¦§¥¤£¨
`idyúôìçîz`ì÷ì÷únä,dlyn dti dqir el zpzepe dqirdn ©£¤¤©¦§©§¥

lyki `l eptilgz m`y ick ,dl ozep `edy dn z` xyrn okle
dn xyrn oke ,xyern epi`y lke` lek`l dl mxeb `edy jka
dqir dlyn el dpzpe dqird z` dtilgd `ny ,dpnn lhepy
miyyegy efd `ziixaa mi`ex ,ok m`e .zxyern dpi`y

.miceyg lv` ciwtdl xagl xzen ji` dyw ok m`e ,dtlgdl
,`xnbd zvxzníúäy zxne`d `ziixaa my -dceyg `id ¨¨

,silgdlàîòè éðz÷ãkdtlgd yygl cgein mrh yi my - ¦§¨¨¥©§¨
,oldl eze` zxne` dnvr `ziixady,àéä äöBø ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¨¦

zeng dze`dza úðwúa,aeh mgl didi dzalyäLBáe`id §©¨©¦¨¨
dðúçîokle ,aeh epi`y mgl dly ozgl zzl zyiiazn `id - ¥£¨¨

el silgzy dceyg ezeng `wec okle ,rexn `le dtilgn `id
mpi` ezaehl silgdl evxi `ly mixg` miyp`a la` daehl

.miaeha mirxd eizexit z` silgdl miceyg
,`xnbd zl`eyïðéLééç àì àîìòìeep` oi` etilgiy mixg`le - §¨§¨Ÿ©§¦¨

,miyyeg,ïðúäåoqk`zn `ede eax lv` cenll ayeid cinlz §¨§©
,ux`d mr lv`ïúBpäezqirúé÷cðeôì,dipqk`d zlra - ©¥§§¨¦

,dze` el dt`zyìèBð àeäL úàå dì ïúBð àeäL úà øNòî©£¥¤¤¥¨§¤¤¥
.úôìçnL éðtî ,äpîéäwx `l dtlgdl miyyegy epcnl ixd ¥¤¨¦§¥¤©£¤¤

oi`y dlrnl epxn`y itk `lye ,mc` lka `l` ,ezenga
.jkl miyyeg

,zayiin `xnbdíúämiyyegy ziwcpet ly dxwna ,my - ¨¨
,dtlgdlàéøBî,silgdl devn z`xed dl `id dxen -äøîàå §¨§¨§¨

,dnvrlàøéø÷ ìeëéà àðàå àîéîç ìeëéì áø éa øa`ed ie`x - ©¥©¥£¦¨©£¨¥§¦¨
miaehe ming milk`n lk`i eax lv` cnely cneld cinlzdy
zexitdy d`ex `idyky epiidc ,mixw milk`n lke` ip`e
mze` dtilgn `id ,mini dyely e` miinei xg` ,milwlwzn
dyer `id dipirae ,milwlewn milk`n lk`i lal mixg`a

.dtlgdl yeygl oi` mixg` mipte`a la` ,devn
,zl`eye zxfeg `xnbdïðéLééç àì àîìòì ézkàådz` oiicre - §©©¦§¨§¨Ÿ©§¦¨

zb`ecd zeng xy`n xg` ote`a dtlgdl miyyeg oi`y xne`
,dlv` oqk`zny mkg cinlzl zb`ecd zi`wcpete dpzgl

àéðúäå,`ziixaa epipy `elde -øáç úLà,zexyrnd lr on`pd §¨©§¨¥¤¨¥
úðçBè,dpigha zriiqn -äàîè àéäL ïîæa ,õøàä íò úLà íò ¤¤¦¥¤©¨¨¤¦§©¤¦§¥¨

okle ,zexdha zrbl dlibx dpi` d`nh `idy oeiky ,xagd zy`
,xyern epi`y zpgeh `idy dnn ditl ozz `ny miyyeg oi`

àì ìáàok dyrz,äøBäè àéäL ïîæalk`ze gkyz `ny £¨Ÿ¦§©¤¦§¨
.mixyern mpi` mde mda zwqer `idy el` milk`nnïBòîL éaø©¦¦§

äàîè àéäL ïîæa óà ,øîBà øæòìà ïa,xagd zy`ïBçèz àìmr ¤¤§¨¨¥©¦§©¤¦§¥¨Ÿ¦§
,ux`d mr zy` dzxagdzøáçL éðtî¦§¥¤£¤§¨
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miwxt dyelyaa cenr `q sc ± iriax wxtoihib
ïéðçåè.zpwezn d`eaz Ðïéãé÷ôîå`l miceyg oi`y ,ziriay ilke` lv` dze` Ð

.rbil `le silgdlúéòéáù éìëåàì àì ìáàdze` oipgeh oi` dxiar ixaer ly d`eaz Ð

oileg lke`a dl znwene ,dnr zpgeh :ipzw oizipzne .mzxiara oriiql xeq`y ,mdl

!d`neha'åë ïäëá àåää ééáà øîà.ziyixtck ,`ed `ziixe`c `xeqi`c Ðéëä éà
ïéãé÷ôîi`w odka i` ÐÐoiciwtn ivn in

?rbi `ny yiig `le ,elv`íò ìàøùé ìöà
õøàä.da rbi `l da libx epi`y jeznc Ðñâ

äá.u"eeixt da libx Ðäãðz` d`nhn Ð

.zrbep oi`y it lr s`e ,d`ynïàë:ipzc `d Ð

oiciwtn oi`Ðoiciwtn :ipzc `de ,exykedya

Ðodlyae .dnexza ediiexze ,exyked `lya

.`l i` exyked i` rci `l xagc ,oriiql xeq`

ïçåèì.dpynd oeyla one`d my df Ðïú÷æçá
zexitae xyern epi`ya silgdl ceyg oi`y Ð

.ziriayäàîåèì àì ìáà,rbp `ny opiyiig Ð

pzw lirle.mlv` oiciwtn :iäì éøà÷ éàîÐ

.ikd dl `vxzi` `däìò éúéøçà àîøéîìÐ

draw jkle ,zexyrnl ozwfga ipzwc `cd lr

`lc dyextle dlr `nxinl ,`kd `xnba

.ol iywzåúåîçì ïúåðä,el dpwzl dqir Ð

.jkl dliahde ,ux`d mr zy` `ide xag `ede

ì÷ì÷úîä úôìçî äãåùç àéäùel zpzepe Ð

,dl ozep `edy z` xyrn ,jkld .dly dtid

eptilgz m`yÐ.xyern epi`y dlik`n `vnp

eztilgd m`y ,dpnid lhep `edy z`eÐ

.xyern epi`y lke` `vnp'åë àéä äöåøÐ

.ztlgn `id drxl `leúé÷ãðåôìcinlz Ð

,ux`d mr lv` oqk`zpe eax iptl ayeid

.ezqir z` el dte` ziwcpetúôìçî äãåùçù
.lwlwznd :`kd opiqxb `l Ðäáåèì éîð íúä

úðååëúî àéädevn z`xed dnvrl `ixene Ð

.df selga'åë áø éá øá,`xixwe `ning Ð

.dtilgn `id dyly e` mini ipy xg`lúðçåè
.dzriiqn Ðäàîè àéäù ïîæá,xag zy` Ð

zexdha rbil dlibx dpi` d`neh iniac oeikc

Ð.dit jezl ozze lehz `ny opiyiig `l
úðúåð

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

dilr dlg my oi` - leblb mcew yixtn m` `kdc ,inc `lc :xnel yie !dnexzl ezk`ln

mbe ,oileaiya enicwdy xyrn oebk ,ezk`ln xnb mcew dnexz my lg - mzd la` .llk

dlga `aiigin `lc ab lr s` ,minl lihzyn `kd xeq` mewn lkne .raw zlik`a xeq`

mezgp :(a,dp dxf dcear) "l`rnyi iax" wxta mzd inp opzc :dyw edine .lblbzy cr

mikxer `le oiyl `l - d`neha dyer didy

,jixt inlyexiae .enr oixxea `l :dlr ipze .enr

,edine .zzel epi`ya - o`k ,zzela - o`k :ipyne

xingnc ,iia`l `l` ayiizi `l `iepiy i`d

- `axl la` .i`nc oiprln ith d`neh oiprl

,`ed oileg z`nehc oeik ,exykeda elit` ixy

mzdc :uxiz z"xe .minl lihzyn `l` xq` `le

i`cec rnyn ,ipzw "d`neha zexit dyerd"

- d`neha dyerd mezgp oke ,ciar `w d`neha

`kd la` .dxixae dxiva zryn exingd ikdl

`kd jixtc `de .`nlra ceyga `l` ixii` `l

- ilke`l ,d`neha zexit ilke`l oipgeh oi`n

dil ixw ceyge ,`nlra `cyg `l` rnyn `l

(a,e) dcpc `nw wxtac :xn`z m`e .ikd xza

`ly cr ,d`neh wtq dl clep :mzd opz ,opixn`

dyrz - dlblbyn ,d`neha dyrz - dlblb

:xnel yie !minl lihzyn opixq` `kde .dxdha

`l - d`neh wtq dl clep xakc ,mzd ip`yc

cqtd oi`e ,dlga daiigi` `lc dnk lk opiyiig

.dlgd z` odkd lk`i `l ikd e`lac ,odkl

.minl lihzyn xeq` - dxedha `kd la`

øîà.ipyn `axc `ail` - ceyg odka iia`

zenewn dnka epivn oke .icin `iyw `l diciclc

`zrnya (a,ep oiaexir) "oixarn cvik" wxta

.(a,er my) "oelg" wxtae ,zraexn `lahc

ùåçéìåhqidl la` - dcp ezy` ephiqz `ny

oke .opiyiig `l - diteb ux`d mr

epi`e odizy z` lhepe ux`d mr `ae :onwl

`xneg eilr exfb `lc meyn epiid - yyeg

oileki xeav oi`c ,hqide ayene akyn oebk dxizi

iriay wxta zexdh zkqna gken oke .da cenrl

oi` - zial eqpkpy miapbd :opzc ,(e dpyn)

- oi`nhn od dne ,miapbd ilbx mewn `l` `nh

zeakyn la` ,migeztd qxg ilke oiwyne oilke`

,oixedh - lizt cinv oitwend qxg ilke zeayene

rnyn .`nh lkd - dy` e` ieb odnr yi m`e

.ayene akyn dyer ux`d mr oi`c `icda

`de .ux`d mr icba` inp i`w - dcp ezy` mdilr dayi `ny :(a,dl) oilegc ipy wxta `ax yxtne ,'ek qxcn miyext icba ,miyextl qxcn ux`d mr icba :opzc `d `zyde

- "qxce" hwp `l` ,qxcn z`neh el yi lah `l i`c meyn e`l - "rbpe" hwp `le "qxce" hwpc `d ,xag icba lr qxce dlre lahy izek :(a,bl dcp) "mizek zepa" wxta xn`c

`y ,ely `xepiva la` .oeilrk oezgz akyn `nhne :oizipzna mzd ipzw ikdc ,izek ly elbxl zgz xag cba iedilc irac meynxneg"a gkenck ,exfb - da cenrle xdfil xyt

mdilr dayi `ny ,micba mrhn `l` `nhn epi`e ,afk ux`d mr eyr `l xac meylc yxtn did `"fihpetn dyn iax axde .(a,bl dcp) "mizek zepa" wxtae (`,bk dbibg) "ycewa

ux`d mr z`neh meyn i` :xn`wc (my) "mizek zepa" wxta ok m`c ,d`xp oi`e .oiirn mrhn `le ,eiztya rbpy itl - `nh ely `xepivc .qxcnd z` `yep `ed ixde ,dcp ezy`

wxt) miaf zkqna opzck ,qxcnd on yxity xg` qxg ilk `nhn qxcn `yep oi`c ,mexr `edy oeik ,`nhn `l inp liah `l ik ?"dil liah `d" xninl dil dnl ,dil liah `d

`ed `nhp did - dcp lrea m`c ,lired daxd .ux`d mrc `xepiv meyn dil wetiz - ezy` lv` mcwy dna lecb odk lired dn :mzd jixtc iwecv iab ,cere !(` dpyn iying

mrl hqid oi` dnexzl elit`c `kd rnync :xn`z m`e .opaxcn ilk `nhnc ,dwyn meyn `nhpc `ed dicegl cba - ux`d mrc `xepiv meyn i`e .af ly ewex `yepk ,eicbae

,dy`l opiyiig `l oilegl la` ,ezy` meyn opiyiig mzdc :xnel yie !dnexzl oi`nhe ,oilegl oixedh - ehiqde ,evivg ,eqxcn ,ux`d mr zeyx wtq :`ipz dbibgc `ztqezae .ux`d

.dnexzl inp ixiin - zial eqpkpy miapbc `idde ,hqidl `le qxcnl `líåùî,oiciwtne oipgeh :ipzwc ,iieyw`l ivn inp `ziinw`c ab lr s`e - izixg` `nxinl ira `wc

.ux`d mr` ux`d mrn `nxinl irac meyn ,inp dl iziin mewn lkn - itelgi`l opiyiig `leíúäip` daehl :qxhpewa yxit - `ning lekil ax ia xa dxn`e `ixen inp

xi`n iax xn`w dpynac ,cere .(a,e oileg) lik` `w diyicn `xez :dxn`e `ixen :enk ,xzid z`xed oeyl `l` ,ok rnyn `l "`ixen" oeyle .devn z`xed - "`ixen"c .zpeekn

(`,e) oilegc `nw wxta itelgi`l opiyiig `lc `de !eliaya izgxh `lde ?'ek `ning lekil ax ia xac :dxn`w dinzac :mgpn epiax axd yxtne .oi`nxl oi`xg` ep` oi` :dlr

.df liaya df gexhl mipky jxcc meyn - eliaya zgxehy it lr s` ,lyal dxcwe zet`l ezpkyl ezqir ozep iabúùà:qxhpewa yxit - ux`d mr zy` mr zpgeh xag

- oilke`a zrbep `idy oeikc ,dxedh `idy onfa `l la` .xyern epi`y xac dit jezl ozze lehiz `ny opiyiig `l f`c ,d`nh `idy onfa ux`d mr zy`l driiqn xag zy`

dpi` xag zy`c ab lr s` :yxit (my) oilegc `nw wxtae .xag zy`l dlra zeyx `la zpzepy :yexit ,dapb apbn `zyd :xn`we .xyern epi`y xac dit jezl ozz `ny opiyiig

.`iypin `l - lfbd lr dceygc e`l i` ,mixg`l zzl la` .dil aidic i`n lik`e iypinc yipi` ciarc ,dgkyl opiyiig - xyern epi`y xac lek`l `le lfb lek`l `l dceyg

weligd dfeiia`le .`axl xeq`e ,dxiar ixaer ici zriiqn `id ixd :cere .(`,hiw `nw `aa) "`xza lfebd" seqa opixn`ck ,miypd on hren xac oilawnc ,dlifb df oi`c :cere .wegc
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רד
miwxt dyelya` cenr aq sc ± iriax wxtxifp

äì úðúåð.dzxagl ozile dlra lyn aepbl ux`d mr zy` dceyg :`nl` Ðàéøåî
.dnvrl xzid z`xed dxen Ð'åë éñåé éáø ãéòä.`id `ziixa Ðíò úìç ïéùåò ïéà

äøäèá õøàädxdha dze` dyre ,izqirn dlg yxtd :xag labl xn`y ux`d mr Ð

Ðlabd lr jenqi odkde ,ux`d mr cia dqird lk d`nhp xak ixdy ,el rnyi `l

.dxedh dlgdy xeaq `die ,xag `edyìáà
ïéùåò.dxdha dqird zligz Ðåà àùéôëá

àúåçðàáoi`e ,zezng i`la ly milk Ð

.oilawn oi` d`nehe ,dqir mda ozil milibx

ùùåç åðéàådlga ux`d mr rbi `ny ,labd Ð

.`nrh yxtn dinwle ,dp`nhieïéùåò ïéàå
äøäèá åéúéæ úîåøúmizif jtdy xg`l Ð

cad zial ozzlÐmixiag micca miyixtn oi`

dxdha ozeyrl ,odn dnexzÐxaky itl

,mdilr jneq odkde ,e`nhpe ohrna exyked

.mixedh ody xaeqeéàî àîòèåopax exy Ð

yginl `ki`c ?`lew i`d ik dnexza ilew`l

.rbp xcd `nlcäéøâà ùéôð àìãexkyy Ð

.zepefnl jixve ipr `ed jkitl ,hrenàìã
çéëùikdl ,dpyl dpyn m` ik xkzydl Ð

.zepefnl jixvïðéøîàã.eilr mii`l Ðúòâð íà
äá.dp`nhze Ðàìáéèì àøãäepi` `ede Ð

.dzinay lah lek`l ceygïéåëî÷ éðå÷úìÐ

.el dpwzl elv` `a ixdyúôëéà àì úôëéî
äéì.dinza Ðíúä àîìùá.dlg iab Ðàëéà

àøëéägipdl oiieyr oi`y milka dgipdy Ð

.eilr epnii`y lr xkfpe ,dqir odaàøëéä éàî
äéì úéà.xkcilc Ðíéììâ éìëáopi`y Ð

ilka rbp i`c .d`neh milawnÐlawn `l

meyn ,`xkid dil zi` dteb dqirae .d`neh

ux`d mre .oda ynzydl libx epi`y milk ipd

afk diieyl ,i`d ilek dilr opax xeng` `l

.`yna `nhl xenbõøàä éîò ìù íéìëáÐ

oda ynzydl miie`xd ,d`neh oilawn oi`y

.xagïéøãåò.oixteg Ðïéìôåë ïéàå`dc Ð

iebl mely mipzepcÐ`ed mely ikxc iptn

mely ikxc meyne ,ixycÐ.ibq `pnif `cga

å÷åæçà åäì àøîéîìiyerl oixne`yk Ð

."mkici dpwfgz" mdilr mixaerd dk`ln

àúøùà"idepxyi`" enk ,wefig oeyl `ed s` Ð

)zeaezk.(`,`køîì àîìùoiekzn did `le Ð

.eaxl did eal `l` ,ekxalé÷åæçà àúùä
ïðé÷æçîxeq`d xaca ,`xeaca mdici Ð

.ziriay zcear oebk ,l`xyilïîåìùá íéìàåù
?`irain dpyd zeni lk Ðíâç íåéì`le Ð

.dcene lif` `nlc opiyiig'åë ñðëé àìoeikc Ð

i`d ilek diayg`cÐ.icene lif` `nlcøá
ïééøåà.dxez oa Ðäàâìô,minkgd lr wleg Ð

,oic zia a` didy `awer xnl exrvn didy

.(`,f oihib) `nw wxta opixn`ck
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ipzw zxxea `dc ,dxedh `idy onfa s` 'riiql ixy od oixyrn ux`d inr aex xn`c

mr zpgeh xag zy`c :l`ppg epiax oke mz epiax yxtne .rbz `ly xyt` i`e ,oizipzna

zpgeh ux`d mr ly ezy` :ipzwc `ztqezae .xag ly d`eaza ixii` - ux`d mr zy`

rbiln zxdfp `id f`y ,d`neha dnvr zwfgn ux`d mr zy`y onfa - xag ly ezy` mr

dnvr zwfgn `idy onfa `l la` ,d`eaza

iaxe .d`nhne rbiln zxdfp dpi`y - dxedh

dnvr zwfgny onfa s` :xne` xfrl` oa oerny

mr zy` dzxagy iptn ,oeghz `l d`neha

dl zpzep ,dxedh `idy dxeaqy ,xg` ux`d

lfbin `zyd :zehiyta jixt `zyde .zlke`e

itelg ,dgxk lra xag zy` ly d`eaz dlfb

?`irainïéà- dxdha ux`d mr zlg oiyer

mr cia dqird d`nhp xaky itl :qxhpewa yxit

`die ,xag `edy labd lr jenqi odke ,ux`d

yixti m` ,eyexitle .dxedh dlgdy xeaq

.dxedh ezlg - dqir dze` lr xg` mewnn

exizd `l xwir lkc .xeq` oipr lkac d`xpe

xky lhepy `kid `l` exizd `le ,eiig ick `l`

meyn - `cixb dlg xky meyn la` ,dqird lkn

.rbp `nlc opiyiigc ,exizd `l `zxet `idd

äçéðîåhwp `lc d`xp - xag ly eilka

iheyt ody itl - `zegp`e `yitk

.mizifl efg `le ,ur ilkïéàiebd mr oixcer

"xxea df" wxta xn`wc `de - ziriaya

el xnel leki ,yxege odk iab (`,ek oixcdpq)

:qxhpewa yxity enk `l - "dkeza ip` oehqib`"

xazqn `le .xeq`c `kd rnyn `dc ,iebl xiky

:mz epiax yxtn `l` .xkyal mpg oia wlgl

jk rextl ,jlnd on milawny rwxwa - oehqib`

iax :dpin lirl mzd xn`ck ,dpya d`eaz jke

`nye .ziriaya `pepx` erxfe ewet :fixkn i`pi

i` .jlnl qn erxti `l m` `ki` zeytp zpkq

.ziriayn riwtdl ux`a iebl oipw yi :xaqw ,inp

ab lr s` ,opaxc dfd onfa ziriay :inp i`

.exizd jln iab - xg` iebl xeq` opaxcnc

àúøùàxn`c o`nl `ki` inlyexia -

xzale ,ze`ah da yxg" :epiidc

opixn` l`xyile ."jpin dl `aiqp dhiny

,"xyii" xn` ieblc xn`c o`nl `ki`e ."xyii"

`nlr ileklc rnyn ."mkilr mely" l`xyile

eply q"yk `lce ,"jilr mely" xnel xeq` iebl

d`xpe .mely zlitk `l` iebl opixq` `lc ,`kd

ziriaya mieb ici miwifgnc ,inlyexid yexitlc

:el xne`y ,`id `zlin `cg - mnelya mil`eye

."ze`ah da yxg"àîìùyxit - xnl

did eal `l` ,ekxal oiekzn did `le :qxhpewa

zrc apeb dfa `di `ly ,oeir jixve .eaxl

oi`c `l` xn`w `lc ,ok yxit mpg lre !zeixad

.mely el oiltek
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc oihib(ycew zay meil)

dì úðúBðdnvra.úìëBàå,dyweàáðb áðâéî àzLä`id m` - ¤¤¨§¤¤©§¨¦§©¨§¨
`id m`e ,`id daipb ixd ,dlra zrca `ly ,dzxagl zpzep

,aepbl dceygàôlçéî àì éôelçdceyg `dz `l m`d - ¦¥Ÿ¦©§¨
.silgdl

,zayiin `xnbdénð íúä ,óñBé áø øîàly df dxwna mb my - ¨©©¥¨¨©¦
`idy iptn df ixd ,eilr dceyg `idy dlra oennàéøBîdxen - §¨

xzidäøîàåy mbztd meyn dl xzeny dnvrldéLécî àøBz §¨§¨¨¦¦¥
ìéëà÷`idy dnn lek`l dl xzen okle ,eyicn lke` xeyd - ¨¨¦

cwtpdy mixg` mixwna yeygl o`kn cenll oi`e ,ea dweqr
.mixg`a eizexit z` silgi

:eizexita ux`d mrl reiq lr zxg` `ziixaïa éñBé éaø ãéòä¥¦©¦¥¤
,àîñç ïa øæòìà éaø íeMî øîàL ,åéçà ïðçBé éaø íeMî íleLîä©§¨¦©¦¨¨¨¦¤¨©¦©¦¤§¨¨¤¦§¨

ïéàzeidl ,ozyile zeqira miwqerd ,milablïéNBòmilabneúlç ¥¦©©
,äøäèa õøàä íòdlg eyixtde e`ea xn`e mdn ywiay s`y ©¨¨¤§¨¢¨

d`nhp xaky meyn ,z`f eyri `l ,dxdha dze` eyre izqirn
odkd drhi xag dpxnbi m`e ,ux`d mr cia okl mcew dqird
lykie ,ziyrp dxdha i`cey zerha xeaqie dlgd z` lawiy

,xeqi`a dzlik`a,dlik`a dxeq`e `id d`nh `eldyìáà£¨
åéleç úqéò ïéNBòda wqery epiidc ,oiicr oileg `idy dqir - ¦¦©¨

,dzligzn xak,äøäèa,ux`d mrd lv` z`nhp `l ceryìèBðå §¨¢¨§¥
äpîéäwva zkizgéãkzyxtd xeriyBà àLéôëa dçépîe ,älç ¥¤¨§¥©¨©¦¨¦§¦¨

àúeçðàa,dqir mda zzl milibx oi`e d`neh milawn mpi`y §©§¨
ìBhéì õøàä íò àaLëe,odkl zzle yixtdy dlgd z`úà ìèBð §¤¨©¨¨¤¦¥¤

,ïäézL,ea `idy ilkd mr dlgd z`LLBç Bðéàådlga rbi `ny §¥¤§¥¥
.oldl x`eaiy itk ,dp`nhie

ïéàåzeidl ,cad ziaa mizifa miwqerd ,miccalïéNBòmiwqere §¥¦
aåéúéæ úîeøzux`d mr ly,äøäèaxn`e mdn ywiay s`y §©¥¨§¨¢¨

,z`f eyri `l ,dxdha dze` eyre izifn dnexz eyixtde e`ea
mr cia okl mcew mizifd e`nhp xaky meynxg`l ux`d

`ed ,ohrna mzeida exykedy itl ,cad ziaa mzzl mktdy
odkd drhi xag dpxnbi m`e ,e`nhpe ,mizif ea miyery ilkd
lykie ,ziyrp dxdha i`cey zerha xeaqie dnexzd z` lawiy

,dlik`a dxeq`e `id d`nh `eldy ,xeqi`a dzlik`aìáà£¨
åéleç íéúéæ ïéNBòmda wqery ,oiicr oileg mdy mizifa - ¦¥¦¨

,d`neh lawl exykedy mcew mzligzn,äøäèa`l oiicry §¨¢¨
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,odkl dzzle,ïäézL úà ìèBð,ea `idy ilkd mr dnexzd z` ¥¤§¥¤

LLBç Bðéàå.dp`nhie dnexza rbi `ny §¥¥
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,ãcác åéiç éãk íeMîe ìaâc åéiç éãkexizd okle ,ezqpxt lr eqgy §¥©¨§©¨¦§¥©¨§©¨
,zx`an `xnbd .ux`d mr ly dlge dnexza weqrl elàëéøöe§¦¨

,ccaa mbe laba mb df oic rinydl `ziixad dkixv -éàc§¦
ïðéòeîLàa wx epzrinyn dzid m`y -,ìabwxy mixne` epiid ©§¦¨©¨
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,ax exkyyàîéày xne` `ny -àìdkxved okl ,ea exizd ¥¨Ÿ
.exizd ea mby ,ccaa df oic xnel `ziixadïðéòeîLà éàåm`e - §¦©§¦¨

a wx df oic `ziixad epzrinyd,ãcaa wxy mixne` epiideliwd e ©¨
,okdéì çéëL àìc íeMîzper zra dpyl dpyn `l` xkzydl ¦§Ÿ§¦©¥

,mizifddéì çéëLc ìab ìáà,dpyd lk dcearàîéàyàìexizd £¨©¨¦§¦©¥¥¨Ÿ
.eaàëéøö.mipicd ipy ok m` mikxvp - §¦¨

:`ziixad z` zx`an `xnbd,øî øîàlabdy `ziixaa epipy ¨©©
éãk äpîéä ìèBðxeriy,àúeçðàa Bà àLéôëa dçépîe älçmdy ¥¥¤¨§¥©¨©¦¨¦§¦¨§©§¨

,d`neh milawn mpi`y milkìBhéì õøàä íò àaLëedlgd z` §¤¨©¨¨¤¦
,odkl dzzle,ïäézL úà ìèBð,cgi ilkd mr dlgd z`Bðéàå ¥¤§¥¤§¥

LLBç,dywe .dp`nhie da rbi `ny labdda òâð àîìéc Leçéìå ¥§¥¦§¨¨©¨
,zx`an `xnbd .dp`nhie ux`d mrdzòâð éà éæç déì ïðéøîàc§©§¦¨¥£¦¦¨§©§

éèì àøãä daàìáxefgz `id dlga rbz m` d`x el mixne`y - ¨©§¨§¦§¨

`ly xdfp `ed ixdy ,da zrbl `ly xdfp `ed okle ,lah zeidl
,zl`ey `xnbd .dzin eypery lah lek`làì àîìéc Leçéìå§¥¦§¨Ÿ

déì útëéàdf oi`e ,jkn el ztki` `l `ny yeygp `l dnle - ¦§©¥
,zayiin `xnbd .`nhne rbep `ed ok`e ,eitlk mei`àzLä©§¨

ïéekéî à÷ éðewúìjxevly ,dqird z` owzl oiekzn `ed `eld - §©¥¨¦©¥
y yeygp m`d ,xagd labl `xw jkdéì útëéà àì útëéî¦§©Ÿ¦§©¥

rbep epi`e xdfp `ed s` ,jkn yyeg `edy oeike .dlaihl xefgzy
.da

,øî øîàccady `ziixaa epipyéãk äpîéä ìèBðxeriyäîeøz ¨©©¥¥¤¨§¥§¨
,øáç ìL åéìëa dçépîe,mixedh mdyìBhéì õøàä íò àaLëez` ©¦¨§¥¨¤¨¥§¤¨©¨¨¤¦

,odkl zzle dnexzdLLBç Bðéàå ,ïäézL úà ìèBðrbi `ny ccad ¥¤§¥¤§¥¥
,ddnz `xnbd .dp`nhie dada òâð àîìéc Leçéìåux`d mrd §¥¦§¨¨©¨

.dp`nhieíúä àîìLaly oey`xd dxwna ,my xacd oaen - ¦§¨¨¨¨
,df ilka dlgd z` gipdl milibx oi`y oeiky labàøkéä déì úéà¦¥¤¥¨

`ede ,cinz miyery dnn iepiy o`k yiy ux`d mrl xkid yi -
la` ,rbil `ly edexidfdy xkfpàëä,cca ly dxwna -éàî ¨¨©

déì úéà àøkéä`ly edexidfdy dna xkfdl o`k yi xkid dfi` - ¤¥¨¦¥
oirk ilka migipn cinz `eld ,da rbil,zayiin `xnbd .df

`ziixad zpeekdéì çpîcdnexzlíéììb éìëae`íéðáà éìëae` §©©¥¦§¥§¨¦¦§¥£¨¦
äîãà éìëa,mda gipdl milibx oi`e ,d`neh milawn mpi`y ¦§¥£¨¨

,zl`ey `xnbd .dnexza rbep epi`e xkfp `ed jkitle ,cinzéà¦
éëä,d`neh milawn mpi`y milka `id dgpddy ok m` -éàî ¨¦©

àéøéàmilka dgipn `weec dnl -,øáçc,`ziixaa xen`keléôà ¦§¨§¨¥£¦
énð õøàä íòc,zayiin `xnbd .mgipdl lkeiøîà÷ énð éëä- §©¨¨¤©¦¨¦©¦¨¨©

mgipny `id dpeekdy ,`ziixad zpeek mb jk ok`íò ìL íéìëa§¥¦¤©
õøàä,d`neh milawn mpi`y:øáç ïäa LnzLäì ïééeàøä ¨¨¤¨§¦§¦§©¥¨¤¨¥

,dpyna epipyíéáëBk éãáBò éãé ïé÷éæçî.úéòéáLadpiad `xnbd ©£¦¦§¥§¥¨¦©§¦¦
:mcia miriiqny `id dpeekdy

,ddnz `xnbdok` m`dïé÷éæçî,ziriaya mdici z`áø øîàäå ©£¦¦§¨¨©©
ïéøãBò ïéà ,áøc déîMî àðLéL øa éîécmixteg oi` -ãáBòä íò ¦¦©¦§¨¦§¥§©¥§¦¦¨¥

,íéáëBk ãáBòì íBìL ïéìôBk ïéàå ,úéòéáLa íéáëBkikxc iptny ¨¦©§¦¦§¥§¦¨§¥¨¦
mnr miriiqn oi`y x`ean ok m`e .zg` mrta witqn mely

,zayiin `xnbd .xecrlàëéøö àì`l` `ziixad dkxved `l - Ÿ§¦¨
xzeny xnelàîìòa e÷eæçà eäì àøîéîìitk mdl xnel - §¥§¨§©£§¨§¨

.'mkici dpwfgz' mcil mixaeryk dk`ln iyerl mixne`yàä ék¦¨
,df dyrnk -eäì øîà äãeäé áøc,miakek icaerle÷eæçà'- ' §©§¨¨©§©£

e ,mkici dpwfgzeäì øîà úLL áø' ,ef oeyla,'àúøLà`ed s`e ©¥¤¨©§©§¨¨
:wefig oeyl

xn` axy `aed lirl:íéáëBk ãáBòì íBìL ïéìôBk ïéàå§¥§¦¨§¥¨¦
:mi`xen`d ly mdizebdpdn d`ian `xnbdàcñç áødidíéc÷î ©¦§¨©§¦

àîìL eäì áéäéå,el exn`iy iptl mely mdl xne` -àðäk áø §¨¦§§¨¨©©£¨
øîì àîìL déì øîàdid `le ,'ipec`l mely' xnel did libx - ¨©¥§¨¨§©

:eax z` jxal eaila oiekzd `l` ,ekxal oiekzn
,dpyna epipyïîBìLa ïéìàBLå,ddnz `xnbd :miakek icaer ly §£¦¦§¨

ïðé÷æçî é÷eæçà àzLämdl xnele ziriaya mdicia wifgdl m` - ©§¨©§¥©§§¦¨
,xzen 'mkici dpwfgz'àéòaéî ïîBìLa ïéìàBLxnel jixv m`d - £¦¦§¨¦©§¨

.dpyd zeni jyna mnelya mil`eyy
,zayiin `xnbdàëøöð àì ,àáéé áø øîàdpynd dkxved `l - ¨©©¥¨Ÿ¦§§¨

z`f xnelì àlàíbç íBéoi`e ,mnelya le`yl ea xzeny ¤¨§©¨
dceie jliy ick cr dgny iebl `iai xacd `ny miyyeg

,jk lr eiliqtlíBéa íéáëBk ãáBò ìL Búéáì íãà ñðké àì ,àéðúc§©§¨Ÿ¦¨¥¨¨§¥¤¥¨¦§
,íBìL Bì ïzéå Bbç,jk lk eaiygn l`xyidy d`ex `edy oeiky ©§¦¥¨

m` la` ,eiliqtl dcene jled `edBàöîeybteBì ïúBð ,÷eMa §¨©¥
mely.Làø ãáBëáe äôø äôNa§¨¨¨¨§¤Ÿ

:df oiprn dyrn d`ian `xnbdéáúé eåä àcñç áøå àðeä áøeid - ©¨§©¦§¨£¨§¥
,miayeiéìçìéæàå ómdil` axwzne jled did -déì øîà .àáéðb ¨¦§¨¦§¦¨¨©¥

,déøáçì ãçdéîwî íe÷éðmeyn ,`aipb ly eiptn cenrp dad - ©§©§¥¥¦©¥
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miwxt dyelya` cenr aq sc ± iriax wxtxifp

äì úðúåð.dzxagl ozile dlra lyn aepbl ux`d mr zy` dceyg :`nl` Ðàéøåî
.dnvrl xzid z`xed dxen Ð'åë éñåé éáø ãéòä.`id `ziixa Ðíò úìç ïéùåò ïéà

äøäèá õøàädxdha dze` dyre ,izqirn dlg yxtd :xag labl xn`y ux`d mr Ð

Ðlabd lr jenqi odkde ,ux`d mr cia dqird lk d`nhp xak ixdy ,el rnyi `l

.dxedh dlgdy xeaq `die ,xag `edyìáà
ïéùåò.dxdha dqird zligz Ðåà àùéôëá

àúåçðàáoi`e ,zezng i`la ly milk Ð

.oilawn oi` d`nehe ,dqir mda ozil milibx

ùùåç åðéàådlga ux`d mr rbi `ny ,labd Ð

.`nrh yxtn dinwle ,dp`nhieïéùåò ïéàå
äøäèá åéúéæ úîåøúmizif jtdy xg`l Ð

cad zial ozzlÐmixiag micca miyixtn oi`

dxdha ozeyrl ,odn dnexzÐxaky itl

,mdilr jneq odkde ,e`nhpe ohrna exyked

.mixedh ody xaeqeéàî àîòèåopax exy Ð

yginl `ki`c ?`lew i`d ik dnexza ilew`l

.rbp xcd `nlcäéøâà ùéôð àìãexkyy Ð

.zepefnl jixve ipr `ed jkitl ,hrenàìã
çéëùikdl ,dpyl dpyn m` ik xkzydl Ð

.zepefnl jixvïðéøîàã.eilr mii`l Ðúòâð íà
äá.dp`nhze Ðàìáéèì àøãäepi` `ede Ð

.dzinay lah lek`l ceygïéåëî÷ éðå÷úìÐ

.el dpwzl elv` `a ixdyúôëéà àì úôëéî
äéì.dinza Ðíúä àîìùá.dlg iab Ðàëéà

àøëéägipdl oiieyr oi`y milka dgipdy Ð

.eilr epnii`y lr xkfpe ,dqir odaàøëéä éàî
äéì úéà.xkcilc Ðíéììâ éìëáopi`y Ð

ilka rbp i`c .d`neh milawnÐlawn `l

meyn ,`xkid dil zi` dteb dqirae .d`neh

ux`d mre .oda ynzydl libx epi`y milk ipd

afk diieyl ,i`d ilek dilr opax xeng` `l

.`yna `nhl xenbõøàä éîò ìù íéìëáÐ

oda ynzydl miie`xd ,d`neh oilawn oi`y

.xagïéøãåò.oixteg Ðïéìôåë ïéàå`dc Ð

iebl mely mipzepcÐ`ed mely ikxc iptn

mely ikxc meyne ,ixycÐ.ibq `pnif `cga

å÷åæçà åäì àøîéîìiyerl oixne`yk Ð

."mkici dpwfgz" mdilr mixaerd dk`ln

àúøùà"idepxyi`" enk ,wefig oeyl `ed s` Ð

)zeaezk.(`,`køîì àîìùoiekzn did `le Ð

.eaxl did eal `l` ,ekxalé÷åæçà àúùä
ïðé÷æçîxeq`d xaca ,`xeaca mdici Ð

.ziriay zcear oebk ,l`xyilïîåìùá íéìàåù
?`irain dpyd zeni lk Ðíâç íåéì`le Ð

.dcene lif` `nlc opiyiig'åë ñðëé àìoeikc Ð

i`d ilek diayg`cÐ.icene lif` `nlcøá
ïééøåà.dxez oa Ðäàâìô,minkgd lr wleg Ð

,oic zia a` didy `awer xnl exrvn didy

.(`,f oihib) `nw wxta opixn`ck
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ipzw zxxea `dc ,dxedh `idy onfa s` 'riiql ixy od oixyrn ux`d inr aex xn`c

mr zpgeh xag zy`c :l`ppg epiax oke mz epiax yxtne .rbz `ly xyt` i`e ,oizipzna

zpgeh ux`d mr ly ezy` :ipzwc `ztqezae .xag ly d`eaza ixii` - ux`d mr zy`

rbiln zxdfp `id f`y ,d`neha dnvr zwfgn ux`d mr zy`y onfa - xag ly ezy` mr

dnvr zwfgn `idy onfa `l la` ,d`eaza

iaxe .d`nhne rbiln zxdfp dpi`y - dxedh

dnvr zwfgny onfa s` :xne` xfrl` oa oerny

mr zy` dzxagy iptn ,oeghz `l d`neha

dl zpzep ,dxedh `idy dxeaqy ,xg` ux`d

lfbin `zyd :zehiyta jixt `zyde .zlke`e

itelg ,dgxk lra xag zy` ly d`eaz dlfb

?`irainïéà- dxdha ux`d mr zlg oiyer

mr cia dqird d`nhp xaky itl :qxhpewa yxit

`die ,xag `edy labd lr jenqi odke ,ux`d

yixti m` ,eyexitle .dxedh dlgdy xeaq

.dxedh ezlg - dqir dze` lr xg` mewnn

exizd `l xwir lkc .xeq` oipr lkac d`xpe

xky lhepy `kid `l` exizd `le ,eiig ick `l`

meyn - `cixb dlg xky meyn la` ,dqird lkn

.rbp `nlc opiyiigc ,exizd `l `zxet `idd

äçéðîåhwp `lc d`xp - xag ly eilka

iheyt ody itl - `zegp`e `yitk

.mizifl efg `le ,ur ilkïéàiebd mr oixcer

"xxea df" wxta xn`wc `de - ziriaya

el xnel leki ,yxege odk iab (`,ek oixcdpq)

:qxhpewa yxity enk `l - "dkeza ip` oehqib`"

xazqn `le .xeq`c `kd rnyn `dc ,iebl xiky

:mz epiax yxtn `l` .xkyal mpg oia wlgl

jk rextl ,jlnd on milawny rwxwa - oehqib`

iax :dpin lirl mzd xn`ck ,dpya d`eaz jke

`nye .ziriaya `pepx` erxfe ewet :fixkn i`pi

i` .jlnl qn erxti `l m` `ki` zeytp zpkq

.ziriayn riwtdl ux`a iebl oipw yi :xaqw ,inp

ab lr s` ,opaxc dfd onfa ziriay :inp i`

.exizd jln iab - xg` iebl xeq` opaxcnc

àúøùàxn`c o`nl `ki` inlyexia -

xzale ,ze`ah da yxg" :epiidc

opixn` l`xyile ."jpin dl `aiqp dhiny

,"xyii" xn` ieblc xn`c o`nl `ki`e ."xyii"

`nlr ileklc rnyn ."mkilr mely" l`xyile

eply q"yk `lce ,"jilr mely" xnel xeq` iebl

d`xpe .mely zlitk `l` iebl opixq` `lc ,`kd

ziriaya mieb ici miwifgnc ,inlyexid yexitlc

:el xne`y ,`id `zlin `cg - mnelya mil`eye

."ze`ah da yxg"àîìùyxit - xnl

did eal `l` ,ekxal oiekzn did `le :qxhpewa

zrc apeb dfa `di `ly ,oeir jixve .eaxl

oi`c `l` xn`w `lc ,ok yxit mpg lre !zeixad

.mely el oiltek
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àì éôeìç ,àáðb áðâéî àzLä ;úìëBàå dì úðúBð¤¤¨§¤¤¨§¨¦§©¨§¨£¥¨
:äøîàå àéøBî éîð íúä :óñBé áø øîà ?àôlçéî¦©§¨£©©¥¨¨©¦§¨§¨§¨
íleLîä ïa éñBé éaø ãéòä .ìéëà÷ déLécî àøBz¨¦¦¥¨¨¥¥¦©¦¥¤©§¨
ïa øæòìà éaø íeMî øîàL åéçà ïðçBé éaø íeMî¦©¦¨¨¨¦¤¨©¦©¦¤§¨¨¤
ïéNBò ìáà ,äøäèa õøàä íò úlç ïéNBò ïéà :àîñç©§¨¥¦©©©¨¨¤§¨¢¨£¨¦
dçépîe älç éãk äpîéä ìèBðå ,äøäèa åéleç úqéò¦©¨§¨¢¨§¥¥¤¨§¥©¨©¦¨

ìBhéì õøàä íò àaLëe ,àúeçðàa Bà àLéôëa¯ ¦§¦¨§©§¨§¤¨©¨¨¤¦
åéúéæ úîeøz ïéNBò ïéàå ;LLBç Bðéàå ïäézL úà ìèBð¥¤§¥¤§¥¥§¥¦§©¥¨
äpîéä ìèBðå ,äøäèa åéleç íéúéæ ïéNBò ìáà ,äøäèa§¨¢¨£¨¦¥¦¨§¨¢¨§¥¥¤¨
õøàä íò àaLëe ,øáç ìL åéìëa dçépîe äîeøz éãk§¥§¨©¦¨§¥¨¤¨¥§¤¨©¨¨¤

ìBhéì¯?éàî àîòèå ;LLBç Bðéàå ïäézL úà ìèBð ¦¥¤§¥¤§¥¥§©£¨©
åéiç éãk íeMîe ,ìaâc åéiç éãk íeMî :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦§¥©¨§©¨¦§¥©¨
Léôð àìc íeMî ,ìaâ ïðéòeîLà éàc ;àëéøöe .ãcác§©¨§¦¨§¦©§¦©©¨¦§¨¨¥

déøâà Léôðc ãca ìáà ,déøâà¯éàå ;àì àîéà ©§¥£¨©¨§¨¥©§¥¥¨¨§¦
ìaâ ìáà ,déì çéëL àìc íeMî ,ãca ïðéòeîLà©§¦©©¨¦§¨§¦©¥£¨©¨

déì çéëLc¯ìèBð :øî øîà .àëéøö ,àì àîéà ¦§¦©¥¥¨¨§¦¨¨©¨¥
,àúeçðàa Bà àLéôëa dçépîe älç éãk äpîéä¥¤¨§¥©¨©¦¨¦§¦¨§©§¨
Bðéàå ïäézL úà ìèBð ,ìBhéì õøàä íò àaLëe§¤¨©¨¨¤¦¥¤§¥¤§¥

!da òâð àîìéc Leçéìå .LLBç¯c,éæç :déì ïðéøîà ¥§¥¦§¨¨©¨§¨§¦©¥£¥
.àìáéèì àøãä da zòâð éà¯àì àîìéc Leçéìå ¦¨§©§¨¨§¨§¦§¨§¥¦§¨¨

!déì útëéà¯àì útëéî ,ïéekéî à÷ éðewúì àzLä ¦§©¥¨§¨§©¥¨¦©¥¦§©¨
äîeøz éãk äpîéä ìèBð :øî øîà ?déì útëéà¦§©¥¨©¨¥¥¤¨§¥§¨
,ìBhéì õøàä íò àaLëe ,øáç ìL åéìëa dçépîe©¦¨§¥¨¤¨¥§¤¨©¨¨¤¦
!da òâð àîìéc Leçéìå .LLBç Bðéàå ïäézL úà ìèBð¥¤§¥¤§¥¥§¥¦§¨¨©¨
úéà àøkéä éàî àëä ,àøkéä déì úéà íúä àîìLa¦§¨¨¨¨¦¥¤¥¨¨¨©¤¥¨¦

?déì¯éìëa ,íéðáà éìëa ,íéììâ éìëa déì çpîc ¥§©©¥¦§¥§¨¦¦§¥£¨¦¦§¥
.äîãà¯íòc eléôà ?øáçc àéøéà éàî ,éëä éà £¨¨¦¨¦©¦§¨§¨¥£¦§©

!éîð õøàä¯õøàä íò ìL íéìëa :øîà÷ éîð éëä ¨¨¤©¦¨¦©¦¨¨©§¥¦¤©¨¨¤
íéBb éãé ïé÷éæçî" .øáç ïäa LnzLäì ïééeàøä̈§¦§¦§©¥¨¤¨¥©£¦¦§¥¦
àðLéL øa éîéc áø øîàäå !?ïé÷éæçî ."úéòéáMa©§¦¦©£¦¦§¨¨©©¦¦©¦§¨
ïéàå ,úéòéáMa éBbä íò ïéøãBò ïéà :áøc déîMî¦§¥§©¥§¦¦©©§¦¦§¥

!éBâì íBìL ïéìôBk¯eäì àøîéîì ,àëéøö àì §¦¨§¨§¦¨§¥§¨§
eäì øîà äãeäé áøc àä ék ,àîìòa "e÷eæçà"©£§¨§¨¦¨§©§¨¨©§
ïéìôBk ïéàå" ."àúøMà" eäì øîà úLL áø ,"e÷eæçà"©£©¥¤¨©§©©§¨§¥§¦
áø .àîìL eäì áéäéå íéc÷î àcñç áø ."éBâì íBìL̈§©¦§¨©§¦§¨¥§§¨¨©
."ïîBìLa ïéìàBLå" ."øîì àîìL" eäì øîà àðäk̈£¨£©§§¨¨§¨§£¦¦§¨
?àéòaéî ïîBìLa ïéìàBL ,ïðé÷æçî é÷eæçà àzLä̈§¨©§¥©©§¦©£¦¦§¨¦¨£¨

.íBìL Bì ïzéå Bbç íBéa éBb ìL Búéáì íãà ñðké àì :àéðúc ;íbç íBéì àlà àëøöð àì :àáéé áø øîàäôNa Bì ïúBð ,÷eMa Bàöî £©©¥¨¨¦§§¨¤¨§©¨§©§¨Ÿ¦¨¥¨¨§¥¤§©§¦¥¨§¨©¥§¨¨
éìç ,éáúé eåä àcñç áøå àðeä áø .Làø ãáBëáe äôøøîà ,àeä ïééøeà øác ,dénwî íe÷éð :déøáçì ãç déì øîà .àáéðâ ìéæàå ó ¨¨§¤Ÿ©¨§©¦§¨¨¨§¦¨¥§¨¥§¥¨£©¥©§©§¥¥¦©¥§©§¨£©

Cì àðî :déì eøîà !éëìî eëééìò àîìL ,éëìî eëééìò àîìL :eäì øîà ,eäééaâì eäéà àúà éëäcà ?íe÷éð äàbìt énwîe :Bì¦©¥©§¨¨¥©§¨¦£¨¦§©©§£©§§¨¨£©§©§¥§¨¨£©§©§¥£©¥§¨¨
øîàc ,eäì øîà ?éëìîì àîìL ïðéìôëc Cì àðîe :déì eøîà .'åâå "eëBìîé íéëìî éa" :áéúëc ,eäì øîà ?íéëìî eø÷éà ïðaøc§©¨©¦§§¨¦£©§¦§¦¦§¨¦¦§£©¥§¨¨§¨§¦©§¨¨§©§¥£©§§¨©
,écéî øî íBòèéì :déì éøîà .'åâå "íéLéìMä Làø éNîò úà äLáì çeøå" :øîàpL ?Cìnì íBìL ïéìôBkL ïépî :áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©¦©¦¤§¦¨©¤¤¤¤¡©§©¨§¨¤£¨©Ÿ©¨¦¦¨§¦¥¦§¨¦¥
EãNa áNò ézúðå" :øîàpL ,Bzîäáì ìëàî ïziL ãò íeìk íBòèiL íãàì Bì øeñà :áø øîà äãeäé áø øîà éëä :eäì øîà£©§¨¦¨©©§¨¨©©¨§¨¨¤¦§§©¤¦¥©£¨¦§¤§¤¤¡©§¨©¦¥¤§¨§

."zòáNå zìëàå" øãäå ,"Ezîäáì¦§¤§¤©£©§¨©§¨§¨¨§¨
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גיטין. הניזקין - פרק חמישי דף סב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc oihib(ycew zay meil)

dì úðúBðdnvra.úìëBàå,dyweàáðb áðâéî àzLä`id m` - ¤¤¨§¤¤©§¨¦§©¨§¨
`id m`e ,`id daipb ixd ,dlra zrca `ly ,dzxagl zpzep

,aepbl dceygàôlçéî àì éôelçdceyg `dz `l m`d - ¦¥Ÿ¦©§¨
.silgdl

,zayiin `xnbdénð íúä ,óñBé áø øîàly df dxwna mb my - ¨©©¥¨¨©¦
`idy iptn df ixd ,eilr dceyg `idy dlra oennàéøBîdxen - §¨

xzidäøîàåy mbztd meyn dl xzeny dnvrldéLécî àøBz §¨§¨¨¦¦¥
ìéëà÷`idy dnn lek`l dl xzen okle ,eyicn lke` xeyd - ¨¨¦

cwtpdy mixg` mixwna yeygl o`kn cenll oi`e ,ea dweqr
.mixg`a eizexit z` silgi

:eizexita ux`d mrl reiq lr zxg` `ziixaïa éñBé éaø ãéòä¥¦©¦¥¤
,àîñç ïa øæòìà éaø íeMî øîàL ,åéçà ïðçBé éaø íeMî íleLîä©§¨¦©¦¨¨¨¦¤¨©¦©¦¤§¨¨¤¦§¨

ïéàzeidl ,ozyile zeqira miwqerd ,milablïéNBòmilabneúlç ¥¦©©
,äøäèa õøàä íòdlg eyixtde e`ea xn`e mdn ywiay s`y ©¨¨¤§¨¢¨

d`nhp xaky meyn ,z`f eyri `l ,dxdha dze` eyre izqirn
odkd drhi xag dpxnbi m`e ,ux`d mr cia okl mcew dqird
lykie ,ziyrp dxdha i`cey zerha xeaqie dlgd z` lawiy

,xeqi`a dzlik`a,dlik`a dxeq`e `id d`nh `eldyìáà£¨
åéleç úqéò ïéNBòda wqery epiidc ,oiicr oileg `idy dqir - ¦¦©¨

,dzligzn xak,äøäèa,ux`d mrd lv` z`nhp `l ceryìèBðå §¨¢¨§¥
äpîéäwva zkizgéãkzyxtd xeriyBà àLéôëa dçépîe ,älç ¥¤¨§¥©¨©¦¨¦§¦¨

àúeçðàa,dqir mda zzl milibx oi`e d`neh milawn mpi`y §©§¨
ìBhéì õøàä íò àaLëe,odkl zzle yixtdy dlgd z`úà ìèBð §¤¨©¨¨¤¦¥¤

,ïäézL,ea `idy ilkd mr dlgd z`LLBç Bðéàådlga rbi `ny §¥¤§¥¥
.oldl x`eaiy itk ,dp`nhie

ïéàåzeidl ,cad ziaa mizifa miwqerd ,miccalïéNBòmiwqere §¥¦
aåéúéæ úîeøzux`d mr ly,äøäèaxn`e mdn ywiay s`y §©¥¨§¨¢¨

,z`f eyri `l ,dxdha dze` eyre izifn dnexz eyixtde e`ea
mr cia okl mcew mizifd e`nhp xaky meynxg`l ux`d

`ed ,ohrna mzeida exykedy itl ,cad ziaa mzzl mktdy
odkd drhi xag dpxnbi m`e ,e`nhpe ,mizif ea miyery ilkd
lykie ,ziyrp dxdha i`cey zerha xeaqie dnexzd z` lawiy

,dlik`a dxeq`e `id d`nh `eldy ,xeqi`a dzlik`aìáà£¨
åéleç íéúéæ ïéNBòmda wqery ,oiicr oileg mdy mizifa - ¦¥¦¨

,d`neh lawl exykedy mcew mzligzn,äøäèa`l oiicry §¨¢¨
,e`nhpäpîéä ìèBðåmiziféãkxeriydçépîe ,äîeøzdnexzl §¥¥¤¨§¥§¨©¦¨

øáç ìL åéìëa,mixedhdìBhéì õøàä íò àaLëednexzd z` §¥¨¤¨¥§¤¨©¨¨¤¦
,odkl dzzle,ïäézL úà ìèBð,ea `idy ilkd mr dnexzd z` ¥¤§¥¤

LLBç Bðéàå.dp`nhie dnexza rbi `ny §¥¥
,zx`an `xnbdéàî àîòèå,jka exizdyíeMî ,ïðçBé éaø øîà §©§¨©¨©©¦¨¨¦

,ãcác åéiç éãk íeMîe ìaâc åéiç éãkexizd okle ,ezqpxt lr eqgy §¥©¨§©¨¦§¥©¨§©¨
,zx`an `xnbd .ux`d mr ly dlge dnexza weqrl elàëéøöe§¦¨

,ccaa mbe laba mb df oic rinydl `ziixad dkixv -éàc§¦
ïðéòeîLàa wx epzrinyn dzid m`y -,ìabwxy mixne` epiid ©§¦¨©¨

,ok eliwd eadéøâà Léôð àìc íeMî`l` daexn exky oi`y - ¦§Ÿ¨¦©§¥
,zepefnl wewfe `ed ipr okle hrendéøâà Léôðc ãca ìáà- £¨©¨§¨¦©§¥

,ax exkyyàîéày xne` `ny -àìdkxved okl ,ea exizd ¥¨Ÿ
.exizd ea mby ,ccaa df oic xnel `ziixadïðéòeîLà éàåm`e - §¦©§¦¨

a wx df oic `ziixad epzrinyd,ãcaa wxy mixne` epiideliwd e ©¨
,okdéì çéëL àìc íeMîzper zra dpyl dpyn `l` xkzydl ¦§Ÿ§¦©¥

,mizifddéì çéëLc ìab ìáà,dpyd lk dcearàîéàyàìexizd £¨©¨¦§¦©¥¥¨Ÿ
.eaàëéøö.mipicd ipy ok m` mikxvp - §¦¨

:`ziixad z` zx`an `xnbd,øî øîàlabdy `ziixaa epipy ¨©©
éãk äpîéä ìèBðxeriy,àúeçðàa Bà àLéôëa dçépîe älçmdy ¥¥¤¨§¥©¨©¦¨¦§¦¨§©§¨

,d`neh milawn mpi`y milkìBhéì õøàä íò àaLëedlgd z` §¤¨©¨¨¤¦
,odkl dzzle,ïäézL úà ìèBð,cgi ilkd mr dlgd z`Bðéàå ¥¤§¥¤§¥

LLBç,dywe .dp`nhie da rbi `ny labdda òâð àîìéc Leçéìå ¥§¥¦§¨¨©¨
,zx`an `xnbd .dp`nhie ux`d mrdzòâð éà éæç déì ïðéøîàc§©§¦¨¥£¦¦¨§©§

éèì àøãä daàìáxefgz `id dlga rbz m` d`x el mixne`y - ¨©§¨§¦§¨

`ly xdfp `ed ixdy ,da zrbl `ly xdfp `ed okle ,lah zeidl
,zl`ey `xnbd .dzin eypery lah lek`làì àîìéc Leçéìå§¥¦§¨Ÿ

déì útëéàdf oi`e ,jkn el ztki` `l `ny yeygp `l dnle - ¦§©¥
,zayiin `xnbd .`nhne rbep `ed ok`e ,eitlk mei`àzLä©§¨

ïéekéî à÷ éðewúìjxevly ,dqird z` owzl oiekzn `ed `eld - §©¥¨¦©¥
y yeygp m`d ,xagd labl `xw jkdéì útëéà àì útëéî¦§©Ÿ¦§©¥

rbep epi`e xdfp `ed s` ,jkn yyeg `edy oeike .dlaihl xefgzy
.da

,øî øîàccady `ziixaa epipyéãk äpîéä ìèBðxeriyäîeøz ¨©©¥¥¤¨§¥§¨
,øáç ìL åéìëa dçépîe,mixedh mdyìBhéì õøàä íò àaLëez` ©¦¨§¥¨¤¨¥§¤¨©¨¨¤¦

,odkl zzle dnexzdLLBç Bðéàå ,ïäézL úà ìèBðrbi `ny ccad ¥¤§¥¤§¥¥
,ddnz `xnbd .dp`nhie dada òâð àîìéc Leçéìåux`d mrd §¥¦§¨¨©¨

.dp`nhieíúä àîìLaly oey`xd dxwna ,my xacd oaen - ¦§¨¨¨¨
,df ilka dlgd z` gipdl milibx oi`y oeiky labàøkéä déì úéà¦¥¤¥¨

`ede ,cinz miyery dnn iepiy o`k yiy ux`d mrl xkid yi -
la` ,rbil `ly edexidfdy xkfpàëä,cca ly dxwna -éàî ¨¨©

déì úéà àøkéä`ly edexidfdy dna xkfdl o`k yi xkid dfi` - ¤¥¨¦¥
oirk ilka migipn cinz `eld ,da rbil,zayiin `xnbd .df

`ziixad zpeekdéì çpîcdnexzlíéììb éìëae`íéðáà éìëae` §©©¥¦§¥§¨¦¦§¥£¨¦
äîãà éìëa,mda gipdl milibx oi`e ,d`neh milawn mpi`y ¦§¥£¨¨

,zl`ey `xnbd .dnexza rbep epi`e xkfp `ed jkitle ,cinzéà¦
éëä,d`neh milawn mpi`y milka `id dgpddy ok m` -éàî ¨¦©

àéøéàmilka dgipn `weec dnl -,øáçc,`ziixaa xen`keléôà ¦§¨§¨¥£¦
énð õøàä íòc,zayiin `xnbd .mgipdl lkeiøîà÷ énð éëä- §©¨¨¤©¦¨¦©¦¨¨©

mgipny `id dpeekdy ,`ziixad zpeek mb jk ok`íò ìL íéìëa§¥¦¤©
õøàä,d`neh milawn mpi`y:øáç ïäa LnzLäì ïééeàøä ¨¨¤¨§¦§¦§©¥¨¤¨¥

,dpyna epipyíéáëBk éãáBò éãé ïé÷éæçî.úéòéáLadpiad `xnbd ©£¦¦§¥§¥¨¦©§¦¦
:mcia miriiqny `id dpeekdy

,ddnz `xnbdok` m`dïé÷éæçî,ziriaya mdici z`áø øîàäå ©£¦¦§¨¨©©
ïéøãBò ïéà ,áøc déîMî àðLéL øa éîécmixteg oi` -ãáBòä íò ¦¦©¦§¨¦§¥§©¥§¦¦¨¥

,íéáëBk ãáBòì íBìL ïéìôBk ïéàå ,úéòéáLa íéáëBkikxc iptny ¨¦©§¦¦§¥§¦¨§¥¨¦
mnr miriiqn oi`y x`ean ok m`e .zg` mrta witqn mely

,zayiin `xnbd .xecrlàëéøö àì`l` `ziixad dkxved `l - Ÿ§¦¨
xzeny xnelàîìòa e÷eæçà eäì àøîéîìitk mdl xnel - §¥§¨§©£§¨§¨

.'mkici dpwfgz' mcil mixaeryk dk`ln iyerl mixne`yàä ék¦¨
,df dyrnk -eäì øîà äãeäé áøc,miakek icaerle÷eæçà'- ' §©§¨¨©§©£

e ,mkici dpwfgzeäì øîà úLL áø' ,ef oeyla,'àúøLà`ed s`e ©¥¤¨©§©§¨¨
:wefig oeyl

xn` axy `aed lirl:íéáëBk ãáBòì íBìL ïéìôBk ïéàå§¥§¦¨§¥¨¦
:mi`xen`d ly mdizebdpdn d`ian `xnbdàcñç áødidíéc÷î ©¦§¨©§¦

àîìL eäì áéäéå,el exn`iy iptl mely mdl xne` -àðäk áø §¨¦§§¨¨©©£¨
øîì àîìL déì øîàdid `le ,'ipec`l mely' xnel did libx - ¨©¥§¨¨§©

:eax z` jxal eaila oiekzd `l` ,ekxal oiekzn
,dpyna epipyïîBìLa ïéìàBLå,ddnz `xnbd :miakek icaer ly §£¦¦§¨

ïðé÷æçî é÷eæçà àzLämdl xnele ziriaya mdicia wifgdl m` - ©§¨©§¥©§§¦¨
,xzen 'mkici dpwfgz'àéòaéî ïîBìLa ïéìàBLxnel jixv m`d - £¦¦§¨¦©§¨

.dpyd zeni jyna mnelya mil`eyy
,zayiin `xnbdàëøöð àì ,àáéé áø øîàdpynd dkxved `l - ¨©©¥¨Ÿ¦§§¨

z`f xnelì àlàíbç íBéoi`e ,mnelya le`yl ea xzeny ¤¨§©¨
dceie jliy ick cr dgny iebl `iai xacd `ny miyyeg

,jk lr eiliqtlíBéa íéáëBk ãáBò ìL Búéáì íãà ñðké àì ,àéðúc§©§¨Ÿ¦¨¥¨¨§¥¤¥¨¦§
,íBìL Bì ïzéå Bbç,jk lk eaiygn l`xyidy d`ex `edy oeiky ©§¦¥¨

m` la` ,eiliqtl dcene jled `edBàöîeybteBì ïúBð ,÷eMa §¨©¥
mely.Làø ãáBëáe äôø äôNa§¨¨¨¨§¤Ÿ

:df oiprn dyrn d`ian `xnbdéáúé eåä àcñç áøå àðeä áøeid - ©¨§©¦§¨£¨§¥
,miayeiéìçìéæàå ómdil` axwzne jled did -déì øîà .àáéðb ¨¦§¨¦§¦¨¨©¥

,déøáçì ãçdéîwî íe÷éðmeyn ,`aipb ly eiptn cenrp dad - ©§©§¥¥¦©¥
àeä ïééøeà øác.dxez oa `edy -Bì øîà,exiagäàbìt énwîe §©§¨¨©¦©¥©§¨¨

íe÷éðz` xrvn `aipb didy ,zwelgn lra iptn cenrp m`d - ¥
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc oihib(ycew zay meil)

äðùî
øîBàä,exiaglézLàì äæ èb ìa÷úä,izy` xear -Bàxn`y ¨¥¦§©¥¥¤§¦§¦

øBæçé øBæçì äöø íà ,ézLàì äæ èb CìBäea xefgl lrad leki - ¥¥¤§¦§¦¦¨¨©£©£
,dcil hbd ribda `l` zyxbzn dy`d oi`y meyn ,dyxbln

.ezrcn `ly mc`l oiag oi`y ,'lawzd' xn` m` elit`e
la`äøîàL äMàägilyléhéb éì ìa÷úälra cin,iäöø íà ¨¦¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦¦¨¨

øBæçì,ea,øBæçé àìzyxebn idixd ,dgelyl hbd z` xqnyky ©£Ÿ©£
.'dlaw gily'l eze` dzpin dy`d ixdy ,cin

Cëéôìlral el oi` ,ea xefgl zexyt` el oi`y epxn`y oeik - §¦¨
`l` ,ea xefgl dvex m` zxg` dpwzíàokìòaä Bì øîà ¦¨©©©©

,dgelyldì ìa÷zL éLôéà éà,jzlawa cin yxbzzeCìBä àlà ¦¦§¦¤§©¥¨¤¨¥
,dì ïúådf ote`ayäöø íàlradøBæçìdyxbln ea,øBæçélk §¥¨¦¨¨©£©£

zrca `l` ielz xacd oi` ixdy ,dcil hbd ribd `ly onf
.yxbnd

úøîBàä óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaødgelyl,éhéb éì ìBè ©¨¦§¤©§¦¥¥©¨¤¤¦¦¦
dxn` eli`k df ixd`linne ,'ihib il lawzd'àì øBæçì äöø íà¦¨¨©£Ÿ

:øBæçé©£

àøîâ
`xnbd:'inc ikfk jled'y epizpyn ly `yixdn zwiicndéì øîà̈©¥

,éLà áøì àéåà áøc déøa àçà áødf hb jled e`' epipyy dn ©©¨§¥§©©§¨§©©¦
c wiicl yi ,'xefgi xefgl dvx m` ,izy`léäéà déúéåL àìc àîòè©§¨§Ÿ§¦¥¦¦

äìa÷ì çéìLgilyd z` dy`d dzpin `ly meyn `weec df - ¨¦©§©¨¨
lrad ly dkledl gily `l` epi` okle ,dhib z` dxear lawl

,ea xefgl lekieøBæçé àì øBæçì äöø äìa÷ì çéìL éäéà déúéåL àä̈§¦¥¦¦¨¦©§©¨¨¨¨©£Ÿ©£
cin zyxebn idixd ,dlawl dy`d eze` dzpin ok` m` la` -
m`e ,ea xefgl leki epi` 'jled' xn` lrady s` aeye ,ezlawa

okéîc éëæk CìBä dpéî òîLxne`dy jkn cenll epl yi - §©¦¨¥¦§¦¨¥
yxtnk df ixd ok `l m`y ,'ikf' xne`k edixd 'jled' exiagl

.dcil hbd ribda `l` yxbzzy epevx oi`y
,`xnbd dgecéîc éëæk åàì CìBä Cì àîéà íìBòì ,àìyi - Ÿ§¨¥¨¨¥¨¦§¦¨¥

dy`d eze` dzpina s` `linne ,'ikfk e`l jled' ok`y zegcl
zegily z` xwer edixd ,'jled' dlra el xn`i m` ,dxear lawl

.dy`ddéì àëéøèöéà ézLàì èb ìa÷úäådpynd dhwpy dne - §¦§©¥¥§¦§¦¦§§¦¨¥
,dxear lawl dy`d dzpin `ly ote`a 'izy`l df hb jled' oic
ycgl `pzd jxved eay ,'ihib il lawzd'a `yixd oic ab` epiid
hbd ribiyk hbd z` dxear lawl dy`d dzpin `ly df ote`ay

,zyxebn dcildéåL øa åàì ìòáe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñc§©§¨©§¨£¦¨¦©©¨©©§¨
àeä äìa÷ì çéìLgk oi`e xg`ny ,xnel jzrc lr dler didy - ¨¦©§©¨¨

ok m` ,dy`d xear zekfle lawl gilyd z` zepnl lrad cia
àhéb éåäì àì ,dãéì àhéb àèîc áb ìò óà,dcil hbd ribdy s` - ©©©§¨¨¦¨§¨¨Ÿ¤¡¥¦¨

,dyxbl lirei `lïì òîLî à÷øîà÷ CìBäå ìa÷úäcokl - ¨©§©¨§¦§©¥§¥¨¨©
ezepnl ezpeek 'lawzd' gilyl xne` lradyky `pzd eprinyd

.dkled gilyl
ïðz,epizpyna epipy -äöø íà ,éhéb éì ìa÷úä äøîàL äMàä §©¨¦¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦¦¨¨

,øBæçé àì øBæçì.zyxebn idixd ,dgely cil hbd `ay ciny oeik ©£Ÿ©£
,`xnbd zxxanäëìBäà àðL àì äìa÷à àðL àì åàì éàî- ©¨Ÿ§¨©©¨¨Ÿ§¨©¨¨

xn`yk oia ,`yixd lk lr miaqen elld dpynd ixac dxe`kl
ikfk jled'y epl ixde ,'jled' xne`yk oiae 'lawzd' lrad el
,dcil hbd ribiy cr ea xefgl lkei `l recn ,ok `l m`y ,'inc

.cin ea yxbzzy zpn lr hbd z` el xqn `l lrad ixddgec
,`xnbdäìa÷à ,àìixacy xnel yiy oeik ,ok xnel gxkd oi` - Ÿ©©¨¨

s`y ,'lawzd' lrad el xn`y dxwnd lr wx miaqen dpynd
.ea xefgl lkei `l okle jka yxbzzy mikqd `ed

,òîL àzdnn,epizpyna epipyy,Cëéôììòaä Bì øîà íà ¨§©§¦¨¦¨©©©©
,dgelyl,dì ìa÷zL éLôéà éà,dì ïúå CìBä àlàxn`y oeiky ¦¦§¦¤§©¥¨¤¨¥§¥¨

okle ,dkledl gily `l` epi` ok,øBæçé ,øBæçì äöø íàonf lk ¦¨¨©£©£
,`xnbd zwiicn .dcil hbd ribd `lyéLôéà éà øîàc àîòè- ©§¨§¨©¦¦§¦

,dxear gilyd lawiy 'dvex epi`'y ,eixac yxity meyn `weec

,ezlawa zyxebn dpi` okléLôéà éà øîà àì àä`l m` la` - ¨Ÿ¨©¦¦§¦
,'dl oze jled' wx el xn` `l` jka dvex epi`y yxitäöø íà¦¨¨

,øBæçé àì øBæçì`l` utg epi`y zrc ielibk aygp df oi`y oeik ©£Ÿ©£
zekfl elit` leki `l` ,yxbzz f`e cala hbd z` dl xeqniy

ok m`e ,cin yxbzze dxearéîc éëæk CìBä dpéî òîLepl yi - §©¦¨¥¦§¦¨¥
,'ikfk e`l jled' `l` ok `l m`y ,'inc ikfk jled'y jkn cenll
xn`yk ixdy ,'dl lawzy iyt` i`' xnele yxtl jixv did `l

.dl xeqniy `l` utg epi`y ezrc dlib xak 'jled'
,`xnbd dgecCìéäa àîìécjlid `l`' `tiqa qexbl yi `ny - ¦§¨§¥¨

enk jlid' xne`ke ,dy`d ixacl mikqny rnyny ,'dl oze
jled'y xnel mewn yi ,'jled' el xn`a ok oi`y dn ,'dxn`y

.'ikfk e`l
gily zeyrdl mileki ,dy` oiae yi` oia m`d dpc `xnbd

:dkledl gilye dlawl
àèéLty ,xexa df xac -Léàxkf -éåäzeidl leki -çéìL §¦¨¦£¥¨¦©

,äëìBäìoic dxezd dycigy oeiky ,dlra zgz dy`l hb `iadl §¨¨
aizkcn ,lral zegily(` ck mixac)zpeek i`cea ,'ezian dglye'

,ezenk yi` zeaxl jka dxezdéìBî ìòa ïkLBzLàì èb C- ¤¥©©¦¥§¦§
leki s` xyk `edy lke ,ezy`l hb jiledl lrad lr ixdy

.exear migely zeidl ezenk mixg` zepnlåy xexa mb okäMà §¦¨
àéåäzeidl dleki -,äìa÷ì çéìLdzid dxezd zpeek i`ceay ©§¨¨¦©§©¨¨

,dzenk dy` zeaxlìòa ãiî dhéb úìa÷î äMà ïkLdok m`e - ¤¥¦¨§©¤¤¦¨¦©©£¨
.dxear migely zeidl dzenk mixg` zepnl dleki s`

,wtzqdl yiy `l`Léàdy`d gily zeyrdlå ,äìa÷ìok ¦§©¨¨§
äMàägily zeyrdllradéàî ,äëìBäìxe`iae .mpic dn - ¨¦¨§¨¨©

jk ,hb zlawa jiiy yxbnd lrad oi`y myk m`d ,`ed wtqd
oi`y myke ,jkl migily zeyrdl mileki mixkfd x`y oi`
zeleki opi` miyp x`y s` ,hb zpizpa zkiiy zyxbznd dy`d

.dy`e yi` oia welig oi`y e` ,hb zzl zegily zeyrdl
,òîL àz,dpyna epipyøîBàäexiaglBà ,ézLàì äæ èb ìa÷úä ¨§©¨¥¦§©¥¥¤§¦§¦

,øBæçé øBæçì äöø íà ,ézLàì äæ èb CìBä`l` `ed oi`y oeik ¥¥¤§¦§¦¦¨¨©£©£
.dcil hbd ribiyk `l` zyxbzn dpi`e ,cala dkledl gily

,epipy dpynd jyndaeäøîàL äMàädgelyl,éhéb éì ìa÷úä ¨¦¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦
äöø íàlrad,øBæçé àì ,øBæçìdlawl gily `edy oeik ¦¨¨©£Ÿ©£

,`xnbd zxxan .ecil hbd z` ezlawa cin zyxbzneåàì éàî©¨
çéìL ãçae` yi` ,gily eze`a zexacn zeaad izy dxe`kl - §©¨¦©

gily `ed ixd lawzd e` jled el xne` lradyky ,dy`
gily `ed ixd lawzd dligzn el zxne` dy`d m`e ,dkledl

,dlawäëìBäì øLk äìa÷ì øLk dpéî òîLegken ok m`e - §©¦¨¨¥§©¨¨¨¥§¨¨
mb zeyrdl ie`x ,dlawl gily zeyrdl ie`xy gily eze`y

,`xnbd dgec .dkledl gilyïéçeìL éðLa ,àìxnel gxkd oi` - Ÿ¦§¥§¦
jynde ,yi`a zxacn dpynd zligzy xnel yi `l` ,ok

.dy`a dpynd
:epizpyn ly `tiqdn ,ewlga wtqd z` zhyet `xnbdòîL àz̈§©

,`tiqa epipyy,Cëéôììòaä Bì øîà íà,dgelyléLôéà éà §¦¨¦¨©©©©¦¦§¦
dì ìa÷zLcin yxbzzy zpn lr hbd jl xeqnl utg ipi` - ¤§©¥¨

,jzlawaäöø íà ,dì ïúå CìBä àlàlradøBæçì,ea,øBæçélk ¤¨¥§¥¨¦¨¨©£©£
,`xnbd zwiicn .dcil hbd ribd `ly onfàëä àäåixde - §¨¨¨

,df dxwnaàeä çéìL ãçcgilyl dy`d dzpiny gily eze`y - §©¨¦©
,dkled gilyl lrad ici lr dpnzp ,dlawøLk dpéî òîLe§©¦¨¨¥

äëìBäì øLk äìa÷ìzeyrdl ie`xy oin eze`y epl ixd ok m`e - §©¨¨¨¥§¨¨
.dkledl gily mb zeyrdl ie`x ,dlawl gily

,wtqd on wlg wx epizpynn heytl xyt`y zxne` `xnbd
äìa÷ì çéìL éåä Léà dpéî èBLtdkledl gily eze`y ,xnelk - §¦¨¦£¥¨¦©§©¨¨

,'yi`' `weec epiidy xnel yi j` ,dlawl gily zeyrdl leki
pt lk lry,hb zlawa zvw `ed jiiy miBzáì èb ìa÷î áà ïkL¤¥¨§©¥¥§¦

äpè÷dhib z` lawn `ed ,dphw eza z` yciwy a`d ixdy - §©¨
gily didi yi`y jiiy ok meyne ,dphw dcera zyxbzn m`

oiprl oiicry `l` ,hb zlawläMàgily zeidl dleki m` ¦¨
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miwxt dyelyaa cenr aq sc ± iriax wxtoihib
äðùîøåæçì äöø .ìá÷úä øîåàä.lrad Ðøåæçéoiag oi`e ,dl `ed aeg hbc Ð

.ezaegl gily el zeyril ,ezrcn `l` mc`løåæçé àìdiziey idi`c oeik Ð

gilyÐ.df ly ezlawa cin dyxbzpe ,dcik `ed ixdêëéôìleki oi` oxn`c oeik Ð

xefglÐgily eze` dzyry dfl lrad el xn` ok m` `l` ,xefgl dpwz el oi`

`l` ,dcik zeidl dl lawzy iyt` i` :dlawl

.dcil ekiledl ,`dz ily gilyøåæçì äöø íà
.dcil hb ribd `ly onf lk Ðøåæçédpi`y Ð

`l :xn` ixde ,yxbnd zrcn `l` zyxbzn

.dcil hb ribiy cr hb `diéì ìåè úøîåàä óà
éèéâ.`ed dlaw oeyl Ðàøîâàìã àîòè

äìá÷ì çéìù äéúéåù"izy`l df hb jled"` Ð

`lca ixiine ,xefgi :oizipzn ipzwc ,i`w

diiey xa e`l lrae .dlawl gily idi` diziey

`kde ,dl `ed aeg `dc ,`ed dlawl gily

.xefgi opixn`wc `edçéìù éäéà äéúéåù àä
äìá÷ì."jled" edi` xn`we Ðøåæçé àìÐ

.dcic `zegilyn dixwr `lcéëæë êìåä àîìà
éîãoihib) `nw wxta `id `zbelte Ð.(`,ci

éîã éëæë åàì íìåòì àìidi` diziey elit`e Ð

"jled" edi` el xn`e ,dlawl gilyÐxwrin

.dkledl gily edi` diieye `zegilyn dixwr

gily diziey `lca oizipzn hwpc i`deÐ

,dl hwp "lawzd" meyn`kixhvi` "lawzd"c

`id diziey `lc ab lr s`c ,opireny`l dil

dlawl gily diiey xa e`l inp lrae ,gily

,"jled" xn` `l edi`e ,dkledl `l` `ed

dcil hb `hn ik ,ikd elit`Ð.zyxebn `din

àèéâ éåäéì àìdiiey dkledl e`l `dc Ð

.`ed gily diiey xa `l inp dlawle ,gilyà÷
ïì òîùîdil xn`wc "lawzd"c ÐÐlawzd"

zegily el oi`y rcei mc`c .xn`w "jlede

,"jled" `pz "lawzd" `pzc icii`e ,dlawl

oeyla lra xn`y oia :oizipzn xn`w ikdc

dkled oeyla xn`y oia ,dlawÐgily ied

.dkledlåàì éàî`pzc ilin ediiexz` Ð

dlaw lrad xn` ik `py `l ;i`w dpin lirl

dlawl gily idi` diziey i` ,dkled `py `le

`xwirnÐikfk jled :dpin rny ,xefgi `l

.incêìéäá àîìãipziz `l `tiq jda Ð

"jlid"c ,"dl oze jlid" `l` "dl oze jled"

i`" xn`c e`l i`e ,`id dxn`wck jlid i`ce

"iyt`Ð.dlawl gily dil dedùéà àèéùô
oeik ,dkledl lral gily zeyril leki ,xkf Ð

"dglye"n `xwn zegily iaxzi`cÐ`hiyt

.iax dkledl xkf i`cecìòá ïëùeilr Ð

xyk edi`c icinae ,ezy`l hb jiledlÐ

.xyk inp egelyäùàådia ixw "ezian dglye"n dlawl zegily `xw iaxc xg`n ,dlawl dzxagl gily `iedc ol `hiyt zxg` Ðdglye.ïëù.dhib zlawn dnvr `id Ð

éàî àëôéà`ed dlaw xa e`l envr `edc oeik :opixn` in ÐÐ.dy`a dkled oiprl oke .edpip dlaw ipa e`l inp mixkf x`yçéìù ãçáoia "jled" lra dil xn` oiac ,xn`w Ð

"lawzd" dil xn`Ð"lawzd" `eddl `xwirn idi` dil dxn` i`e ,dkledl gily iedÐdkledl lral gily zeidl xyk`c `edd :`nl` .dlawl gily iedÐzeidl xykn

.dlawl dy`l gilyïéçåìù éðùá àì"jled" oia "lawzd" oia :yi`l xn`y lrad :xn`w ikde ÐÐm` ,lrad dl epzpe "lawzd" dzxagl dxn`y dy`de ,`id dkled oeyl

xefgl dvxÐ.i`w `yixc gily` e`le .xefgi `làåä çéìù ãçã àëä àäå.jled `l` lawzy iyti` i` :edi` dil xn` "lawzd" idi` dil dxn`c `eddl Ðùéà äðéî èåùô
äìá÷ì çéìù éåäãdpin hytnl zivn `cg lirl opirac oiira izxzn ,xnelk ÐÐdlawl ie`x `edy epivn ixdy ,`ed oice .dlawl s` xykc ixiinw yi`a oizipzn xninl `ki`c

"yi`l dzide d`vie" :aizkc ,dhib z` lawle "sqk oi` mpg d`vie"n (`,en) zeaezka opitlick ,diyeciw lawl el dzkf dxezdy ,dphw eza ly hbaÐ,diedl d`ivi ywzi`

dkledl dy` la` .xyk inp zegilya jkldÐ.ol irain izk`'åë íéùðä óà.dlra zae ,dznaie ,dzxv ,dzeng zae ,dzeng Ðàéä äëìåä íúäå."`iadl" :ipzwc Ðàðîé÷åàå
äëìåäá:opiqxb ikd .mzd zihnc cr dkledl gily ied dl xn`c :opivxzne ,dl dyxbi` dcil `hib `hn ikn :da opiede ,"azkp ipta" xnel dkixv :ipzwcn ,`nw wxta Ðàáä

éèéâ éì ìá÷úä äøîà êúùàå éèéâ éì."ihib il lawzd dxn` jzy`" lral xne` `ede "ihib il `ad" dgelyl dxn`y dy`d Ðøîåà àåäå.dxn`y dnk jlid :el xn` lrad Ð

úùøåâî äðéà äãéì èâ òéâä åìéôà.lif`e yxtnck Ðäðéî òîù"jglyn dxn`y dnk jlid" gilyl xn`c o`nc ÐÐdil xn`w gilyc `xeaicc `zrc` ,jinq dicic `xeaic`
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc oihib(ycew zay meil)

äðùî
øîBàä,exiaglézLàì äæ èb ìa÷úä,izy` xear -Bàxn`y ¨¥¦§©¥¥¤§¦§¦

øBæçé øBæçì äöø íà ,ézLàì äæ èb CìBäea xefgl lrad leki - ¥¥¤§¦§¦¦¨¨©£©£
,dcil hbd ribda `l` zyxbzn dy`d oi`y meyn ,dyxbln

.ezrcn `ly mc`l oiag oi`y ,'lawzd' xn` m` elit`e
la`äøîàL äMàägilyléhéb éì ìa÷úälra cin,iäöø íà ¨¦¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦¦¨¨

øBæçì,ea,øBæçé àìzyxebn idixd ,dgelyl hbd z` xqnyky ©£Ÿ©£
.'dlaw gily'l eze` dzpin dy`d ixdy ,cin

Cëéôìlral el oi` ,ea xefgl zexyt` el oi`y epxn`y oeik - §¦¨
`l` ,ea xefgl dvex m` zxg` dpwzíàokìòaä Bì øîà ¦¨©©©©

,dgelyldì ìa÷zL éLôéà éà,jzlawa cin yxbzzeCìBä àlà ¦¦§¦¤§©¥¨¤¨¥
,dì ïúådf ote`ayäöø íàlradøBæçìdyxbln ea,øBæçélk §¥¨¦¨¨©£©£

zrca `l` ielz xacd oi` ixdy ,dcil hbd ribd `ly onf
.yxbnd

úøîBàä óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaødgelyl,éhéb éì ìBè ©¨¦§¤©§¦¥¥©¨¤¤¦¦¦
dxn` eli`k df ixd`linne ,'ihib il lawzd'àì øBæçì äöø íà¦¨¨©£Ÿ

:øBæçé©£

àøîâ
`xnbd:'inc ikfk jled'y epizpyn ly `yixdn zwiicndéì øîà̈©¥

,éLà áøì àéåà áøc déøa àçà áødf hb jled e`' epipyy dn ©©¨§¥§©©§¨§©©¦
c wiicl yi ,'xefgi xefgl dvx m` ,izy`léäéà déúéåL àìc àîòè©§¨§Ÿ§¦¥¦¦

äìa÷ì çéìLgilyd z` dy`d dzpin `ly meyn `weec df - ¨¦©§©¨¨
lrad ly dkledl gily `l` epi` okle ,dhib z` dxear lawl

,ea xefgl lekieøBæçé àì øBæçì äöø äìa÷ì çéìL éäéà déúéåL àä̈§¦¥¦¦¨¦©§©¨¨¨¨©£Ÿ©£
cin zyxebn idixd ,dlawl dy`d eze` dzpin ok` m` la` -
m`e ,ea xefgl leki epi` 'jled' xn` lrady s` aeye ,ezlawa

okéîc éëæk CìBä dpéî òîLxne`dy jkn cenll epl yi - §©¦¨¥¦§¦¨¥
yxtnk df ixd ok `l m`y ,'ikf' xne`k edixd 'jled' exiagl

.dcil hbd ribda `l` yxbzzy epevx oi`y
,`xnbd dgecéîc éëæk åàì CìBä Cì àîéà íìBòì ,àìyi - Ÿ§¨¥¨¨¥¨¦§¦¨¥

dy`d eze` dzpina s` `linne ,'ikfk e`l jled' ok`y zegcl
zegily z` xwer edixd ,'jled' dlra el xn`i m` ,dxear lawl

.dy`ddéì àëéøèöéà ézLàì èb ìa÷úäådpynd dhwpy dne - §¦§©¥¥§¦§¦¦§§¦¨¥
,dxear lawl dy`d dzpin `ly ote`a 'izy`l df hb jled' oic
ycgl `pzd jxved eay ,'ihib il lawzd'a `yixd oic ab` epiid
hbd ribiyk hbd z` dxear lawl dy`d dzpin `ly df ote`ay

,zyxebn dcildéåL øa åàì ìòáe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñc§©§¨©§¨£¦¨¦©©¨©©§¨
àeä äìa÷ì çéìLgk oi`e xg`ny ,xnel jzrc lr dler didy - ¨¦©§©¨¨

ok m` ,dy`d xear zekfle lawl gilyd z` zepnl lrad cia
àhéb éåäì àì ,dãéì àhéb àèîc áb ìò óà,dcil hbd ribdy s` - ©©©§¨¨¦¨§¨¨Ÿ¤¡¥¦¨

,dyxbl lirei `lïì òîLî à÷øîà÷ CìBäå ìa÷úäcokl - ¨©§©¨§¦§©¥§¥¨¨©
ezepnl ezpeek 'lawzd' gilyl xne` lradyky `pzd eprinyd

.dkled gilyl
ïðz,epizpyna epipy -äöø íà ,éhéb éì ìa÷úä äøîàL äMàä §©¨¦¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦¦¨¨

,øBæçé àì øBæçì.zyxebn idixd ,dgely cil hbd `ay ciny oeik ©£Ÿ©£
,`xnbd zxxanäëìBäà àðL àì äìa÷à àðL àì åàì éàî- ©¨Ÿ§¨©©¨¨Ÿ§¨©¨¨

xn`yk oia ,`yixd lk lr miaqen elld dpynd ixac dxe`kl
ikfk jled'y epl ixde ,'jled' xne`yk oiae 'lawzd' lrad el
,dcil hbd ribiy cr ea xefgl lkei `l recn ,ok `l m`y ,'inc

.cin ea yxbzzy zpn lr hbd z` el xqn `l lrad ixddgec
,`xnbdäìa÷à ,àìixacy xnel yiy oeik ,ok xnel gxkd oi` - Ÿ©©¨¨

s`y ,'lawzd' lrad el xn`y dxwnd lr wx miaqen dpynd
.ea xefgl lkei `l okle jka yxbzzy mikqd `ed

,òîL àzdnn,epizpyna epipyy,Cëéôììòaä Bì øîà íà ¨§©§¦¨¦¨©©©©
,dgelyl,dì ìa÷zL éLôéà éà,dì ïúå CìBä àlàxn`y oeiky ¦¦§¦¤§©¥¨¤¨¥§¥¨

okle ,dkledl gily `l` epi` ok,øBæçé ,øBæçì äöø íàonf lk ¦¨¨©£©£
,`xnbd zwiicn .dcil hbd ribd `lyéLôéà éà øîàc àîòè- ©§¨§¨©¦¦§¦

,dxear gilyd lawiy 'dvex epi`'y ,eixac yxity meyn `weec

,ezlawa zyxebn dpi` okléLôéà éà øîà àì àä`l m` la` - ¨Ÿ¨©¦¦§¦
,'dl oze jled' wx el xn` `l` jka dvex epi`y yxitäöø íà¦¨¨

,øBæçé àì øBæçì`l` utg epi`y zrc ielibk aygp df oi`y oeik ©£Ÿ©£
zekfl elit` leki `l` ,yxbzz f`e cala hbd z` dl xeqniy

ok m`e ,cin yxbzze dxearéîc éëæk CìBä dpéî òîLepl yi - §©¦¨¥¦§¦¨¥
,'ikfk e`l jled' `l` ok `l m`y ,'inc ikfk jled'y jkn cenll
xn`yk ixdy ,'dl lawzy iyt` i`' xnele yxtl jixv did `l

.dl xeqniy `l` utg epi`y ezrc dlib xak 'jled'
,`xnbd dgecCìéäa àîìécjlid `l`' `tiqa qexbl yi `ny - ¦§¨§¥¨

enk jlid' xne`ke ,dy`d ixacl mikqny rnyny ,'dl oze
jled'y xnel mewn yi ,'jled' el xn`a ok oi`y dn ,'dxn`y

.'ikfk e`l
gily zeyrdl mileki ,dy` oiae yi` oia m`d dpc `xnbd

:dkledl gilye dlawl
àèéLty ,xexa df xac -Léàxkf -éåäzeidl leki -çéìL §¦¨¦£¥¨¦©

,äëìBäìoic dxezd dycigy oeiky ,dlra zgz dy`l hb `iadl §¨¨
aizkcn ,lral zegily(` ck mixac)zpeek i`cea ,'ezian dglye'

,ezenk yi` zeaxl jka dxezdéìBî ìòa ïkLBzLàì èb C- ¤¥©©¦¥§¦§
leki s` xyk `edy lke ,ezy`l hb jiledl lrad lr ixdy

.exear migely zeidl ezenk mixg` zepnlåy xexa mb okäMà §¦¨
àéåäzeidl dleki -,äìa÷ì çéìLdzid dxezd zpeek i`ceay ©§¨¨¦©§©¨¨

,dzenk dy` zeaxlìòa ãiî dhéb úìa÷î äMà ïkLdok m`e - ¤¥¦¨§©¤¤¦¨¦©©£¨
.dxear migely zeidl dzenk mixg` zepnl dleki s`

,wtzqdl yiy `l`Léàdy`d gily zeyrdlå ,äìa÷ìok ¦§©¨¨§
äMàägily zeyrdllradéàî ,äëìBäìxe`iae .mpic dn - ¨¦¨§¨¨©

jk ,hb zlawa jiiy yxbnd lrad oi`y myk m`d ,`ed wtqd
oi`y myke ,jkl migily zeyrdl mileki mixkfd x`y oi`
zeleki opi` miyp x`y s` ,hb zpizpa zkiiy zyxbznd dy`d

.dy`e yi` oia welig oi`y e` ,hb zzl zegily zeyrdl
,òîL àz,dpyna epipyøîBàäexiaglBà ,ézLàì äæ èb ìa÷úä ¨§©¨¥¦§©¥¥¤§¦§¦

,øBæçé øBæçì äöø íà ,ézLàì äæ èb CìBä`l` `ed oi`y oeik ¥¥¤§¦§¦¦¨¨©£©£
.dcil hbd ribiyk `l` zyxbzn dpi`e ,cala dkledl gily

,epipy dpynd jyndaeäøîàL äMàädgelyl,éhéb éì ìa÷úä ¨¦¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦
äöø íàlrad,øBæçé àì ,øBæçìdlawl gily `edy oeik ¦¨¨©£Ÿ©£

,`xnbd zxxan .ecil hbd z` ezlawa cin zyxbzneåàì éàî©¨
çéìL ãçae` yi` ,gily eze`a zexacn zeaad izy dxe`kl - §©¨¦©

gily `ed ixd lawzd e` jled el xne` lradyky ,dy`
gily `ed ixd lawzd dligzn el zxne` dy`d m`e ,dkledl

,dlawäëìBäì øLk äìa÷ì øLk dpéî òîLegken ok m`e - §©¦¨¨¥§©¨¨¨¥§¨¨
mb zeyrdl ie`x ,dlawl gily zeyrdl ie`xy gily eze`y

,`xnbd dgec .dkledl gilyïéçeìL éðLa ,àìxnel gxkd oi` - Ÿ¦§¥§¦
jynde ,yi`a zxacn dpynd zligzy xnel yi `l` ,ok

.dy`a dpynd
:epizpyn ly `tiqdn ,ewlga wtqd z` zhyet `xnbdòîL àz̈§©

,`tiqa epipyy,Cëéôììòaä Bì øîà íà,dgelyléLôéà éà §¦¨¦¨©©©©¦¦§¦
dì ìa÷zLcin yxbzzy zpn lr hbd jl xeqnl utg ipi` - ¤§©¥¨

,jzlawaäöø íà ,dì ïúå CìBä àlàlradøBæçì,ea,øBæçélk ¤¨¥§¥¨¦¨¨©£©£
,`xnbd zwiicn .dcil hbd ribd `ly onfàëä àäåixde - §¨¨¨

,df dxwnaàeä çéìL ãçcgilyl dy`d dzpiny gily eze`y - §©¨¦©
,dkled gilyl lrad ici lr dpnzp ,dlawøLk dpéî òîLe§©¦¨¨¥

äëìBäì øLk äìa÷ìzeyrdl ie`xy oin eze`y epl ixd ok m`e - §©¨¨¨¥§¨¨
.dkledl gily mb zeyrdl ie`x ,dlawl gily

,wtqd on wlg wx epizpynn heytl xyt`y zxne` `xnbd
äìa÷ì çéìL éåä Léà dpéî èBLtdkledl gily eze`y ,xnelk - §¦¨¦£¥¨¦©§©¨¨

,'yi`' `weec epiidy xnel yi j` ,dlawl gily zeyrdl leki
pt lk lry,hb zlawa zvw `ed jiiy miBzáì èb ìa÷î áà ïkL¤¥¨§©¥¥§¦

äpè÷dhib z` lawn `ed ,dphw eza z` yciwy a`d ixdy - §©¨
gily didi yi`y jiiy ok meyne ,dphw dcera zyxbzn m`

oiprl oiicry `l` ,hb zlawläMàgily zeidl dleki m` ¦¨

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

המשך בעמוד קעח

miwxt dyelyaa cenr aq sc ± iriax wxtoihib
äðùîøåæçì äöø .ìá÷úä øîåàä.lrad Ðøåæçéoiag oi`e ,dl `ed aeg hbc Ð

.ezaegl gily el zeyril ,ezrcn `l` mc`løåæçé àìdiziey idi`c oeik Ð

gilyÐ.df ly ezlawa cin dyxbzpe ,dcik `ed ixdêëéôìleki oi` oxn`c oeik Ð

xefglÐgily eze` dzyry dfl lrad el xn` ok m` `l` ,xefgl dpwz el oi`

`l` ,dcik zeidl dl lawzy iyt` i` :dlawl

.dcil ekiledl ,`dz ily gilyøåæçì äöø íà
.dcil hb ribd `ly onf lk Ðøåæçédpi`y Ð

`l :xn` ixde ,yxbnd zrcn `l` zyxbzn

.dcil hb ribiy cr hb `diéì ìåè úøîåàä óà
éèéâ.`ed dlaw oeyl Ðàøîâàìã àîòè

äìá÷ì çéìù äéúéåù"izy`l df hb jled"` Ð

`lca ixiine ,xefgi :oizipzn ipzwc ,i`w

diiey xa e`l lrae .dlawl gily idi` diziey

`kde ,dl `ed aeg `dc ,`ed dlawl gily

.xefgi opixn`wc `edçéìù éäéà äéúéåù àä
äìá÷ì."jled" edi` xn`we Ðøåæçé àìÐ

.dcic `zegilyn dixwr `lcéëæë êìåä àîìà
éîãoihib) `nw wxta `id `zbelte Ð.(`,ci

éîã éëæë åàì íìåòì àìidi` diziey elit`e Ð

"jled" edi` el xn`e ,dlawl gilyÐxwrin

.dkledl gily edi` diieye `zegilyn dixwr

gily diziey `lca oizipzn hwpc i`deÐ

,dl hwp "lawzd" meyn`kixhvi` "lawzd"c

`id diziey `lc ab lr s`c ,opireny`l dil

dlawl gily diiey xa e`l inp lrae ,gily

,"jled" xn` `l edi`e ,dkledl `l` `ed

dcil hb `hn ik ,ikd elit`Ð.zyxebn `din

àèéâ éåäéì àìdiiey dkledl e`l `dc Ð

.`ed gily diiey xa `l inp dlawle ,gilyà÷
ïì òîùîdil xn`wc "lawzd"c ÐÐlawzd"

zegily el oi`y rcei mc`c .xn`w "jlede

,"jled" `pz "lawzd" `pzc icii`e ,dlawl

oeyla lra xn`y oia :oizipzn xn`w ikdc

dkled oeyla xn`y oia ,dlawÐgily ied

.dkledlåàì éàî`pzc ilin ediiexz` Ð

dlaw lrad xn` ik `py `l ;i`w dpin lirl

dlawl gily idi` diziey i` ,dkled `py `le

`xwirnÐikfk jled :dpin rny ,xefgi `l

.incêìéäá àîìãipziz `l `tiq jda Ð

"jlid"c ,"dl oze jlid" `l` "dl oze jled"

i`" xn`c e`l i`e ,`id dxn`wck jlid i`ce

"iyt`Ð.dlawl gily dil dedùéà àèéùô
oeik ,dkledl lral gily zeyril leki ,xkf Ð

"dglye"n `xwn zegily iaxzi`cÐ`hiyt

.iax dkledl xkf i`cecìòá ïëùeilr Ð

xyk edi`c icinae ,ezy`l hb jiledlÐ

.xyk inp egelyäùàådia ixw "ezian dglye"n dlawl zegily `xw iaxc xg`n ,dlawl dzxagl gily `iedc ol `hiyt zxg` Ðdglye.ïëù.dhib zlawn dnvr `id Ð

éàî àëôéà`ed dlaw xa e`l envr `edc oeik :opixn` in ÐÐ.dy`a dkled oiprl oke .edpip dlaw ipa e`l inp mixkf x`yçéìù ãçáoia "jled" lra dil xn` oiac ,xn`w Ð

"lawzd" dil xn`Ð"lawzd" `eddl `xwirn idi` dil dxn` i`e ,dkledl gily iedÐdkledl lral gily zeidl xyk`c `edd :`nl` .dlawl gily iedÐzeidl xykn

.dlawl dy`l gilyïéçåìù éðùá àì"jled" oia "lawzd" oia :yi`l xn`y lrad :xn`w ikde ÐÐm` ,lrad dl epzpe "lawzd" dzxagl dxn`y dy`de ,`id dkled oeyl

xefgl dvxÐ.i`w `yixc gily` e`le .xefgi `làåä çéìù ãçã àëä àäå.jled `l` lawzy iyti` i` :edi` dil xn` "lawzd" idi` dil dxn`c `eddl Ðùéà äðéî èåùô
äìá÷ì çéìù éåäãdpin hytnl zivn `cg lirl opirac oiira izxzn ,xnelk ÐÐdlawl ie`x `edy epivn ixdy ,`ed oice .dlawl s` xykc ixiinw yi`a oizipzn xninl `ki`c

"yi`l dzide d`vie" :aizkc ,dhib z` lawle "sqk oi` mpg d`vie"n (`,en) zeaezka opitlick ,diyeciw lawl el dzkf dxezdy ,dphw eza ly hbaÐ,diedl d`ivi ywzi`

dkledl dy` la` .xyk inp zegilya jkldÐ.ol irain izk`'åë íéùðä óà.dlra zae ,dznaie ,dzxv ,dzeng zae ,dzeng Ðàéä äëìåä íúäå."`iadl" :ipzwc Ðàðîé÷åàå
äëìåäá:opiqxb ikd .mzd zihnc cr dkledl gily ied dl xn`c :opivxzne ,dl dyxbi` dcil `hib `hn ikn :da opiede ,"azkp ipta" xnel dkixv :ipzwcn ,`nw wxta Ðàáä

éèéâ éì ìá÷úä äøîà êúùàå éèéâ éì."ihib il lawzd dxn` jzy`" lral xne` `ede "ihib il `ad" dgelyl dxn`y dy`d Ðøîåà àåäå.dxn`y dnk jlid :el xn` lrad Ð

úùøåâî äðéà äãéì èâ òéâä åìéôà.lif`e yxtnck Ðäðéî òîù"jglyn dxn`y dnk jlid" gilyl xn`c o`nc ÐÐdil xn`w gilyc `xeaicc `zrc` ,jinq dicic `xeaic`

dildip lra adi ikc ,zyxebn dpi` jklid .z` dlawl gilyc il zpnidnc "dxn`y dnk jlid" i`dÐdlawl gilye .dkledc `zrc` e`le ,dildip aidi dlaw zegilyc `zrc`

Ð.jinq gilyc `xeaic` :"oipne`d z` xkeyd"a `rivn `aaa ol `irai`c `ira dpin heytze ,ied `lêéîñ äãéã àøåáéãà éàãdxn`ck `l` ,`prci `l `p` :dil xn`w ikde Ð

.jldip dil `pxqn idi`ùøâúú àäéî äãéì èâ àèî éë.diiey dkledl gily inp lra `dc Ð
éëä
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dvgn lr dvgn da ipzwc "wxefd" dixza

.zyxebn dpi`e zyxebn
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wcinl `l` ,"lawzd" ipzinl jixhvi`
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רח

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

,iavk dizepekzyBøNa úà ÷éæçî BøBò ïéà äæ éáv äîmyk - ©§¦¤¥©§¦¤§¨
oi` aey exer epnn hytedyne ,exya lk lceba exer oi` iavdy

jk ,exer ici lr eteb lk z` zeqkle xefgl milekiõøà óà©¤¤
L ïîæa ,ìàøNél`xyiàçååø ,äéìò ïéáLBéyie ,zgeexn `id ixd - ¦§¨¥¦§©¤§¦¨¤¨©§¨

,miyp` daxdl mewn daïéàL ïîæáel`xyiàãîb ,äéìò ïéáLBé- ¦§©¤¥§¦¨¤¨¨§¨
.da xebl miyp` daxdl mewn oi`e ,zveekzn `id ixd

eåä ,àéiç øa àðeä áøå ,äiáeè øa äi÷ìç áøå ,äi÷ìç øa éîeéðî áø©©§¥©¦§¦¨§©¦§¦¨©¦¨§©¨©¦¨£
éããä éab éáúée ,eicgi miayei eid -éà ,éøîàdéì òéîLc àkéà ¨§¥©¥£¨¥¨§¥¦¦¨¦§¦©¥

íéøöî ìL àéðëñ øôkî àúléîiyp` zece` rnyy in yi m` - ¦§¨¦§©§©§¨¤¦§©¦
,miryx e` eid miwicv miyp` m` ,mixvn ly `ipkq xtkàîéì¥¨

.xn`iy -eäééðéî ãç çút[mdn cg`-]ñeøàa äNòî ,øîàå ¨©©¦©§§¨©©£¤§¨
Búñeøàå,`ipkq xtk iyp`níeàéOäå ,íéáëBk éãáBòä ïéáì eaLpL ©£¨¤¦§§¥¨§¥¨¦§¦¦

Bì äøîà ,äæì äæ,qex`l dqex`d,éa òbz ìà ,Enî äLwáaitl ¤¨¤¨§¨§©¨¨¦§©¦©¦
,Enî äaeúk éì ïéàL,jl ip` dxeq`eda òâð àìåqex`díBé ãò ¤¥¦§¨¦§§Ÿ¨©¨©

únLëe ,BúBîqex`dïäì äøîà,dqex`dì eãôéñmc`ètètL äæ §¤¥¨§¨¨¤¦§§¤¤¦§¥
lflf -Bøöéa,eilr xabzp `l` ,eaiygd `leî øúBélflfy dn §¦§¥¦

óñBily epeiqp did mixac dylya .xtihet zy` dyrna ,exvia ¥
:sqei ly epeiqpn xzei lecb df qex`àlà äåä àì óñBéa eléàc§¦§¥Ÿ£¨¤¨

àzòL àãç,zg` dry `l` did `l sqei ly oeiqpd -ìk éàäå £¨©§¨§©¨
àîBéå àîBé.meie mei lk exvi lr xabzde dqpzp df qex`e -eléàå ¨§¨§¦

ähî àãça åàì óñBé,zg` dhna xtihet zy` mr aky `l - ¥¨©£¨¦¨
ähî àãça éàäå`le ,zg` dhna ezqex` mr aky df qex`e - §©©£¨¦¨

.da rbpeléàåiablóñBéxtihet zy`BzLà åàì,dzidBzLà àäå §¦¥¨¦§§¨¦§
`l z`f lkae ,dnr zekiiy el dide ,dzid ezqex` o`k eli`e -

.da rbp
Cãéà çút[xg`-]äNòî ,øîàå,`ipkq xtkaíéòaøà eãîòå ¨©¦¨§¨©©£¤§¨§©§¨¦

úBiãBîd`eaz lyaieey,øðéãdzid d`eazdy itl raey dide ¦§¦¨
rztle ,lefaúçà àiãBî øòMä øñçðexkne d`eazd dxwiizp - ¤§©©©©¦¨©©

,xpica zeicen ryze miyly wxe÷ãáerecn `ipkq xtk iyp` ¨§
,d`eazd zexwiizda minyn eyprpìò eàaL Bðáe áà eàöîe¨§¨§¤¨©

øæçå ,íeì÷ñe ïéc úéáì íeàéáäå ,íéøetkä íBéa äñøBàî äøòð©£¨§¨¨§©¦¦¤¡¦§¥¦§¨§¨©
BîB÷îì øòMäzeicen mirax` zepwl elki aeye d`eazd dlfede ©©©¦§

.xpica mihig ly
Cãéà çút[xg`-]äNòî ,øîàå`ipkq xtkaïúpL ,ãçà íãàa ¨©¦¨§¨©©£¤§¨¨¤¨¤¨©

dLøâì BzLàa åéðéò,ezy` z` yxbl dvxy -dúaeúk äúéäå ¥¨§¦§§¨§¨§¨§¨§¨¨
äaeøîdpyxbi m` dzaezka ezy`l zzl aiigzdy mekqde- §¨

,dl mlyl dvx `le ,lecb mekq didúà ïnéæå Cìä ,äNò äî¤¨¨¨©§¦¥¤
åéðéáLBL,miaexwd eixag z` oinfd -ïøkéL ,ï÷Läå ïìéëàäå,oiia §¦¨§¤¡¦¨§¦§¨¦§¨

úçà ähéî ìò ïáékLäå,ezy` mr cgiïáBì àéáäåäöéawlgd - §¦§¦¨©¦¨©©§¥¦¤¥¨
,rxf zakyl ed`xna dnec `edy ,dviad ly oevigdìéèäå§¥¦

ïäéðéa,ezy` lr e`ay lew `ivedl ickíéãò ïäì ãéîòäåe`xiy ¥¥¤§¤¡¦¨¤¥¦
,zg` dhna ezy` mr miakey mze`ïéc úéáì àáedvexy orhe ¨§¥¦
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øeàä ïî ãìBñ äöéa ïáBì ,ï÷fäminy xy`k cilbne yaiizn - ©¨¥¤¥¨¥¦¨

,y`l aexw eze`øeàä ïî äçBc òøæ úáëLåzrlape zqpkp - §¦§©¤©¨¦¨
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'äéìò íéìaàúnä ìk NBNî dzàdilr mila`zn mpi`y el` la` ¦¨¨¨©¦§©§¦¨¤¨
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dki`a xn`p(b a),àøéæ éaø øîà ,'ìàøNé ïø÷ ìk óà éøça òãb'¨©¨¢¦©Ÿ¤¤¦§¨¥¨©©¦¥¨
äîçìî éðø÷ [óìà] íéðBîL elà ,ïðçBé éaø øîà ,eäaà éaø øîà- ¨©©¦©¨¨©©¦¨¨¥§¦¤¤©§¥¦§¨¨
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המשך בראוי למסכת גרטרן לרום יאשון עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט שבט, תשכ"א

ברוקלין.

מארגני קופת רבנו בארצנו הקדושה תבנה ותכונן

במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם מכ"ב שבט, עם הצורף אליו, בו כותבים אודות ההתעוררות לחזק הענין 

דקופת רבנו וכו'.

והתקוה חזקה שיביאו ההתעוררות בפועל ובמעשה, שהרי המעשה הוא העיקר, והרי גם הזמן 

מסוגל להאמור, הכנסנו לחדש אדר, אשר נקודה התיכונה - הם ימי הפורים, ואחת המצות העיקריות 

בם, מתנות לאביונים, ונוסף בה על שאר מצות פורים ובכלל, אשר אין מדקדקים וכל הפושט ידו ליטול 

נותנים לו.

והרי דוקא דורנו דור גלות חשך כפול ומכופל עקבתא דמשיחא דחוצפא יסגי וכו', וכמבואר 

בארוכה בחז"ל, ובכל זה מבקשים אנו ודורשים ברכות השי"ת ודוקא שיתן בעין יפה ובספ"י, הנה 

הדרך שכל הפושט ידו יתנו לו - לעשות מעין זה, וכנ"ל הדין במעות פורים.

שדורשים  למה  דלמטה  הנתינה  קץ  אין  ועד  וכלל  כלל  דוגמא  שאין  ופשיטא  שמובן  ואף 

מלמעלה, ופחיתות הדרגא של המטה בערך הלמעלה - לגבי פחיתות הדרגא דבן אדם הפושט ידו ר"ל 

ליטול, מבן אדם חבירו, הרי זהו הענין דחוצפא יסגי בקו הטוב.

וכמבואר בכ"מ, אשר כל הענינים בלתי רצויים ביכולת האדם להפכם שיהיו בקו הטוב דוקא 

)עיין לקו"ת פ' בחקותי ד"ה אלה החוקים(. והובטחנו על כגון דא - חוצפה כלפי שמיא מהני.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך קיום המצוה מרבין בשמחה, שמחה אמיתית וגם פנימית.

מ. שניאורסאהן
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,iavk dizepekzyBøNa úà ÷éæçî BøBò ïéà äæ éáv äîmyk - ©§¦¤¥©§¦¤§¨
oi` aey exer epnn hytedyne ,exya lk lceba exer oi` iavdy

jk ,exer ici lr eteb lk z` zeqkle xefgl milekiõøà óà©¤¤
L ïîæa ,ìàøNél`xyiàçååø ,äéìò ïéáLBéyie ,zgeexn `id ixd - ¦§¨¥¦§©¤§¦¨¤¨©§¨

,miyp` daxdl mewn daïéàL ïîæáel`xyiàãîb ,äéìò ïéáLBé- ¦§©¤¥§¦¨¤¨¨§¨
.da xebl miyp` daxdl mewn oi`e ,zveekzn `id ixd

eåä ,àéiç øa àðeä áøå ,äiáeè øa äi÷ìç áøå ,äi÷ìç øa éîeéðî áø©©§¥©¦§¦¨§©¦§¦¨©¦¨§©¨©¦¨£
éããä éab éáúée ,eicgi miayei eid -éà ,éøîàdéì òéîLc àkéà ¨§¥©¥£¨¥¨§¥¦¦¨¦§¦©¥

íéøöî ìL àéðëñ øôkî àúléîiyp` zece` rnyy in yi m` - ¦§¨¦§©§©§¨¤¦§©¦
,miryx e` eid miwicv miyp` m` ,mixvn ly `ipkq xtkàîéì¥¨

.xn`iy -eäééðéî ãç çút[mdn cg`-]ñeøàa äNòî ,øîàå ¨©©¦©§§¨©©£¤§¨
Búñeøàå,`ipkq xtk iyp`níeàéOäå ,íéáëBk éãáBòä ïéáì eaLpL ©£¨¤¦§§¥¨§¥¨¦§¦¦

Bì äøîà ,äæì äæ,qex`l dqex`d,éa òbz ìà ,Enî äLwáaitl ¤¨¤¨§¨§©¨¨¦§©¦©¦
,Enî äaeúk éì ïéàL,jl ip` dxeq`eda òâð àìåqex`díBé ãò ¤¥¦§¨¦§§Ÿ¨©¨©

únLëe ,BúBîqex`dïäì äøîà,dqex`dì eãôéñmc`ètètL äæ §¤¥¨§¨¨¤¦§§¤¤¦§¥
lflf -Bøöéa,eilr xabzp `l` ,eaiygd `leî øúBélflfy dn §¦§¥¦

óñBily epeiqp did mixac dylya .xtihet zy` dyrna ,exvia ¥
:sqei ly epeiqpn xzei lecb df qex`àlà äåä àì óñBéa eléàc§¦§¥Ÿ£¨¤¨

àzòL àãç,zg` dry `l` did `l sqei ly oeiqpd -ìk éàäå £¨©§¨§©¨
àîBéå àîBé.meie mei lk exvi lr xabzde dqpzp df qex`e -eléàå ¨§¨§¦

ähî àãça åàì óñBé,zg` dhna xtihet zy` mr aky `l - ¥¨©£¨¦¨
ähî àãça éàäå`le ,zg` dhna ezqex` mr aky df qex`e - §©©£¨¦¨

.da rbpeléàåiablóñBéxtihet zy`BzLà åàì,dzidBzLà àäå §¦¥¨¦§§¨¦§
`l z`f lkae ,dnr zekiiy el dide ,dzid ezqex` o`k eli`e -

.da rbp
Cãéà çút[xg`-]äNòî ,øîàå,`ipkq xtkaíéòaøà eãîòå ¨©¦¨§¨©©£¤§¨§©§¨¦

úBiãBîd`eaz lyaieey,øðéãdzid d`eazdy itl raey dide ¦§¦¨
rztle ,lefaúçà àiãBî øòMä øñçðexkne d`eazd dxwiizp - ¤§©©©©¦¨©©

,xpica zeicen ryze miyly wxe÷ãáerecn `ipkq xtk iyp` ¨§
,d`eazd zexwiizda minyn eyprpìò eàaL Bðáe áà eàöîe¨§¨§¤¨©

øæçå ,íeì÷ñe ïéc úéáì íeàéáäå ,íéøetkä íBéa äñøBàî äøòð©£¨§¨¨§©¦¦¤¡¦§¥¦§¨§¨©
BîB÷îì øòMäzeicen mirax` zepwl elki aeye d`eazd dlfede ©©©¦§

.xpica mihig ly
Cãéà çút[xg`-]äNòî ,øîàå`ipkq xtkaïúpL ,ãçà íãàa ¨©¦¨§¨©©£¤§¨¨¤¨¤¨©

dLøâì BzLàa åéðéò,ezy` z` yxbl dvxy -dúaeúk äúéäå ¥¨§¦§§¨§¨§¨§¨§¨¨
äaeøîdpyxbi m` dzaezka ezy`l zzl aiigzdy mekqde- §¨

,dl mlyl dvx `le ,lecb mekq didúà ïnéæå Cìä ,äNò äî¤¨¨¨©§¦¥¤
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,rxf zakyl ed`xna dnec `edy ,dviad ly oevigdìéèäå§¥¦

ïäéðéa,ezy` lr e`ay lew `ivedl ickíéãò ïäì ãéîòäåe`xiy ¥¥¤§¤¡¦¨¤¥¦
,zg` dhna ezy` mr miakey mze`ïéc úéáì àáedvexy orhe ¨§¥¦

df ote`a aiegn epi`e ,eiaexw mr dzpfy itl ezy` z` yxbl
,dzaezk z` dl ozilíL äéä[oicd ziaa-]éãéîìzî ,ãçà ï÷æ ¨¨¨¨¥¤¨¦©§¦¥

éànMî épìae÷î Ck ,ïäì øîà ,BîL àèea ïa àááe ,ï÷fä éànL©©©¨¥¨¨¤¨§¨©¨¤¨§§©¦¦©©
øeàä ïî ãìBñ äöéa ïáBì ,ï÷fäminy xy`k cilbne yaiizn - ©¨¥¤¥¨¥¦¨

,y`l aexw eze`øeàä ïî äçBc òøæ úáëLåzrlape zqpkp - §¦§©¤©¨¦¨
ok` m`d wecal dvr yie ,zclbn dpi` j` ,cbaadhna did

,`l e` ,rxf zakyåéøáãk eàöîe e÷ãae`vne eixack ewca - ¨§¨§¦§¨¨
,y`a cilbnd dvia ly oael m` ik ,rxf zaky df oi`yeäeàéáäå¤¡¦
dzaezk melyz `ll ezy` z` yxbl dvxy df mc`l,ïéc úéáì§¥¦

eäe÷ìäåepnî dúaeúk eäeaâäåz` dl mlyl edegixkde - §¦§§¦§§¨¨¦¤
.dzaezk

éàä élek íé÷écö Båäc øçàîe ,óñBé áøì éiaà déì øîàeide zeid - ¨©¥©©¥§©¥¥©©©£©¦¦¥©
,miwicv jk lk `ipkq xtk iyp`Leðòéà àîòè éàîrecn - ©©§¨¦£

,`ipkq xtk axgpy ,eyprpdéì øîà,sqei ax el aiyd -íeMî ¨©¥¦
íéìLeøé ìò ìeaàéà àìc,milyexi oaxeg lr ela`zd `ly - §Ÿ¦©©§¨©¦

áéúëcdiryia(i eq)eNéN ,äéáäBà ìk dá eìéâå íìLeøé úà eçîN' ¦§¦¦§¤§¨©¦§¦¨¨£¤¨¦
'äéìò íéìaàúnä ìk NBNî dzàdilr mila`zn mpi`y el` la` ¦¨¨¨©¦§©§¦¨¤¨

.axgdl m` ik yeyl ekfi `l
,xzia xird oaxeg lr zxtqn `xnbdiax xn`y dn z` zx`ane

opgei(:dp lirl)øúéa áéøç ÷tñéøc à÷Làrxi`y dyrn llba - ©¨¨§¦§©¨¦¥¨
,xzia xird daxgp ,miyp zakxn ly otecaéâéäð Båäceidy - ©£§¦¥

,mibdep xzia iyp`à÷eðé ãéléúî äåä ékmdl clep did xy`ky - ¦£¨¦§©¥§¨
,xkf wepizàæøà éìúLdzid xy`k eli`e ,fx` ur milzey eid - ¨§¥©§¨

zclepàz÷eðé,dawp zwepiz -àúéðøBz éìúLoin milzey eid - §§¨¨§¥§¦¨
,dhiy `xwpd dawp fx` uréáñðéî eåä éëåmi`yip eid xy`ke - §¦£¦§§¥

,efl df xird ipaeäì éöéé÷,el` zepli` mivvew eid -àððb eãáòå ©§¥§§¨§§¨¨
.dteg mdn miyer eide -

øñé÷c dézøa àôìç à÷ äåä ãç àîBély eza dxar cg` mei - ¨©£¨¨¨§¨§©¥§¥¨
,xzia xira xqiwd÷tñéøc à÷L øázàzakxn otec xaype - ¦§©¨¨§¦§©

,dl xy` miypddicar eklddì eìééòå àæøà eö÷ur evvwe - ¨©§¨§©§¨
otec z` owzl icka ,dl e`iade epa zcila icedi lzyy fx`

,dakxndeäðeçî eäééìò ìeôð ,eúàeltpzde ,micedid e`a - ¨¨£©§§§
,mze` ekde mdilréàãeäé Ca eãøî øñéwì déì eøîà eúàe`a - ¨¨§¥©¥¨¨§¨§¨¥

xqiwl exn`e,micedid ea ecxnyeäééìò àúàmdilr `a - ¨¨£©§
.dnglnl xqiwd

dki`a xn`p(b a),àøéæ éaø øîà ,'ìàøNé ïø÷ ìk óà éøça òãb'¨©¨¢¦©Ÿ¤¤¦§¨¥¨©©¦¥¨
äîçìî éðø÷ [óìà] íéðBîL elà ,ïðçBé éaø øîà ,eäaà éaø øîà- ¨©©¦©¨¨©©¦¨¨¥§¦¤¤©§¥¦§¨¨

z` mdil` seq`l ick oxwa mirwez eidy ,dnglnd zeqiib iy`x
,dnglnl `avd iyp`eâøäå ,äeãëlL äòLa øúéa Cøëì eñðëpL¤¦§§¦§©¥¨§¨¨¤§¨¨§¨§

øîàz ànL ,ìBãbä íiì ìôðå ïîc CìäL ãò ,óèå íéLðå íéLðà dä£¨¦§¨¦§©©¤¨©¨¨§¨©©¨©¨¤¨Ÿ©
äúéä äáBø÷xird iyp` inc eltp okle ,lecbd mil xzia xird §¨¨§¨
,lecbd mil`l` ,zn` epi` dfäúéä ä÷Bçømidn xzia xird §¨¨§¨

wgxn lecbdìéîmia jtype mcd jld mcd ieaix iptn z`f lkae ¦
.lecbd

íéãé úò÷áa Lé íéìçð éðL ,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø ,àéðzmewna - ©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥§¥§¨¦¥§¦§©¨©¦
lgp ,mici zrwa `xwpdCLBî ãçàeinin z`Cìéà,cg` cvl - ¤¨¥¥¨

ålgpCLBî ãçàeinin z`Cìéàiyp` ebxdp xy`ke ,ipy cvl - §¤¨¥¥¨
el` milgpl mnc ltp ,mnc jtype xziaíéîëç eøòéLåeidy §¦££¨¦

milgpaíc ãçàå íéî íé÷ìç éðLcg` yilye ,min yily ipy - §¥£¨¦©¦§¤¨¨
.mdil` jtypy xird iyp` mc aexn mc ly

àðz àúéðúîa,epipy `ziixaa -íéáëBk éãáBò eøöa íéðL òáL §©§¦¨¨¨¤©¨¦¨§§¥¨¦
àìa ,ìàøNé ìL ïîcî ,ïäéîøk úàekxvedyìáæz` lafl ¤©§¥¤¦¨¨¤¦§¨¥§Ÿ¤¤
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המשך בראוי למסכת גרטרן לרום שנר עמ' א

אגרות קודש

]כ"א שבט תשכ"א[

... לשאלתו בשם מר... אודות קניית שערס, לכל הראש יש לברר האם אין בזה איסור ריבית, 

רז"ל שריבית מושכת  דברי  ע"פ  ובפרט  ישראל,  בני  ורק של  היא אך  כיון שכנראה מכתבו, החברה 

אחרי' גם הקרן וכו'...

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc oihib(oey`x meil)

jnelya el`yie xeaivdàéøñ éãéî éúééàå,gixqn xac `iaze - §©§¥¦¦©§¨
Cab éðâàå,jcil eaikyze -CLôð çðc eøîéìåzn dz`y exn`ie - §©§¦©¨§¥§§¨©§¨
,gixqneCãéîìz Ca eìééòéìå,jzhin z` z`yl jicinlz eqpkie - §¦©§¨©§¦¨

àðéøçà Léðéà Ca ìeòéì àìå,xg` yi` jlv` qpki `le -àìc §Ÿ¥¨¦¦©£¦¨§Ÿ
ïLbøìzà ìéì÷c Ca,ig mc` lyk dlw jzhiny eyibxi `ly - ¦§§¨¨§¨¦©§

àúénî ìéì÷ àéiçc éòãé eäðéàclw xzei igdy md mirceiy - §¦§¨§¥§©¨¨¦¦¥¨
,ig jpidy epigaie ,zndnéëä ãéáò,i`kf oa opgei oax ok dyr - ¨¦¨¥

eøæòéìà éaø Ba ñðëðezhin z` z`ylãvî òLBäé éaøå ,ãçà ãvî ¦§©©¦¡¦¤¤¦©¤¨§©¦§ª©¦©
àçúéôì eèî ék ,øçà,dnegd gztl eribd xy`k -déø÷ãîì eòa ©¥¦¨§¦§¨¨§¦§§¥

icka ,i`kf oa opgei oax ly eteb z` xewcl mipeixad evx -
,mixrn epi`e zn ok` `edy ze`xleäì øîàm` ,`xwiq `a` ¨©§

ok eyrzeøîàémi`nexd mkilrdéôçãîì eòa ,'eø÷c ïaø'evx - Ÿ§©¨¨§¨§¦§£¥

,wrvi m` ze`xl i`kf oa opgei oax ly eteb z` segcl mipeixad
eäì øîàok eyrz m` ,`xwiq `a`eøîàémkilr,'eôçc ïaø' ¨©§Ÿ§©¨¨£

àáa déì eçút,xryd z` el egzt -÷ôð.i`kf oa opgei oax `vi - ¨§¥¨¨¨©
íúäì àèî ék,qepiiqtq`l i`kf oa opgei oax ribd xy`k -øîà ¦¨¨§¨¨¨©

i`kf oa opgei oax elàkìî Cìò àîìLxfge ,jln jilr mely - §¨¨£¨©§¨
xn`eàkìî Cìò àîìLdéì øîà .,qepiiqtq`àìè÷ éøz záéiçéî §¨¨£¨©§¨¨©¥¦©©§§§¥§¨¨

,zezin izy aiig jpid -àãçmeynàðà àkìî åàìcippi`y - £¨§¨©§¨£¨
,jlnàkìî éì úéø÷ à÷å.jln il z`xwy jka il zbrle -eúå- §¨¨¦¦©§¨§

c meyn aiig jpid ztqep dzineéànà àðãéàä ãò ,àðà àkìî éà¦©§¨£¨©¨¦§¨©©
éàaâì úéúà àì,il` z`a `l eiykr cr recn -déì øîàoax Ÿ¨¦§©©¨©¥

i`kf oa opgeiàðà àkìî åàì úøîà÷cdpi` jln jpi`y jzprh - §¨¨§©¨©§¨£¨
itl ,dpekp
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רי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc oihib(oey`x meil)

éìòdvexe ,zrkäNòéå ,äLaiì äìòé ,àeä øBab íà ,íéna éðòáBèì ¨©§§¥¦©©¦¦¦©£¤©©¨¨§©£¤
énòmy,äîçìî.gvpi in d`xpe ¦¦¦§¨¨

ìB÷ úa äúöé,minydnåNò ìL Bða ïa ,òLø ïa òLø ,Bì äøîàå ¨§¨©§¨§¨¨¨¤¨¨¤§¤¥¨
òLøääiøa dì éø÷ éànà ,dîL Lezéå ,éîìBòa éì Lé äl÷ äiøa , ¨¨¨§¦¨©¨¥¦§¨¦§©§¨©©¨¥¨§¦¨

äl÷meyn ,dlw dixa yezid `xwp recn -dì úéà àðìòîc- ©¨§©£¨¨¦¨
,lke`d z` qipkdl dt dl yiydì úéì àð÷ôîegzt dl oi`e - ©§¨¨¥¨

,irxd `ivedl,äîçìî dnò äNòúå ,äLaiì äìò.gvpi in d`xpe £¥©©¨¨§©£¤¦¨¦§¨¨
äìòqehih,äLaiìBîèBça ñðëðå ,Lezé àa,et`a -BçBîa øwðå ¨¨©©¨¨¨©§¦§©§§§¦¥§

éìç à÷ äåä ,ãç àîBé .íéðL òáLàçôð éác àáaà ó,cg` mei - ¤©¨¦¨©£¨¨¨¦©¨¨§¥©§¨
e ,migtp zia ly gzt iptl qehih xaròîLz` yezidì÷ ¨©©

àzôæøàe ,ea wtec gtpd didy ,qpxewd zewitc lew -÷ézLéà- ©§©§¨¦§¦
.egena xwpln yezid wqteøîà,qehihàzðwz àkéàil yi - ¨©¦¨©©§¨

.yezid ly exewip z` wiqtdl cvik jxce dpwzeúééî àîBé ìk̈¨©§
àçôð,gtp eil` mi`ian eid mei lka -dén÷ eçîemiwtec eide - ©§¨¨©¥

.eiptlìgtpdéì áéäé ,éøëðexkya qehih ozp -,éæeæ òaøàeìgtp §¨§¦¨¦¥©§©¥§
ìàøNée ,dne`n mliy `léézñéî déì øîàCdf xkya jiic -à÷c ¦§¨¥¨©¥¦§©¨§¨

Càðña úéæç.xrhvn j`pey z` d`ex dz`y -ïéîBé ïéúìz ãò ¨¦§©§¨©§¨¦¦
éëä ãáòyezid wzye ,jk qehih dyr mei miyely jyna - ¨©¨¦

,qpxewd zewitc lew zngnCìéàå ïàkîaey mei miyely xg`l - ¦¨§¥¨
y meyn ,ef dpwz dlired `lLãc ïåéklewl yezid lbxedy - ¥¨§¨

,qpxewd zewitcLclew zngn exewipn wqt `l aeye ,lbxzd - ¨
.qpxewd zewitc

éìBãb ïéa éúééä éðà ,àáeøò ïa ñçðt éaø øîà ,àéðziaeyge,éîBø ©§¨¨©©¦¦§¨¤£¨£¦¨¦¦¥§¥¦
únLëeqehihBçBî úà eòöt,edegzteBa eàöîe,yezid z` §¤¥¨§¤¨§

lecb didy,øBøc øBtöka dideàðz àúéðúîa .íéòìñ éðL ì÷Lî §¦§¦§©§¥§¨¦§©§¦¨¨¨
yezid ly elceb didy,äðL ïa ìæBâka dide.ïéøèéì éðL ì÷Lî §¨¤¨¨¦§©§¥¦§¦

ïðéè÷ð ,éiaà øîày ,epicia yi dlaw -åétdid,úLBçð ìL ¨©©©¥©§¦¨¦¤§¤
åéðøBtöåeid.ìæøa ìL §¦§¨¤©§¤

úééî à÷ äåä éke deiv ,zenl qehih cnr xy`k -eäì øîà ¦£¨¨¨¥¨©§
izzin xg`l ,eiyp`làøáb àeääì äeéì÷éìeze` z` etxyiy - ¦©§¨§©©§¨

,ize` xnelk ,mc`éné áMà déîèé÷ì éøcáìeext` z` exftie - §©§¥§¦§¥©¤©¥
liaya ,mini rayaì àìcàðéãa déî÷Bìå ,éàãeäéc àäìà déçkL §Ÿ¦§§¥¡¨¨¦¨¥§§¥§¦¨

.oica ecinrie micedid idl` ep`vni `ly -
äåä ñeèéèc déúçà øa ,ñe÷éðBì÷ øa ñBì÷ðeàly ezeg` oa did - §§©§¦©£¨¥§¦£¨

,qehihéøeébéàì éòa,xiibzdl dvxe -àãéâða ñeèéèì dé÷ñà ,ìæà ¨¥§¦©¥¨©©§¥§¦¦§¦¨
e ,ae`a qehih z` dlrde jld -déì øîàz` qelwpe` l`y - ¨©¥

,qehihç ïàîàîìò àeääa áéL.`ad mlera aeyg in -déì øîà ©¨¦§©¨§¨¨©¥
,qehih el dpr -.ìàøNé,qehih z` l`ye qelwpe` xfgeäî ¦§¨¥©

eäa é÷eacéàì,xiibzdle ,mda wacdl i`ck m`d -déì øîà §¦©¥§¨©¥
oky ,jka cenrl lkez `l ,qehihïéLéôð eäééléîmdizeevn - ¦©§§¦¦

,zeaexneäðéîeé÷ì úéöî àìåz`f `l` .mniiwl lkez `le - §Ÿ¨¦§¦¦§
,jvri`àîìò àeääa eäa éøbéà ìéæ,dfd mlera mda dxbzz jl - ¦¦¨¥§§©¨§¨

àLéø úéåäå,y`xl dyrize -áéúëc(d ` dki`)Làøì äéøö eéä' §¨¥¥¨¦§¦¨¨¤¨§Ÿ
,'Bâåy epiideìàøNéì øöénä ìkl`xyil zexv dyerd -äNòð §¨©¥¥§¦§¨¥©£¤

lLàødéì øîà .,qehih z` qelwpe` l`y -,àøáb àeääc déðéc Ÿ¨©¥¦¥§©©§¨
éàîa.jyper dn xnelk ,mc` eze` ly epic dn -déì øîàqehih §©¨©¥
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המשך בראוי למסכת גרטרן לרום יאשון עמ' ב

צריך  הי'  יוסף  של  שארונו  הענינים  פנימיות  עפ"י  הטעם  בהקדים  בזה,  הביאור  וי"ל 
ללכת עם בנ"י במדבר, כי זה נתן להם כח בעבודתם, ללכת במדבר ולקריעת ים סוף, ובזה 
הי' צריך להיות “עצמות יוסף", העצם והתוקף של יוסף7, כי עצמות הוא ענין התוקף והחוזק 
של האדם והבעל־חי8. והעצם של יוסף בא לידי ביטוי בשמו9 ב"ותקרא את שמו יוסף, לאמר 

יוסף הוי' לי בן אחר"10.
והענין בזה, עבודתו של יוסף היא “יוסף הוי' לי בן" – להוסיף בקדושה11, ולא רק זה 
אלא “לאמר יוסף הוי' לי בן אחר" – שגם יהודי שהנהגתו היא באופן של “אחר", שאינו צד 

הקדושה12, מהפך אותו ל"בן", “בנים אתם להוי' אלקיכם"13.
ולכן כאשר בנ"י היו צריכים לצאת ממצרים, שאז התגלה בכל העולם הקיום בפועל של 
האמירה “שלח את בני"14, שיהודים הם בניו של הקב"ה, נדרש אז מבנ"י “מדה כנגד מדה"15, 
לגלות אצלם הענין של “יוסף הוי' לי בן", ו"בן אחר", שהו"ע ד"עצמות יוסף" )וזה נפעל ע"י 

משה, שהוא רועם של ישראל ומוציאם ממצרים(16.

7( כן פירש מגלה עמוקות אופן יז בפסוק זה. וראה גם אוה"ת בשלח )כרך ז( ע' ב'תרסג.
8( להעיר גם מטעמי מצות )בא יב, מו( "ועצם לא תשברו בו". וראה חינוך מצוה טז. 

9( כמארז"ל )יומא פג, ב( "ר' מאיר הוה מדייק בשמא". וראה שם מעשה רב.
10( ויצא ל, כד.

11( ראה אוה"ת ויצא רכ, א ואילך. ויחי שפו, א ואילך. שצ, א ואילך. שצז, ב ואילך. ועוד. 
12( ל' התניא פ"ו.

13( פ' ראה יד, א. וראה לקו"ש חי"א ע' 2 ואילך ובהערות שם.
14( שמות ד, כג.

15( ראה סוטה ח, ב.
16( מלקו"ש חכ"ו ע' 85 )משיחות ש"פ בשלח ה'תשכ"ג – ה'תשל"ח, ש"פ וארא ה'תשמ"ה(.

המשך מעמוד ג

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

âïk äNòé àlL øäæéì íãàì áBè ïk úBNòì íãàì eøézä íéîëçL óàL íéøîBà Lé[eøác àeäL éðtî ¥§¦¤©¤£¨¦¦¦¨¨¨©£¥¨¨¨¦¨¥¤Ÿ©£¤¥¦§¥¤¨¨
íéaøì deîzä[f: ©¨©¨©¦

ג  סעיף שבת במוצאי ערבית דין רצג סימן ב חלק

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך

1

2

dkld ixe`ia
ïë äùòé àìù [ä לכך להגיע שלא ליזהר שיש היינו -

הכוכבים, צאת קודם ולהבדיל ערבית להתפלל שיזדקק
המנחה  מפלג החל ויבדיל יתפלל - לכך הגיע אם .17אבל

íéáøì äåîúä [å זקנים עבור יום מבעוד להבדיל אין -
בשעה  יוצאת שהשבת במקום גם קטנים, ילדים או

.18מאוחרת 

zetqede mipeiv
צאת 17) קודם להבדיל לו שכשהתירו הקודם סעיף וראה

להתפלל. גם לו התירו הכוכבים
ס"י 18) רצט בסי' (כדמשמע בבוקר א' ליום ימתינו אלא

בסופו).
שבת  במוצאי שחל יו"ט כגון שאיֿאפשר, ובמקום
הבדלה  לעשות שהתירו יש הקידוש, בתוך שמבדילים

קיא), הערה פמ"ז (שש"כ חולה או זקן עבור יום מבעוד
סי' (כדלעיל רבינוֿתם כשיטת השבת את להוציא הנוהג וכן
הנוהגים  עם ולהתפלל נר) (ללא להבדיל יכול ס"א), רסא
ואילו  לרבים, התמוה דבר כאן (שאין הגאונים כשיטת
ט) ס"ק במשנ"ב (המובא מלאכה לעשות יבוא שמא הטעם

בשוע"ר). הובא לא

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

העשוי ‡ הקודש מספרי בספר האסקופה על הקורא
מידו  מהספר האחד ראש ונתגלגל תורה כספר בגלילה
בידו  נשאר השני וראש האסקופה שלפני הרבים לרשות
ואע"פ  אמות לד' חוץ נתגלגל אפילו אצלו גוללו
ד' רחב משקוף עליה שיש היחיד רשות היא שהאסקופה
על  דורסים שרבים הקדש כתבי בזיון משום התירו
השני  וראש הואיל תורה איסור זו בגלילה שאין האסקופה
בידו  השני וראש הרבים לרשות דבר הזורק וכל בידו נשאר
הנחה  כאן שאין פטור זה ידי על אצלו להביאו יכול אם
התורה  מן אצלו ולהביאו לחזור מותר ולכן הרבים ברשות
כולו  יפול שמא גזרה דברים בשאר זה אסרו שחכמים אלא
כתבי  בזיון במקום אבל אצלו ויביאנו הרבים לרשות מידו

זו. גזרה גזרו לא הקודש

אסור  לכרמלית נפל אפילו מידו הספר כל נפל אם אבל
בזיון  משום כזה גמור שבות התירו שלא אצלו להביאו

הקדש: כתבי

בידו · השני וראש לכרמלית נפל אפילו דברים ובשאר
גזרו  לא שבכרמלית אמרו (ולא אצלו להביאו אסור
דרך  בו שאין בדבר אלא לגזרה גזרה שהוא מפני גזרה
הרבים  ברשות ושותה היחיד ברשות העומד כגון מלאכה
היחיד  לרשות היחיד מרשות הזורק או ש"נ בסי' שנתבאר
לרשות  היוצא או שנ"ג בסי' שיתבאר פטור מקום דרך
בסי' שנתבאר בידו וחפץ לחשכה סמוך יום מבעוד הרבים
בכרמלית  אף גזרו למלאכה דומה שהוא דבר אבל רנ"ב
מקום  דרך לכרמלית היחיד מרשות להוציא אוסרים יש ולכן
פחות  לטלטל אסרו ולכן שמ"ו בסי' שנתבאר כמו פטור

[שמ"ט] (ש"נ) בסימן כמ"ש בכרמלית אמות מד' פחות
כמ"ש  בכרמלית לגופה צריכה שאינה מלאכה אסרו ולכן
כיוצא  כל וכן יד כלאחר להוצאה הדין והוא שי"א בסי'

באלו):

ונתגלגל ‚ היחיד רשות שהוא הגג על בו קורא היה
טפחים  לעשרה הגיע שלא עד האחד ראשו מידו (הספר)
פטור  מקום שאויר אצלו גוללו לארץ הקרובים התחתונים
מקום  כן גם הוא ד' רחב אינו אם זיז גבי על נח ואפילו הוא
ע"ד  כרמלית (או היחיד רשות הוא ד' רחב אם ואפילו פטור
אותו  בהבאתו איסור אין כן גם שנ"ג בסימן שיתבאר
וכמו  בידו האחד שראשו כיון היחיד לרשות מכרמלית
אויר  שהם התחתונים טפחים לי' הגיע אם אבל  שיתבאר)
אסור  עליו שנח בענין משופע הכותל אם הרבים רשות
אצלו  ויביאנו שמה כולו יפול שמא גזרה אצלו לגללו

ויתחייב.

באסקופה  אלא הקדש בכתבי זו גזרה גזרו שלא אמרו ולא
דורסים  שרבים גדול בזיון שזהו עליה עוברים רבים שדרך
שהספר  אע"פ שם עוברת הרגל דריסת שאין כאן אבל שם
אצלו  לגוללו אסור לו בזיון שזהו הרבים ברשות כך מוטל
מגולה  שכשהכתב הבזיון למעט כדי הכתב על יהפכנו אלא

יותר. בזיון הוא

הכותל  שיפוע על מכתפים כשרבים אמורים דברים במה
אבל  שמ"ה בסימן כמ"ש גמורה הרבים כרשות דינו שאז
גזרו  לא ובכרמלית הוא כרמלית עליו מכתפים רבים אין אם

בבזיון. שמוטלים הקודש בכתבי זו גזרה
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צריך  הי'  יוסף  של  שארונו  הענינים  פנימיות  עפ"י  הטעם  בהקדים  בזה,  הביאור  וי"ל 
ללכת עם בנ"י במדבר, כי זה נתן להם כח בעבודתם, ללכת במדבר ולקריעת ים סוף, ובזה 
הי' צריך להיות “עצמות יוסף", העצם והתוקף של יוסף7, כי עצמות הוא ענין התוקף והחוזק 
של האדם והבעל־חי8. והעצם של יוסף בא לידי ביטוי בשמו9 ב"ותקרא את שמו יוסף, לאמר 

יוסף הוי' לי בן אחר"10.
והענין בזה, עבודתו של יוסף היא “יוסף הוי' לי בן" – להוסיף בקדושה11, ולא רק זה 
אלא “לאמר יוסף הוי' לי בן אחר" – שגם יהודי שהנהגתו היא באופן של “אחר", שאינו צד 

הקדושה12, מהפך אותו ל"בן", “בנים אתם להוי' אלקיכם"13.
ולכן כאשר בנ"י היו צריכים לצאת ממצרים, שאז התגלה בכל העולם הקיום בפועל של 
האמירה “שלח את בני"14, שיהודים הם בניו של הקב"ה, נדרש אז מבנ"י “מדה כנגד מדה"15, 
לגלות אצלם הענין של “יוסף הוי' לי בן", ו"בן אחר", שהו"ע ד"עצמות יוסף" )וזה נפעל ע"י 

משה, שהוא רועם של ישראל ומוציאם ממצרים(16.

7( כן פירש מגלה עמוקות אופן יז בפסוק זה. וראה גם אוה"ת בשלח )כרך ז( ע' ב'תרסג.
8( להעיר גם מטעמי מצות )בא יב, מו( "ועצם לא תשברו בו". וראה חינוך מצוה טז. 

9( כמארז"ל )יומא פג, ב( "ר' מאיר הוה מדייק בשמא". וראה שם מעשה רב.
10( ויצא ל, כד.

11( ראה אוה"ת ויצא רכ, א ואילך. ויחי שפו, א ואילך. שצ, א ואילך. שצז, ב ואילך. ועוד. 
12( ל' התניא פ"ו.

13( פ' ראה יד, א. וראה לקו"ש חי"א ע' 2 ואילך ובהערות שם.
14( שמות ד, כג.

15( ראה סוטה ח, ב.
16( מלקו"ש חכ"ו ע' 85 )משיחות ש"פ בשלח ה'תשכ"ג – ה'תשל"ח, ש"פ וארא ה'תשמ"ה(.
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ג  סעיף שבת במוצאי ערבית דין רצג סימן ב חלק

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך

1

2

dkld ixe`ia
ïë äùòé àìù [ä לכך להגיע שלא ליזהר שיש היינו -

הכוכבים, צאת קודם ולהבדיל ערבית להתפלל שיזדקק
המנחה  מפלג החל ויבדיל יתפלל - לכך הגיע אם .17אבל

íéáøì äåîúä [å זקנים עבור יום מבעוד להבדיל אין -
בשעה  יוצאת שהשבת במקום גם קטנים, ילדים או

.18מאוחרת 

zetqede mipeiv
צאת 17) קודם להבדיל לו שכשהתירו הקודם סעיף וראה

להתפלל. גם לו התירו הכוכבים
ס"י 18) רצט בסי' (כדמשמע בבוקר א' ליום ימתינו אלא

בסופו).
שבת  במוצאי שחל יו"ט כגון שאיֿאפשר, ובמקום
הבדלה  לעשות שהתירו יש הקידוש, בתוך שמבדילים

קיא), הערה פמ"ז (שש"כ חולה או זקן עבור יום מבעוד
סי' (כדלעיל רבינוֿתם כשיטת השבת את להוציא הנוהג וכן
הנוהגים  עם ולהתפלל נר) (ללא להבדיל יכול ס"א), רסא
ואילו  לרבים, התמוה דבר כאן (שאין הגאונים כשיטת
ט) ס"ק במשנ"ב (המובא מלאכה לעשות יבוא שמא הטעם

בשוע"ר). הובא לא

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

העשוי ‡ הקודש מספרי בספר האסקופה על הקורא
מידו  מהספר האחד ראש ונתגלגל תורה כספר בגלילה
בידו  נשאר השני וראש האסקופה שלפני הרבים לרשות
ואע"פ  אמות לד' חוץ נתגלגל אפילו אצלו גוללו
ד' רחב משקוף עליה שיש היחיד רשות היא שהאסקופה
על  דורסים שרבים הקדש כתבי בזיון משום התירו
השני  וראש הואיל תורה איסור זו בגלילה שאין האסקופה
בידו  השני וראש הרבים לרשות דבר הזורק וכל בידו נשאר
הנחה  כאן שאין פטור זה ידי על אצלו להביאו יכול אם
התורה  מן אצלו ולהביאו לחזור מותר ולכן הרבים ברשות
כולו  יפול שמא גזרה דברים בשאר זה אסרו שחכמים אלא
כתבי  בזיון במקום אבל אצלו ויביאנו הרבים לרשות מידו

זו. גזרה גזרו לא הקודש

אסור  לכרמלית נפל אפילו מידו הספר כל נפל אם אבל
בזיון  משום כזה גמור שבות התירו שלא אצלו להביאו

הקדש: כתבי

בידו · השני וראש לכרמלית נפל אפילו דברים ובשאר
גזרו  לא שבכרמלית אמרו (ולא אצלו להביאו אסור
דרך  בו שאין בדבר אלא לגזרה גזרה שהוא מפני גזרה
הרבים  ברשות ושותה היחיד ברשות העומד כגון מלאכה
היחיד  לרשות היחיד מרשות הזורק או ש"נ בסי' שנתבאר
לרשות  היוצא או שנ"ג בסי' שיתבאר פטור מקום דרך
בסי' שנתבאר בידו וחפץ לחשכה סמוך יום מבעוד הרבים
בכרמלית  אף גזרו למלאכה דומה שהוא דבר אבל רנ"ב
מקום  דרך לכרמלית היחיד מרשות להוציא אוסרים יש ולכן
פחות  לטלטל אסרו ולכן שמ"ו בסי' שנתבאר כמו פטור

[שמ"ט] (ש"נ) בסימן כמ"ש בכרמלית אמות מד' פחות
כמ"ש  בכרמלית לגופה צריכה שאינה מלאכה אסרו ולכן
כיוצא  כל וכן יד כלאחר להוצאה הדין והוא שי"א בסי'

באלו):

ונתגלגל ‚ היחיד רשות שהוא הגג על בו קורא היה
טפחים  לעשרה הגיע שלא עד האחד ראשו מידו (הספר)
פטור  מקום שאויר אצלו גוללו לארץ הקרובים התחתונים
מקום  כן גם הוא ד' רחב אינו אם זיז גבי על נח ואפילו הוא
ע"ד  כרמלית (או היחיד רשות הוא ד' רחב אם ואפילו פטור
אותו  בהבאתו איסור אין כן גם שנ"ג בסימן שיתבאר
וכמו  בידו האחד שראשו כיון היחיד לרשות מכרמלית
אויר  שהם התחתונים טפחים לי' הגיע אם אבל  שיתבאר)
אסור  עליו שנח בענין משופע הכותל אם הרבים רשות
אצלו  ויביאנו שמה כולו יפול שמא גזרה אצלו לגללו

ויתחייב.

באסקופה  אלא הקדש בכתבי זו גזרה גזרו שלא אמרו ולא
דורסים  שרבים גדול בזיון שזהו עליה עוברים רבים שדרך
שהספר  אע"פ שם עוברת הרגל דריסת שאין כאן אבל שם
אצלו  לגוללו אסור לו בזיון שזהו הרבים ברשות כך מוטל
מגולה  שכשהכתב הבזיון למעט כדי הכתב על יהפכנו אלא

יותר. בזיון הוא

הכותל  שיפוע על מכתפים כשרבים אמורים דברים במה
אבל  שמ"ה בסימן כמ"ש גמורה הרבים כרשות דינו שאז
גזרו  לא ובכרמלית הוא כרמלית עליו מכתפים רבים אין אם

בבזיון. שמוטלים הקודש בכתבי זו גזרה
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ורבים  הרבים ברשות שהוא אע"פ משופע הכותל אין ואם
אצלו  לגלל[ו] מותר עליו הספר נח שלא כיון עליו מכתפים
כולו  יפול שמא לגזור שאין לארץ הגיע שלא זמן כל
ינוח  ולא הרבים לרשות כולו, יפול אם שאף לפי ויביאנו
מן  לקולטו מותר הרבים רשות באויר תלוי יהא אלא שם
שאסור  אלא התורה מן היחיד לרשות ולהביאו האויר
במקום  גזרו לא מקצתו ובנפל כולו בנפל סופרים מדברי

בבזיון: המוטלים הקודש כתבי

לאויר „ מקצתו אלא נפל לא אפילו דברים בשאר אבל
אם  אבל אצלו להביאו אסור שם נח ולא הרבים רשות
אם  אצלו להביאו מותר שם נח ולא כרמלית לאויר נפל
להוציאו  שמותר הדין (והוא בידו נשאר האחד ראשו
ברשות  שהיא בידו האחד ראשו אם כרמלית לאויר לכתחלה

לחוץ): פשוטה ואינה היחיד

לרשות: מרשות ונתגלגל בספר הקורא שנב סימן ב חלק

אחד ‡ אדם של והם הרבים רשות צדי בשני בתים שני
שע"ג  בסי' שיתבאר (ע"ד יחד ועירבו שנים של או
שזהו  מעשרה מעלה דרך לזה מזה לזרוק מותר בגזוזטראות)

פטור. מקום דרך היחיד לרשות היחיד מרשות

זה  לגג זה מגג לזרוק אסור זה מגג גבוה זה גג היה ואם
שהזורק  לפי להגבוה מהנמוך ובין להנמוך מהגבוה בין
יוכל  לא ושמא ידיו לאמן צריך להיפך או לנמוך מגבוה
ויביאנו  וישכח הרבים לרשות החפץ ויפול ידיו לאמן

היחיד. לרשות

חרס  כלי כגון כשנופלים הנשברים כלים הם אם ולפיכך
יפלו  שאם לזה מזה לזרקם מותר בהם וכיוצא וזכוכית
ובמה  היחיד לרשות שבריהם יביא שמא לחוש אין וישברו
מרשות  הוצאה איסור בזה אין הרבים ברשות והונחו שנפלו
לזרוק  נתכוין ולא הואיל התורה מן הרבים לרשות היחיד

הרבים. לרשות

היתה  אם אבל ביניהם עוברת הרבים כשרשות זה וכל
זו  גזרה גזרו שלא ענין בכל מותר ביניהם עוברת כרמלית

לגזרה: גזרה שהיא משום בכרמלית

הוא · אם הרבים לרשות הכותל מן הבולט דף דהיינו זיז
להשתמש  מותר לו פתוח הבית וחלון מעשרה למעלה
היחיד  רשות כחורי שהוא מפני החלון דרך הבית מן עליו

שמ"ה. בסי' וכמ"ש

טפחים] י' [גובה תוך לו בסמוך עליו פתוח שהחלון והוא
רשות  כחורי נדון אינו לו סמוך אינו אם אבל [שלשה]

ד'. על ד' בו יש אם הוא וכרמלית היחיד

באויר  שהוא כיון הארץ מן מעשרה למטה הוא הזיז ואם
הבית  בעל על הם ואוסרים רבים בו זכו הרבים רשות
שלשה  תוך לו פתוח שהוא אע"פ חלונו דרך בו להשתמש
בולט  הוא אם הדין והוא בו שאין בין ד' על ד' בו שיש בין

לארץ: עשרה תוך כרמלית לאויר

אע"פ ‚ אנשים ב' של והם מזה למטה זה זיזין ב' היו אם

החלון  שלפני העליון בזיז יש אם מעשרה למעלה ששניהם
בתוך  ששבתו בכלים עליו להשתמש אסור ד' על ד' רוחב
רשות  שתחתיו והזיז עצמו בפני רשות שהוא מפני הבית
בלבד  בבית ששבתו כלים לענין זה על זה ואוסרים אחרת
כיוצא  וכל אנשים שני של חצרות שתי או גגות שתי כדין
בסי' שיתבאר כמו הבית כתשמיש תדיר תשמישן שאין בהן

שע"ב:

העליון „ על הוא אוסר ד' בו אין התחתון זיז אם ואפילו
ד'. בו יש אם

בשניהם  משתמש ד' אין בתחתון וגם ד' בעליון אין אם אבל
התחתונים. טפחים עשרה עד הכותל ובכל

משתמש  אין ד' בו אין והעליון ד' בו יש התחתון ואם
אבל  חלונו כחורי הוא ששם בלבד חלונו כנגד אלא בעליון
זה  מפני להשתמש אסור החלון צדדי שבשני הזיז בשאר
ד': על ד' בו יש שהרי לעצמו רשות שחלק שתחתיו הזיז

להשתמש ‰ שמותר הרבים רשות אויר על היוצא זיז כל
נוטלים  ואין עליו נותנים אין משתמש כשהוא עליו
יפלו  שאם בהן וכיוצא חרס וכלי זכוכית כלי אלא ממנו
יפלו  שמא אסורים כלים שאר אבל ישברו הרבים לרשות
כרמלית  אויר על יוצא הוא אם אבל ויביאם הרבים לרשות
ואפילו  בכרמלית זו גזרה גזרו שלא הכלים בכל מותר
יוצא  שהוא בו וכיוצא בזיז אלא גזרו לא הרבים ברשות
שם  עומד שהמשתמש כגג רחב דבר הוא אם אבל לאויר

הכלים: בכל בו להשתמש מותר הכלי עם

הרבים: ברשות זיזין דיני שנג סימן ב חלק

לרשות ‡ טפחים ד' בתוך העומד הרבים ברשות בור
גם  שהבור זו היחיד לרשות ממנו למלאות מותר היחיד
מוציא  ונמצא ד' ורחבו עשרה שעמקו היחיד רשות כן
פנוי  שהמקום פטור מקום דרך היחיד לרשות היחיד מרשות

ד'. ברחבו ואין הואיל הוא פטור מקום שביניהם

אינו  הרבים שברשות ד' על ד' בו שאין מקום שכל ואע"פ
פחות  אבל מהארץ טפחים ג' גבוה כן אם אלא פטור מקום
אבל  עליו דורסים שרבים לפי הוא הרבים רשות משלשה
בו  בוקעים רבים אין היחיד לרשות הבור שבין זה הפסק

ד'. רוחב בו ואין הואיל הליכתו תשמיש נוח שאינו לפי

ממלאים  ואין הוא הרבים רשות ד' רוחב בו יש אם אבל
לבור  יש כן אם אלא שאצלו זו היחיד לרשות זה מבור
ממנו  למלאות מותר שאז סביבו טפחים י' גבוה חוליא
שהדלי  לפי טפחים י' הגבוה חלון דרך היחיד מרשות
הולך  הוא החוליא על החלון מן הרבים ברשות שהולך

פטור. מקום שהוא מעשרה למעלה

ואורך  אחת בדיוטא זו היחיד ורשות הבור יהא  שלא והוא
הרבים  רשות רוחב אלא ביניהם מפסיק הרבים כמ"ש רשות

שמ"ז. בסי'

אפילו  למלאות אסור עשרה גבוה אינה החוליא אם אבל
שהוא  עשרה בתוך הולך שהדלי לפי עשרה גבוה מחלון
הקשור  החבל של השני שראש ואע"פ הרבים רשות אויר
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בכרמלית  אבל שנ"ב בסימן כמ"ש אסור בידו הוא בדלי
שם: שנתבאר כמו זה בענין מותר

מותר · ד' ורחבה עשרה גבוה הרבים ברשות אשפה
טפחים  מד' פחות לה הקרוב היחיד מרשות לה לזרוק
ואין  שנתבאר כמו טפחים י' הגבוה חלון דרך  שזורק או
לה  שזרק מה הרבים לרשות ממנה יתגלגל שמא לחוש
צריכים  שאין דברים אלא לאשפה זורקים שאין לפי ויביאנו

כלל: להם

יחיד ‚ בשל אבל רבים של באשפה אמורים דברים במה
עשוי  שהיחיד לפי היחיד מרשות כלום לה לזרוק אסור
שתינטל  אחר גם כדרכן שם לזרוק ויבואו שלו אשפה לפנות
בכרמלית  (ואפילו הרבים לרשות זורקים ונמצאו האשפה

אסור):

הרבים: ברשות ואשפה בור דין שנד סימן ב חלק

מן ‡ לה פתוח וחלון המים מן למעלה שהיא גזוזטרא
לה  שאין פי על אף היחיד רשות היא שאז הבית
לפי  מים ממנה למלאות אסור שמ"ה בסי' כמ"ש מחיצות
י' גבוהה מחיצה לה עשה כן אם אלא כרמלית הם שהמים
באמצעיתה  החקוק בנקב ממלא והוא סביבה כל טפחים
המחיצות  רואים שאנו דהיינו אחית גוד משום מותר שאז
המים  ונמצאו התהום עד למטה נמשכו כאלו שסביבה
יעשה  או הם היחיד ורשות מחיצות מוקפים שתחתיה
שכל  ד' על ד' בנקב שיהא והוא הנקב סביב המחיצה
חילוק  ואין מחיצה אינה ד' מחלל לפחות העשויה מחיצה
כל  תחת לה מחובר למטה זו מחיצה לה יעשה אם בין
על  יעשנה אם ובין הנקב סביבות תחת מחובר או סביבה
כדי  כך בשביל שיעשנה ובלבד זה בענין מלמעלה גבה
אומרים  אין אחר לצורך עשאה אם אבל המים מילוי להתיר

שיתבאר. מטעם אחית גוד בה

הנקב  דרך ממנה לשפוך גם מותר מחיצה לה שעשה וכיון
מכנגד  להלאה לחוץ הולכים שהשופכין אע"פ שבה

לכך: מתכוין שאינו כיון המחיצה

שהיא · ד' ורחבה עשרה עמוקה שהיא בספינה ההולך וכן
שהוא  הנהר או מהמים למלאות יכול אינו היחיד רשות
נקב  בו ועושה ד' על ד' דף יעשה כן אם אלא כרמלית
אנו  אלא סביבו מחיצה לעשות צריך ואינו שם דרך וממלא
כאלו  הדף צדדי רואים שאנו דהיינו אחית גוד אומרים
שתחתיו  המים ונמצאו התהום עד למטה וירדו נמשכו
שבבית  מבגזוזטרא יותר בספינה שהקילו מחיצה מוקפים
בבית: לעשות שיכול מה בספינה לעשות יכול שאינו מפני

י'‚ גבוהים אינם הספינה כשדופני אמורים דברים במה
היא  בלבד בתוכה אלא מבחוץ המים פני מעל טפחים

המים  מעל טפחים י' גבוהים הם אם אבל עשרה עמוקה
דרך  הדלי הולך מהדפנות מעלה דרך כשממלא שנמצא
צריך  אין פטור מקום אויר שהוא המים מעל מעשרה מעלה
שלא  בעלמא להיכר שהוא כל בזיז די אלא ד' דף לעשות
מקום  אויר בדרך שלא לכרמלית היחיד מרשות לטלטל יבא
שם  דרך למלאות בזיז נקב לעשות צריך אין ולפיכך פטור
במקום  שעשה זיז היכר ע"י הספינה בכל למלאות יכול אלא

מהספינה. אחד

אפילו  לכרמלית היחיד מרשות לטלטל האוסרים ואפילו
כאן  שמ"ו בסי' כמ"ש בינתיים פטור במקום הנחה דרך
האיסור  טעם שהרי שמותר מודים להיכר שהוא כל זיז שיש
פטור  מקום בדרך שלא לטלטל יבא שמא משום אלא אינו

שהוא. כל בזיז היכר לו יש הרי וכאן שם כמ"ש בינתיים

לכרמלית  היחיד מרשות לטלטל שמותר האומרים (ולדברי
אין  פטור מקום אויר דרך לא אבל פטור במקום הנחה דרך
למטה  מועיל שאינו כמו מעשרה למעלה מועיל זיז היכר
על  להדלי הנחה בתחלה כאן לעשות צריך ולכן טפחים מי'
וכן  למים ישלשלנו ואח"כ פטור מקום שהוא הזיז

בהחזרתו):

שופכין „ לשפוך אבל לספינה מהים למלאות זה וכל
צריך  אין וקליפין עצמות ממנה לזרוק או לים מהספינה
י' גבוהים אינם הספינה דופני אם אפילו זיז ולא דף לא
על  זורקן או שופכן אלא מבחוץ המים פני מעל טפחים
היחיד  רשות אויר הוא ששם מלמעלה הספינה דופני חודי

שמחיצות שמ"ה בסי' שנתבאר על כמו היחיד רשות של
ואף  לים דפנותיה דרך יורדים הם ומשם היחיד רשות גביהן
ולכך  לים מיד יורדים אלא הדופן על כלל נחים שאין פי על
לים  בידיו וזורקן שופכן שאינו כיון מכלֿמקום מתכוין הוא
גזרו. לא בכרמלית וכחו לים באים הם ומכחו לדופן אלא

מרחוק  אלא ממש הדופן על לשפוך רוצה (אינו) אם אבל
ד' על ד' דף או זיז היכר ג"כ צריך ממש הים לתוך קצת

במילוי: שנתבאר ע"ד הנקב דרך וישפוך נקוב

היא ‰ שאז טפחים י' גבוהים הם הספינה כשדופני זה וכל
היא  כרמלית עשרה גבוהים אינן אם אבל היחיד רשות
ענין  בכל לים ממנה לשפוך למלאות ומותר כלי שהיא אע"פ
לכרמלית  מכרמלית לטלטל מותר שהרי זיז ובלא דף בלא
ברשות  העומד בכלי אלא בכלים כרמלית שאין אמרו ולא
אבל  כמוה ונעשה הרבים לרשות בטל שהוא הרבים

הוא: כרמלית בכרמלית כשעומד

Â אמות מד' יותר בתוכה לטלטל שלא ליזהר יש לפיכך
מהבית  להוציא אסור בספינה בית יש ואם כרמלית כדין

לספינה:

הכסא: ובית גזוזטרא דיני שנה סימן ב חלק
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ורבים  הרבים ברשות שהוא אע"פ משופע הכותל אין ואם
אצלו  לגלל[ו] מותר עליו הספר נח שלא כיון עליו מכתפים
כולו  יפול שמא לגזור שאין לארץ הגיע שלא זמן כל
ינוח  ולא הרבים לרשות כולו, יפול אם שאף לפי ויביאנו
מן  לקולטו מותר הרבים רשות באויר תלוי יהא אלא שם
שאסור  אלא התורה מן היחיד לרשות ולהביאו האויר
במקום  גזרו לא מקצתו ובנפל כולו בנפל סופרים מדברי

בבזיון: המוטלים הקודש כתבי

לאויר „ מקצתו אלא נפל לא אפילו דברים בשאר אבל
אם  אבל אצלו להביאו אסור שם נח ולא הרבים רשות
אם  אצלו להביאו מותר שם נח ולא כרמלית לאויר נפל
להוציאו  שמותר הדין (והוא בידו נשאר האחד ראשו
ברשות  שהיא בידו האחד ראשו אם כרמלית לאויר לכתחלה

לחוץ): פשוטה ואינה היחיד

לרשות: מרשות ונתגלגל בספר הקורא שנב סימן ב חלק

אחד ‡ אדם של והם הרבים רשות צדי בשני בתים שני
שע"ג  בסי' שיתבאר (ע"ד יחד ועירבו שנים של או
שזהו  מעשרה מעלה דרך לזה מזה לזרוק מותר בגזוזטראות)

פטור. מקום דרך היחיד לרשות היחיד מרשות

זה  לגג זה מגג לזרוק אסור זה מגג גבוה זה גג היה ואם
שהזורק  לפי להגבוה מהנמוך ובין להנמוך מהגבוה בין
יוכל  לא ושמא ידיו לאמן צריך להיפך או לנמוך מגבוה
ויביאנו  וישכח הרבים לרשות החפץ ויפול ידיו לאמן

היחיד. לרשות

חרס  כלי כגון כשנופלים הנשברים כלים הם אם ולפיכך
יפלו  שאם לזה מזה לזרקם מותר בהם וכיוצא וזכוכית
ובמה  היחיד לרשות שבריהם יביא שמא לחוש אין וישברו
מרשות  הוצאה איסור בזה אין הרבים ברשות והונחו שנפלו
לזרוק  נתכוין ולא הואיל התורה מן הרבים לרשות היחיד

הרבים. לרשות

היתה  אם אבל ביניהם עוברת הרבים כשרשות זה וכל
זו  גזרה גזרו שלא ענין בכל מותר ביניהם עוברת כרמלית

לגזרה: גזרה שהיא משום בכרמלית

הוא · אם הרבים לרשות הכותל מן הבולט דף דהיינו זיז
להשתמש  מותר לו פתוח הבית וחלון מעשרה למעלה
היחיד  רשות כחורי שהוא מפני החלון דרך הבית מן עליו

שמ"ה. בסי' וכמ"ש

טפחים] י' [גובה תוך לו בסמוך עליו פתוח שהחלון והוא
רשות  כחורי נדון אינו לו סמוך אינו אם אבל [שלשה]

ד'. על ד' בו יש אם הוא וכרמלית היחיד

באויר  שהוא כיון הארץ מן מעשרה למטה הוא הזיז ואם
הבית  בעל על הם ואוסרים רבים בו זכו הרבים רשות
שלשה  תוך לו פתוח שהוא אע"פ חלונו דרך בו להשתמש
בולט  הוא אם הדין והוא בו שאין בין ד' על ד' בו שיש בין

לארץ: עשרה תוך כרמלית לאויר

אע"פ ‚ אנשים ב' של והם מזה למטה זה זיזין ב' היו אם

החלון  שלפני העליון בזיז יש אם מעשרה למעלה ששניהם
בתוך  ששבתו בכלים עליו להשתמש אסור ד' על ד' רוחב
רשות  שתחתיו והזיז עצמו בפני רשות שהוא מפני הבית
בלבד  בבית ששבתו כלים לענין זה על זה ואוסרים אחרת
כיוצא  וכל אנשים שני של חצרות שתי או גגות שתי כדין
בסי' שיתבאר כמו הבית כתשמיש תדיר תשמישן שאין בהן

שע"ב:

העליון „ על הוא אוסר ד' בו אין התחתון זיז אם ואפילו
ד'. בו יש אם

בשניהם  משתמש ד' אין בתחתון וגם ד' בעליון אין אם אבל
התחתונים. טפחים עשרה עד הכותל ובכל

משתמש  אין ד' בו אין והעליון ד' בו יש התחתון ואם
אבל  חלונו כחורי הוא ששם בלבד חלונו כנגד אלא בעליון
זה  מפני להשתמש אסור החלון צדדי שבשני הזיז בשאר
ד': על ד' בו יש שהרי לעצמו רשות שחלק שתחתיו הזיז

להשתמש ‰ שמותר הרבים רשות אויר על היוצא זיז כל
נוטלים  ואין עליו נותנים אין משתמש כשהוא עליו
יפלו  שאם בהן וכיוצא חרס וכלי זכוכית כלי אלא ממנו
יפלו  שמא אסורים כלים שאר אבל ישברו הרבים לרשות
כרמלית  אויר על יוצא הוא אם אבל ויביאם הרבים לרשות
ואפילו  בכרמלית זו גזרה גזרו שלא הכלים בכל מותר
יוצא  שהוא בו וכיוצא בזיז אלא גזרו לא הרבים ברשות
שם  עומד שהמשתמש כגג רחב דבר הוא אם אבל לאויר

הכלים: בכל בו להשתמש מותר הכלי עם

הרבים: ברשות זיזין דיני שנג סימן ב חלק

לרשות ‡ טפחים ד' בתוך העומד הרבים ברשות בור
גם  שהבור זו היחיד לרשות ממנו למלאות מותר היחיד
מוציא  ונמצא ד' ורחבו עשרה שעמקו היחיד רשות כן
פנוי  שהמקום פטור מקום דרך היחיד לרשות היחיד מרשות

ד'. ברחבו ואין הואיל הוא פטור מקום שביניהם

אינו  הרבים שברשות ד' על ד' בו שאין מקום שכל ואע"פ
פחות  אבל מהארץ טפחים ג' גבוה כן אם אלא פטור מקום
אבל  עליו דורסים שרבים לפי הוא הרבים רשות משלשה
בו  בוקעים רבים אין היחיד לרשות הבור שבין זה הפסק

ד'. רוחב בו ואין הואיל הליכתו תשמיש נוח שאינו לפי

ממלאים  ואין הוא הרבים רשות ד' רוחב בו יש אם אבל
לבור  יש כן אם אלא שאצלו זו היחיד לרשות זה מבור
ממנו  למלאות מותר שאז סביבו טפחים י' גבוה חוליא
שהדלי  לפי טפחים י' הגבוה חלון דרך היחיד מרשות
הולך  הוא החוליא על החלון מן הרבים ברשות שהולך

פטור. מקום שהוא מעשרה למעלה

ואורך  אחת בדיוטא זו היחיד ורשות הבור יהא  שלא והוא
הרבים  רשות רוחב אלא ביניהם מפסיק הרבים כמ"ש רשות

שמ"ז. בסי'

אפילו  למלאות אסור עשרה גבוה אינה החוליא אם אבל
שהוא  עשרה בתוך הולך שהדלי לפי עשרה גבוה מחלון
הקשור  החבל של השני שראש ואע"פ הרבים רשות אויר
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בכרמלית  אבל שנ"ב בסימן כמ"ש אסור בידו הוא בדלי
שם: שנתבאר כמו זה בענין מותר

מותר · ד' ורחבה עשרה גבוה הרבים ברשות אשפה
טפחים  מד' פחות לה הקרוב היחיד מרשות לה לזרוק
ואין  שנתבאר כמו טפחים י' הגבוה חלון דרך  שזורק או
לה  שזרק מה הרבים לרשות ממנה יתגלגל שמא לחוש
צריכים  שאין דברים אלא לאשפה זורקים שאין לפי ויביאנו

כלל: להם

יחיד ‚ בשל אבל רבים של באשפה אמורים דברים במה
עשוי  שהיחיד לפי היחיד מרשות כלום לה לזרוק אסור
שתינטל  אחר גם כדרכן שם לזרוק ויבואו שלו אשפה לפנות
בכרמלית  (ואפילו הרבים לרשות זורקים ונמצאו האשפה

אסור):

הרבים: ברשות ואשפה בור דין שנד סימן ב חלק

מן ‡ לה פתוח וחלון המים מן למעלה שהיא גזוזטרא
לה  שאין פי על אף היחיד רשות היא שאז הבית
לפי  מים ממנה למלאות אסור שמ"ה בסי' כמ"ש מחיצות
י' גבוהה מחיצה לה עשה כן אם אלא כרמלית הם שהמים
באמצעיתה  החקוק בנקב ממלא והוא סביבה כל טפחים
המחיצות  רואים שאנו דהיינו אחית גוד משום מותר שאז
המים  ונמצאו התהום עד למטה נמשכו כאלו שסביבה
יעשה  או הם היחיד ורשות מחיצות מוקפים שתחתיה
שכל  ד' על ד' בנקב שיהא והוא הנקב סביב המחיצה
חילוק  ואין מחיצה אינה ד' מחלל לפחות העשויה מחיצה
כל  תחת לה מחובר למטה זו מחיצה לה יעשה אם בין
על  יעשנה אם ובין הנקב סביבות תחת מחובר או סביבה
כדי  כך בשביל שיעשנה ובלבד זה בענין מלמעלה גבה
אומרים  אין אחר לצורך עשאה אם אבל המים מילוי להתיר

שיתבאר. מטעם אחית גוד בה

הנקב  דרך ממנה לשפוך גם מותר מחיצה לה שעשה וכיון
מכנגד  להלאה לחוץ הולכים שהשופכין אע"פ שבה

לכך: מתכוין שאינו כיון המחיצה

שהיא · ד' ורחבה עשרה עמוקה שהיא בספינה ההולך וכן
שהוא  הנהר או מהמים למלאות יכול אינו היחיד רשות
נקב  בו ועושה ד' על ד' דף יעשה כן אם אלא כרמלית
אנו  אלא סביבו מחיצה לעשות צריך ואינו שם דרך וממלא
כאלו  הדף צדדי רואים שאנו דהיינו אחית גוד אומרים
שתחתיו  המים ונמצאו התהום עד למטה וירדו נמשכו
שבבית  מבגזוזטרא יותר בספינה שהקילו מחיצה מוקפים
בבית: לעשות שיכול מה בספינה לעשות יכול שאינו מפני

י'‚ גבוהים אינם הספינה כשדופני אמורים דברים במה
היא  בלבד בתוכה אלא מבחוץ המים פני מעל טפחים

המים  מעל טפחים י' גבוהים הם אם אבל עשרה עמוקה
דרך  הדלי הולך מהדפנות מעלה דרך כשממלא שנמצא
צריך  אין פטור מקום אויר שהוא המים מעל מעשרה מעלה
שלא  בעלמא להיכר שהוא כל בזיז די אלא ד' דף לעשות
מקום  אויר בדרך שלא לכרמלית היחיד מרשות לטלטל יבא
שם  דרך למלאות בזיז נקב לעשות צריך אין ולפיכך פטור
במקום  שעשה זיז היכר ע"י הספינה בכל למלאות יכול אלא

מהספינה. אחד

אפילו  לכרמלית היחיד מרשות לטלטל האוסרים ואפילו
כאן  שמ"ו בסי' כמ"ש בינתיים פטור במקום הנחה דרך
האיסור  טעם שהרי שמותר מודים להיכר שהוא כל זיז שיש
פטור  מקום בדרך שלא לטלטל יבא שמא משום אלא אינו

שהוא. כל בזיז היכר לו יש הרי וכאן שם כמ"ש בינתיים

לכרמלית  היחיד מרשות לטלטל שמותר האומרים (ולדברי
אין  פטור מקום אויר דרך לא אבל פטור במקום הנחה דרך
למטה  מועיל שאינו כמו מעשרה למעלה מועיל זיז היכר
על  להדלי הנחה בתחלה כאן לעשות צריך ולכן טפחים מי'
וכן  למים ישלשלנו ואח"כ פטור מקום שהוא הזיז

בהחזרתו):

שופכין „ לשפוך אבל לספינה מהים למלאות זה וכל
צריך  אין וקליפין עצמות ממנה לזרוק או לים מהספינה
י' גבוהים אינם הספינה דופני אם אפילו זיז ולא דף לא
על  זורקן או שופכן אלא מבחוץ המים פני מעל טפחים
היחיד  רשות אויר הוא ששם מלמעלה הספינה דופני חודי

שמחיצות שמ"ה בסי' שנתבאר על כמו היחיד רשות של
ואף  לים דפנותיה דרך יורדים הם ומשם היחיד רשות גביהן
ולכך  לים מיד יורדים אלא הדופן על כלל נחים שאין פי על
לים  בידיו וזורקן שופכן שאינו כיון מכלֿמקום מתכוין הוא
גזרו. לא בכרמלית וכחו לים באים הם ומכחו לדופן אלא

מרחוק  אלא ממש הדופן על לשפוך רוצה (אינו) אם אבל
ד' על ד' דף או זיז היכר ג"כ צריך ממש הים לתוך קצת

במילוי: שנתבאר ע"ד הנקב דרך וישפוך נקוב

היא ‰ שאז טפחים י' גבוהים הם הספינה כשדופני זה וכל
היא  כרמלית עשרה גבוהים אינן אם אבל היחיד רשות
ענין  בכל לים ממנה לשפוך למלאות ומותר כלי שהיא אע"פ
לכרמלית  מכרמלית לטלטל מותר שהרי זיז ובלא דף בלא
ברשות  העומד בכלי אלא בכלים כרמלית שאין אמרו ולא
אבל  כמוה ונעשה הרבים לרשות בטל שהוא הרבים

הוא: כרמלית בכרמלית כשעומד

Â אמות מד' יותר בתוכה לטלטל שלא ליזהר יש לפיכך
מהבית  להוציא אסור בספינה בית יש ואם כרמלית כדין

לספינה:

הכסא: ובית גזוזטרא דיני שנה סימן ב חלק
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יותר יותר יותר יותר  מאודמאודמאודמאוד,,,, חמורהחמורהחמורהחמורה תפלהתפלהתפלהתפלה כוונהכוונהכוונהכוונה שלעניןשלעניןשלעניןשלענין אףאףאףאף

שמע שמע שמע שמע  מקריאתמקריאתמקריאתמקריאת

oeyl) "dcear"d oipr xwirc x`azp '` wxta]
ep`y ,`ed d"awd z` "micaer" ep`y (zexiye oewiz

.'zi el dxic 'idiy mlerd z` miyere mipwzn
oipr lr i`w mzq "dcear" oeyly epivn ,dpde

xcbהתפילה  oipra lirl x`eand lky oaen dfne .
oipr ly epkezl jiiy d"awd itlk "dcear"d

.dltzd
x`al (d-a) mi`ad miwxta epiax aigxn okle
oipr `id cvike ,"dltzd zcear" ly dpipr z`
.mipezgza 'zi el dxicd ziiyr ly "dcear"a ixwir
,dltzd zcear oipr "zellk" z` x`ai df wxta
zeiniptde dpeekd `id dltzd cvik x`ai 'b wxta
iwlg ihxt z` x`ai 'c wxtae ,zeevn b"ixz lk ly

[:dltzd

.äìôú åäæ áìáù äãåáò äðäå
רז"ל  דרשו לבבכם" בכל "ולעבדו הפסוק על

תפלה". זו שבלב, עבודה היא "איזו -

יתכן  לא השי"ת כלפי ה"עבודה" שגדר ומאחר
לו  דירה שיהי' העולם ותיקון עשיית לענין אלא
- התפלה ענין שתוכן לומר, צריך כרחך על ית',

" שבלב הנקראת לו עבודה  דירה עשיית הוא: - "
") ל עבודה ית' ששייך כפי ("עבודה לב "), האדם
").שבלב 

"dcear"d oia zekiiyd z` xzei oiadl ick]
x`al epiax micwn ,"'zi el dxic" ziiyrl dltzay

[:llka dltzd oipra denz oipr

å[התפלה]úåöîä ïéðîî äðéàå ,ïðáøã àéä
.àúééøåàã

øúåé äáøä åøéîçä ì"æø àìäã ,äæ ïéáäì êéøöå
,òîù úàéø÷ úðååëî åìéôà äìôúä úðååëá
,àúééøåàã úåöî â"éøúá äðåùàø úéðîðä
ìù åîåøá íéãîåòä íéøáã àéäù éðôî åðééäå

åäî ë"àå ,íìåò[הטעם].úåöîä ïéðîî äðéàù
ר  היא שהתפלה מצינו אע"פ מדרבנן, ק

מאשר  יותר התפלה, בכוונת מאד רז"ל שהחמירו
דברכות  במשנה ["כמבואר שמע קריאת בכוונת

ובראש  האילן בראש שמע) (קריאת קורין האומנין
רשאין  שאין מה שם), לכוון שקשה (אף הנדבך
בה  לכוון וחייבין (הואיל בתפלה כן לעשות
מדאורייתא  היא שמע שקריאת אע"פ ביותר)"],

המצוות. ממנין ראשונה מצוה והיא

התפלה  בכוונת כך כל רז"ל שהחמירו והטעם
ברומו  העומדים מדברים היא שהתפלה מכיון הוא,
אינו  ולכאורה ביותר; חשובה היא ולכן עולם, של
אינה  למה כך, כדי עד חשובה התפלה אם מובן,

מצוות? תרי"ג במנין נכללת

úåëøá ç"é äðä éë ,íéã÷äá ïáåé ïéðòäå
,äøãùä úåéìåç é"ç ãâðë ïä äøùò äðåîùã

.äøãùä èåçä êùîð ïëåúáù
הכוונה  חשיבות של זה ענין להבין כדי
"עבודת  ענין כללות את להבין וכן בתפלה,
חז"ל  מאמר את ולבאר להקדים צריך - התפלה"
ח"י  כנגד הן שמונהֿעשרה בתפלת ברכות שי"ח

בתוכן). נמשך השדרה (שחוט שבשדרה חוליות

הם  מדוייקים רז"ל דברי מאליו, כמובן
שלהם, ובמשלים ברמזים גם הדיוק, בתכלית
פירוש  מסוים, לענין משל נותנים חז"ל וכאשר
והנמשל) (המשל הדברים שני א) אשר: הוא, הדבר
שני  בין הדמיון ב) לזה. זה פנימית שייכות להם יש

שבהם; בפרטים גם הוא הדברים

התפלה  את המשילו רז"ל בעניננו. גם הוא וכך
של  הפנימי והענין המהות כי השדרה לחוט
לגבי  תפקידה וכן שבה), ברכות (וי"ח התפלה
רמ"ח  המצוות, (שהם הרוחניים האברים רמ"ח
וענין  מהות עלֿדרך הם - כנ"ל) דמלכא, אברין
האדם  שבגוף החוליות) (וח"י השדרה חוט
הגוף. של הגשמיים האברים רמ"ח לגבי ותפקידו

dxcyd heg oipr xe`iaa epiax ligzn okle]
ick ,mc`d seb ixa`a eciwtze (ely zeilegd i"ge)
zekxad i"ge) "dltzd zcear" oipr z` oiap dfny

[:miipgexd "mixa`"a dciwtze (day

ç"îø åôåâá ùé íãàá ìùî-êøã-ìò äðäå
úåéìåç é"ç ,'åë ìâøä úñéôá íéùìù ,íéøáà

.'åë äøãùä

úåéìåçä êåúá êùîðä åîöò äøãùä èåçä êà
.íéøáàä ïéðîî åðéà
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ìë úà íéé÷îå ãéîòîä àåä äæ ìë íòå
ìòå ,íééëøéä ãò ùàøä ïî çéøáîù ,íéøáàä

íéøáàä ìëì ïéçåîäî úåéçä êùîð åãé שחיות]
כידוע] במוח שורה íéøáåçîהנפש íéøáàäù ,

èåçá úåéìåçäå ,úåéìåçá úåòìöäå ,úåòìöá
.äøãùä

ðéà èåçäåøù÷îä àåäù ÷ø ,íéøáàä ììëá å
ïëìå ,íéìâøä ãò èùôúîå çåîäî ìéçúîå ,'åë

'åë äøãùä èåç ÷ñôð íà[טריפה זו .[הרי
הוא  האדם בגוף השדרה חוט של ענינו
לכל  במוח) (ששורה הנפש חיות את להמשיך
מהמוח, היא השדרה תחילת כי הגוף. אברי רמ"ח
השדרה  שחוט ידי ועל הרגלים, עד מתפשטת והיא
בחוליות  נמשך הנפש) חיות מתלבשת (שבו
האברים  לכל מגיעה הנפש חיות השדרה,
השדרה). לחוליות המחוברות בצלעות (המחוברים

כל  את ומקיים מעמיד השדרה שחוט ונמצא
אברים. רמ"ח במנין נמנה אינו אעפ"כ אך הגוף;
וגרעון  חסרון איזה שיש מחמת זה אין אבל
אדרבה, אלא השדרה, חוט של וחשיבותו במעלתו
מורה  הגוף אברי רמ"ח בין נמנה שאינו גופא זה
כולל  אברים רמ"ח מנין כי וחשיבותו, מעלתו על

אברים תפקיד פרטיים רק יש מהם אחד שלכל
"פרטי" אבר אינו השדרה חוט אבל לעצמו, מיוחד
אלא  - ה"פרטיים") אברים רמ"ח (כשאר לעצמו
ביחד, הגוף אברי כל את הכולל "כללי" ענין הוא

האברים". כל את ומקיים המעמיד "הוא

ç"îø íäù ,úåöîä úðéçáá ìùîðä ïë åîë
.àëìîã íéøáà

המצוות, לענין בנמשל גם הוא כן וכמו
דמלכא": אברין "רמ"ח הנקראות

מצוות הן רמ"ח במנין שנמנו ,פרטיות המצוות
אך  לעצמה; מיוחד פרטי ענין יש מהן אחת שלכל
יש  - מצוות רמ"ח הן - דמלכא" אברין ל"רמ"ח

שדרה" ומקיים"רוחני "חוט "המעמיד הוא שהוא
הוא  הזה השדרה וחוט - כולן המצוות כל את

התפלה.

:xe`ia jixv dxe`kl j`]

"miinyb"d mixa`d g"nxa xaecnyk `nlya
miiwne cinrn "dxcyd heg"y oaen ,mc`d ly

xeyiw mdl yi df heg ici lr wxy oeik ,mze`
okez edn la` ,gena dxeyd ytpd zeig mr xeaige
miiwne cinrnd "dxcyd heg" `id dltzdy oiprd

?`klnc oixa` - zeevnd g"nx z`
[:jiynn df lr

.äðååë úåëéøö úåöî ì"æø åøîà äðä
פירושו  כוונה" צריכות "מצוות פשוטו, לפי
פי  על אבל המצוה, חובת ידי לצאת שיכוון
החיות  משמעה במצוה "כוונה" הענינים פנימיות
(מחמת  המצוה בקיום לאדם שיש וההתלהבות
של  הרוחני והתוכן הפנימי הענין את השגתו
כמאמר  המצוה, "נשמת" כמו והיא המצוה),

נשמה". בלי כגוף כוונה בלי "מצוה

כלומר:

ונשמה: גוף יש האדם אברי שברמ"ח כמו
ועצמות), גידים (בשר, האבר גשמיות הוא הגוף
ומקיימת  המחי' האבר של החיות היא והנשמה
שברמ"ח  בנמשל, הוא כן כמו חי; אבר שיהי' אותו
גוף  ונשמה: גוף יש דמלכא) (אברין מצוותֿעשה
המצוה  ונשמת בפועל, המצוה מעשה הוא המצוה
וההתלהבות  ה"חיות" היינו המצוה, כוונת היא

המצוה. בקיום

úðéçá àéäù ,äìôúä úðéçá åðééä äðååëäå
.úåöîäì úéîéðôå äðååë

והחיות, ההתלהבות המצוות, שבכוונת זה ענין
מתעורר  שאז לפי התפלה, בשעת האדם בלב נקבע
זה  ורצון ית', בו לדבקה וברצון ה' באהבת האדם
בו  לדבקה אפשר "אי (כי המצוות קיום לידי מביאו
אברין  רמ"ח שהם פקודין רמ"ח בקיום אם כי באמת
את  אדם מקיים התפלה שמכח ונמצא, דמלכא");

ית'. בו לדבקה ובכוונה ובחיות בחשק המצוות

כוונה" צריכות ב"מצוות הפנימי הפירוש וזהו
צריכות שהמצוות שקיום לתפלה - כדי כי ;

ולעורר  להתפלל האדם צריך כדבעי, יהי' המצוות
ה"כוונה". ענין בעצמו

-úååöî ç"îøä úà íéé÷îå ãéîòîä ø÷éò àéäå
.äùò

ãéîòîä àåäù äøãùä èåçä ìùîë àéäå
.íéøáàä úà íéé÷îå
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רטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

dxez ihewl

---- המצוותהמצוותהמצוותהמצוות תריתריתריתרי""""גגגג ממניןממניןממניןממנין אינהאינהאינהאינה שתפלהשתפלהשתפלהשתפלה לכךלכךלכךלכך הטעםהטעםהטעםהטעם

יותר יותר יותר יותר  מאודמאודמאודמאוד,,,, חמורהחמורהחמורהחמורה תפלהתפלהתפלהתפלה כוונהכוונהכוונהכוונה שלעניןשלעניןשלעניןשלענין אףאףאףאף

שמע שמע שמע שמע  מקריאתמקריאתמקריאתמקריאת

oeyl) "dcear"d oipr xwirc x`azp '` wxta]
ep`y ,`ed d"awd z` "micaer" ep`y (zexiye oewiz

.'zi el dxic 'idiy mlerd z` miyere mipwzn
oipr lr i`w mzq "dcear" oeyly epivn ,dpde

xcbהתפילה  oipra lirl x`eand lky oaen dfne .
oipr ly epkezl jiiy d"awd itlk "dcear"d

.dltzd
x`al (d-a) mi`ad miwxta epiax aigxn okle
oipr `id cvike ,"dltzd zcear" ly dpipr z`
.mipezgza 'zi el dxicd ziiyr ly "dcear"a ixwir
,dltzd zcear oipr "zellk" z` x`ai df wxta
zeiniptde dpeekd `id dltzd cvik x`ai 'b wxta
iwlg ihxt z` x`ai 'c wxtae ,zeevn b"ixz lk ly

[:dltzd

.äìôú åäæ áìáù äãåáò äðäå
רז"ל  דרשו לבבכם" בכל "ולעבדו הפסוק על

תפלה". זו שבלב, עבודה היא "איזו -

יתכן  לא השי"ת כלפי ה"עבודה" שגדר ומאחר
לו  דירה שיהי' העולם ותיקון עשיית לענין אלא
- התפלה ענין שתוכן לומר, צריך כרחך על ית',

" שבלב הנקראת לו עבודה  דירה עשיית הוא: - "
") ל עבודה ית' ששייך כפי ("עבודה לב "), האדם
").שבלב 

"dcear"d oia zekiiyd z` xzei oiadl ick]
x`al epiax micwn ,"'zi el dxic" ziiyrl dltzay

[:llka dltzd oipra denz oipr

å[התפלה]úåöîä ïéðîî äðéàå ,ïðáøã àéä
.àúééøåàã

øúåé äáøä åøéîçä ì"æø àìäã ,äæ ïéáäì êéøöå
,òîù úàéø÷ úðååëî åìéôà äìôúä úðååëá
,àúééøåàã úåöî â"éøúá äðåùàø úéðîðä
ìù åîåøá íéãîåòä íéøáã àéäù éðôî åðééäå

åäî ë"àå ,íìåò[הטעם].úåöîä ïéðîî äðéàù
ר  היא שהתפלה מצינו אע"פ מדרבנן, ק

מאשר  יותר התפלה, בכוונת מאד רז"ל שהחמירו
דברכות  במשנה ["כמבואר שמע קריאת בכוונת

ובראש  האילן בראש שמע) (קריאת קורין האומנין
רשאין  שאין מה שם), לכוון שקשה (אף הנדבך
בה  לכוון וחייבין (הואיל בתפלה כן לעשות
מדאורייתא  היא שמע שקריאת אע"פ ביותר)"],

המצוות. ממנין ראשונה מצוה והיא

התפלה  בכוונת כך כל רז"ל שהחמירו והטעם
ברומו  העומדים מדברים היא שהתפלה מכיון הוא,
אינו  ולכאורה ביותר; חשובה היא ולכן עולם, של
אינה  למה כך, כדי עד חשובה התפלה אם מובן,

מצוות? תרי"ג במנין נכללת

úåëøá ç"é äðä éë ,íéã÷äá ïáåé ïéðòäå
,äøãùä úåéìåç é"ç ãâðë ïä äøùò äðåîùã

.äøãùä èåçä êùîð ïëåúáù
הכוונה  חשיבות של זה ענין להבין כדי
"עבודת  ענין כללות את להבין וכן בתפלה,
חז"ל  מאמר את ולבאר להקדים צריך - התפלה"
ח"י  כנגד הן שמונהֿעשרה בתפלת ברכות שי"ח

בתוכן). נמשך השדרה (שחוט שבשדרה חוליות

הם  מדוייקים רז"ל דברי מאליו, כמובן
שלהם, ובמשלים ברמזים גם הדיוק, בתכלית
פירוש  מסוים, לענין משל נותנים חז"ל וכאשר
והנמשל) (המשל הדברים שני א) אשר: הוא, הדבר
שני  בין הדמיון ב) לזה. זה פנימית שייכות להם יש

שבהם; בפרטים גם הוא הדברים

התפלה  את המשילו רז"ל בעניננו. גם הוא וכך
של  הפנימי והענין המהות כי השדרה לחוט
לגבי  תפקידה וכן שבה), ברכות (וי"ח התפלה
רמ"ח  המצוות, (שהם הרוחניים האברים רמ"ח
וענין  מהות עלֿדרך הם - כנ"ל) דמלכא, אברין
האדם  שבגוף החוליות) (וח"י השדרה חוט
הגוף. של הגשמיים האברים רמ"ח לגבי ותפקידו

dxcyd heg oipr xe`iaa epiax ligzn okle]
ick ,mc`d seb ixa`a eciwtze (ely zeilegd i"ge)
zekxad i"ge) "dltzd zcear" oipr z` oiap dfny

[:miipgexd "mixa`"a dciwtze (day

ç"îø åôåâá ùé íãàá ìùî-êøã-ìò äðäå
úåéìåç é"ç ,'åë ìâøä úñéôá íéùìù ,íéøáà

.'åë äøãùä

úåéìåçä êåúá êùîðä åîöò äøãùä èåçä êà
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ìë úà íéé÷îå ãéîòîä àåä äæ ìë íòå
ìòå ,íééëøéä ãò ùàøä ïî çéøáîù ,íéøáàä

íéøáàä ìëì ïéçåîäî úåéçä êùîð åãé שחיות]
כידוע] במוח שורה íéøáåçîהנפש íéøáàäù ,

èåçá úåéìåçäå ,úåéìåçá úåòìöäå ,úåòìöá
.äøãùä

ðéà èåçäåøù÷îä àåäù ÷ø ,íéøáàä ììëá å
ïëìå ,íéìâøä ãò èùôúîå çåîäî ìéçúîå ,'åë

'åë äøãùä èåç ÷ñôð íà[טריפה זו .[הרי
הוא  האדם בגוף השדרה חוט של ענינו
לכל  במוח) (ששורה הנפש חיות את להמשיך
מהמוח, היא השדרה תחילת כי הגוף. אברי רמ"ח
השדרה  שחוט ידי ועל הרגלים, עד מתפשטת והיא
בחוליות  נמשך הנפש) חיות מתלבשת (שבו
האברים  לכל מגיעה הנפש חיות השדרה,
השדרה). לחוליות המחוברות בצלעות (המחוברים

כל  את ומקיים מעמיד השדרה שחוט ונמצא
אברים. רמ"ח במנין נמנה אינו אעפ"כ אך הגוף;
וגרעון  חסרון איזה שיש מחמת זה אין אבל
אדרבה, אלא השדרה, חוט של וחשיבותו במעלתו
מורה  הגוף אברי רמ"ח בין נמנה שאינו גופא זה
כולל  אברים רמ"ח מנין כי וחשיבותו, מעלתו על

אברים תפקיד פרטיים רק יש מהם אחד שלכל
"פרטי" אבר אינו השדרה חוט אבל לעצמו, מיוחד
אלא  - ה"פרטיים") אברים רמ"ח (כשאר לעצמו
ביחד, הגוף אברי כל את הכולל "כללי" ענין הוא

האברים". כל את ומקיים המעמיד "הוא

ç"îø íäù ,úåöîä úðéçáá ìùîðä ïë åîë
.àëìîã íéøáà

המצוות, לענין בנמשל גם הוא כן וכמו
דמלכא": אברין "רמ"ח הנקראות

מצוות הן רמ"ח במנין שנמנו ,פרטיות המצוות
אך  לעצמה; מיוחד פרטי ענין יש מהן אחת שלכל
יש  - מצוות רמ"ח הן - דמלכא" אברין ל"רמ"ח

שדרה" ומקיים"רוחני "חוט "המעמיד הוא שהוא
הוא  הזה השדרה וחוט - כולן המצוות כל את

התפלה.

:xe`ia jixv dxe`kl j`]

"miinyb"d mixa`d g"nxa xaecnyk `nlya
miiwne cinrn "dxcyd heg"y oaen ,mc`d ly

xeyiw mdl yi df heg ici lr wxy oeik ,mze`
okez edn la` ,gena dxeyd ytpd zeig mr xeaige
miiwne cinrnd "dxcyd heg" `id dltzdy oiprd

?`klnc oixa` - zeevnd g"nx z`
[:jiynn df lr

.äðååë úåëéøö úåöî ì"æø åøîà äðä
פירושו  כוונה" צריכות "מצוות פשוטו, לפי
פי  על אבל המצוה, חובת ידי לצאת שיכוון
החיות  משמעה במצוה "כוונה" הענינים פנימיות
(מחמת  המצוה בקיום לאדם שיש וההתלהבות
של  הרוחני והתוכן הפנימי הענין את השגתו
כמאמר  המצוה, "נשמת" כמו והיא המצוה),

נשמה". בלי כגוף כוונה בלי "מצוה

כלומר:

ונשמה: גוף יש האדם אברי שברמ"ח כמו
ועצמות), גידים (בשר, האבר גשמיות הוא הגוף
ומקיימת  המחי' האבר של החיות היא והנשמה
שברמ"ח  בנמשל, הוא כן כמו חי; אבר שיהי' אותו
גוף  ונשמה: גוף יש דמלכא) (אברין מצוותֿעשה
המצוה  ונשמת בפועל, המצוה מעשה הוא המצוה
וההתלהבות  ה"חיות" היינו המצוה, כוונת היא

המצוה. בקיום

úðéçá àéäù ,äìôúä úðéçá åðééä äðååëäå
.úåöîäì úéîéðôå äðååë

והחיות, ההתלהבות המצוות, שבכוונת זה ענין
מתעורר  שאז לפי התפלה, בשעת האדם בלב נקבע
זה  ורצון ית', בו לדבקה וברצון ה' באהבת האדם
בו  לדבקה אפשר "אי (כי המצוות קיום לידי מביאו
אברין  רמ"ח שהם פקודין רמ"ח בקיום אם כי באמת
את  אדם מקיים התפלה שמכח ונמצא, דמלכא");

ית'. בו לדבקה ובכוונה ובחיות בחשק המצוות

כוונה" צריכות ב"מצוות הפנימי הפירוש וזהו
צריכות שהמצוות שקיום לתפלה - כדי כי ;

ולעורר  להתפלל האדם צריך כדבעי, יהי' המצוות
ה"כוונה". ענין בעצמו

-úååöî ç"îøä úà íéé÷îå ãéîòîä ø÷éò àéäå
.äùò

ãéîòîä àåäù äøãùä èåçä ìùîë àéäå
.íéøáàä úà íéé÷îå
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ל"חוט  התפלה נמשלה מדוע יובן ובזה
השדרה":

את  ומביא ממשיך הגשמי השדרה שחוט כשם
כן  כמו הגשמיים, האברים כל לתוך הנפש חיות
ומביאה  ממשיכה הרוחני) השדרה" ("חוט התפלה
כל  לתוך הפנימית) (הכוונה הנשמה וחיות אור את
כל  את והמקיים המעמיד העיקר והיא המצוות,

מצוותֿעשה. הרמ"ח

בתפלה  מאד החמירו שחז"ל הטעם יובן [ובזה
מצוות  מבשאר יותר הרבה כוונה" "לענין
הכוונה  היא התפלה שכוונת כיון (כנ"ל), דאורייתא
והיא  המצוות, כל של הפנימית (הנשמה)

המצוות]. לכל הכוונה את הממשיכה

zeevn b"ixz oipnn dltzd oi` `teb df mrhne]

[:jiynny itk -

ô"òà.íéøáà ç"îø ïéðîî åðéà åîöòá àåäù
מנין  מכלל אינו השדרה החוט שבמשל, כמו
מפני  אדרבה) אלא שלו, החסרון מפני (לא האברים
את  והמקיים הכולל כללי ענין שהוא כיון מעלתו,
האברים  במנין למנותו אפשר ואי האברים כל

הפרטיים;

הרוחני, השדרה" ב"חוט בנמשל גם כך
מפני  (לא המצוות במנין נמנית שאינה התפלה,
מפני  אדרבה) אלא המצוות, לגבי שלה החסרון
והיא  כללי ענין היא התפלה כי וחשיבותה, מעלתה
שייך  אין וממילא כולם, המצוות כל את המקיימת

הפרטיות. המצוות במנין למנותה

a wxt awria oe` hiad `l d"c
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

הרוחניי'Ï˘Ó‰Â(טז) חיי בבחי' ג"כ יובן הנ"ל מכל
הוא  כי כמ"ש האלקי' מחיי דנה"א
או  לב או דמוח אופני' בג' וכנ"ל בחיים. ובחרת חייך
עצם  לגבי כלל נ"מ אין הרי בלבד בסומו"ט מעשה
מחיי  לחיו' האלקי' הנשמה שרוצה הרצון נקודת
מהתבוננות  אם שיהיה סיבה באיזה יהיה האלקיי'
כלל  ולב מוח בלא הטוב המעשה בסיבת או באלקות
ועסק  יגיעה שנק' גשמיי' בפרנסה עצים חוטב כמשל
שאור  דאע"פ הנ"ל ממשל מובן וגם בלבד שיחיה רק
והתבוננו' בשכל בירידתו מתמעט הרצון נקודת
רק  שלו התפעלות עיקר שכל לאדם נראה דלכאורה
ברצון  תקיף ואינו כו' ההתבוננות של אלקי השכל מצד
הרצון  נקודת מצד רק זה אין ובאמת כנ"ל עצמו
התבוננות  ע"י אם ואז עצמיים חיים לחיות שרוצה
במה  הפשוט הרצון לנקודת עוזר כח כמו רק ה"ז יחיה
ע"י  הפרנס' וכמשל כו' אלקות בחי' השכל אל שמקרב
מירידת  הכל הלב בהתפעלות וכמ"כ כנ"ל התחכמות

בחי'הרצו  עד כו' השכל דרך במדות שמתלבש ן
מוצא  הוא העצמיים בחיים שחפץ דמצד ג"כ המעשה
הרצון  זה צמצום וא"כ המעשה קיום ע"י זה חיותו
נק' ולא כו' שבמוח פנימי' להתפעלות שוה שבמעשה
ברצון  כמו במעשה בתקפו הוא כי כלל הרצון מיעוט
אך  כנ"ל מכולם למעלה הרצון שעצם מאחר שבשכל

עצם  להשלים ומעשה ולב השכל במדרגת היה לא א"כ
ולב  מוח ע"י המכוון שנגמר רואים ואנו כו' הרצון
להחיות  שהוא הרצון דעצם הנקודה בחי' כל ועשי'
ע"י  דהיינו פרנסה חיי במשל כנ"ל הוא הענין נשמתו.
נתכללו  כאשר שזהו דווקא בכללותו אדם בחי'
מה  לבד לזה עוזר וזה יחד ומעשה ולב מוח ונתחברו
וכמשל  הפשוט לרצון לעזור בפ"ע כח נותן א' שכל
אלה  (ומ"ש כו' להגביה בנ"א י' כוחות בשיתוף הנ"ל
רק  גם יחי' הרי כו' בהם וחי האדם יעשה אשר המצות
מן  קצת זו בעשי' יש כאשר זהו בלבד המעשה מן
וד"ל). וכה"ג עובד הוא למי עכ"פ שידע ולב המוח
רך  אדם יהי' דלעולם דלעיל מאמר להבין יש ומעתה
דודאי  הלב על שליט מוח שיהיה דהיינו כו' כקנה
לזה  עוזר וזה א' הכל ומעשה ולב מוח  דנה"א באדם
הלב  על שליט המוח שיהיה להזהיר צריך ולמה דוקא
והמוח  ומנגדים הפכים ב' שהן זו משליטה דמשמע
ידוע  הנה אך ברשותו. להיות המנגד הלב על שליט
על  אדם שנקר' הנשמה בשליטת מדבר המאמר דזה
הבירור  לאחר אדם הוא גם שנקרא הטבעי הלב
אדם  כו' בהמות ואני וכמ"ש הנשמה מן שנתברר
והענין  כו' אדם נעשה שמבהמה כו' תושיע ובהמה
בשר  לב דגם אחזה מבשרי בענין במ"א כמ"ש הוא
גם  שיקרא הנה"ט ולב במוח והוא בוראו יכיר גשמי
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רוח  נקרא כי הפכית טבעו הרי אך כו' אדם הוא
בלי  וקשים תקיפים בטבעם הבהמה ומדות כו' הבהמה
שא"א  התינוק מדות בטבעי רואים שאנו כמו א"ע יזיזו
מדותיו  יהיה יגדל כאשר כ"א כו' ורצונו לבו שיהפוך
בענין  יובן וכך כו' דוקא השכל ממשלת תחת נכנעים
שיהיה  דנה"ב טבעיים מדות שהן כקנה רך אדם יהא
הנשמה  שמשכן דנה"א השכל ממשלת תחת להטות רך
לפי  ניזוז שאינו כארז קשה יהי ואל כידוע בכלל במוח
לב  ונקרא כארז וקשה מנעוריו רע באדם הלב שיצר
כתיב  ולע"ל כו' נימוח שאינו האבן כמו האבן
לב  פי' בשר לב לכם ונתתי האבן לב את והסירותי
בכל  עתה שישנו גשמי בשר לב הכונה אין זה בשר
או  פחד מכל ליפול בטבעו הלבב רך שנקרא האדם
ברוחניות  בשר לב הכונה אלא וכה"ג גדול ושר אדם
אלקי  האור לגבי מיד ולהיכנע ליפול רך הטבעי שלבבו
גדולת  התבוננות מן לבו יתפעל שבקל דהיינו שבמוחו
ונשבר  רך שטבעו מפני גדולה בושה ויבוש ית' הבורא

שניז  רך קנה כמשל והיינו כל ביותר מרוח ממקומו וז
מבחי' והוא ביותר דק שלו שנה"ט סימן וזהו שהוא
לבו  מתפעל לכן נוגה בקליפת שנפל וקדושה הטוב
רואים  שאנו (וכמו כ"כ והכנה יגיעה בלי מאד  בקל
הטבעי  לבם התפעלות בענין בגופם ב"א טבעי שינוי
במעט  לגמרי וניזוז בקל שמתפעל יש מאלקות
כמו  כלל ניזוז ואינו כארז קשה שלבו ויש התבוננות
שר  או פחד מכל נופל שאינו בגשמיות הלב קשה טבע
וגלוי  אלקות השגות מכל לבו יפול לא כך כו' וגדול
דאורייתא  יקרא דחזו מחסיא מתא בבני וכמו כו' עצום
לב  אבירי אלי שמעו וכמ"ש לב אבירי נק' כו'
בזוהר  שנק' לבא תקיפי לב אבירי פי' מצדקה הרחוקים
עז"פ  והן התוהו מעולם ששרשם דרא תקיפי בשם
שהוא  מצדקה הרחוקים והיינו כו' דור בכל ששתלן
להחיות  ה"א צדק צדקה שנק' מל' מבחי' אלקות גילוי
אדם  (ויש כו' הלב לגסי ולא דוקא שפלים רוח
לב  אבירי מבחי' המדרגות שפל וגופו גבוה שנשמתו
בחמימות  אם יחמתני שבחטא ואמו) אביו מצד הנ"ל
יוכל  ולא ביותר תאוות מלא לבו יהיה ביותר התאוה
התאוות  מן ריקן חלל לעשותו הלב על לשלוט המוח
קשים  בלבם תקיפים ואמו אביו ואם כלל חומריות
תאוה  בעל שאינו ואע"פ הלב תקיף הבן יולידו ועזים
כלל  מאומה ויזוז יתפעל שלא אבן לב נק' וזהו כלל

דעשיה  דנפש מנפש שפלה שנשמתו ויש ה' מגדולות
נה"א  אין זה וגם מאד מרחוק רק אלקות משיג שאינו
שנק' לבד למעשה רק ומדות שכל בהתפעלות שלו
דבריאה  מנשמה שנשמתו ויש כו' דעשי' דנפש נפש
וגופו  כו' ההשגה עומק בתכלית מתפעל שנשמתו
לבו  על שליט מוחו ואין הלב תקיף ונק' ביותר מגושם
דנפשא  דתוקפא בזוהר ידוע כלל ודרך וד"ל) וכלל כלל
דגופא  ותוקפא כנ"ל כקנ' רך שנעשה דגופא חולשא
ב' כי האלקי' דנפש' חולשא הוא הנ"ל האבן כלב
ממילא  שזה כקנה רך אדם יהא א' ולזה ממש הן הפכי'
בשליט' היינו הנ"ל כל הנה אך כו'. דנפשא מתוקפ' בא
ולב  מוח מדרגות ג' בו ויש כו' שליט מוח שזהו האדם
הנה  אבל כנ"ל שלם אדם נק' כולם ובאמצעות ומעשה
עליונה  ומדרגה בחי' שיש הנ"ל מכל ומובן מבואר
הפשוט  הרצון עצם נקודת והוא אדם מבחי' שלמעלה
ולב  שבמוח מה שכל הנ"ל האלקי' הנפש שבעצמות
התכללות  כמו בו נכלל הוא הכל זה לרצון לעזר בא
במ"א  שמבואר התשובה ענין שרש (וזהו במאתים מנה

אבי  נקראו ומעשה דבע"ת ולב במוח אדם פי' אדם וני
המצות  במעשה יקר הון ובכל כו' ולב בדעת עשיר נק'
בכי' ע"י האלקי' אל שתשוב בתשובה הבע"ת אבל כו'
הרצון  מן שלמעלה הלב תעלומות שנק' דלבא מעומקא
הנ"ל  העצמי הרצון ענין זהו כנ"ל בשכל המורכב
העני  וכמו כו' ימות ולא שיחי' עצמו בחיי שחפץ
אדם  אביוני נק' לכך זו בפרוטה נפשו להחיות שרוצה
מה  הוא ודוגמתו כידוע) צד"ג אדם מבחי' שלמעלה
עצמיות  טבע בחי' רבה בהמה שנק' בנה"ט שיש
וכך  כו' הדעת מן למעלה דהיינו כלל ודעת טעם שבלא
שבמוח  הרצון מן שלמעלה רבה בהמה בחי' יש בנה"א
מן  שלמטה בהמה בהמות ב' בהמות ואני וכמ"ש ולב
קשה  ענין והוא כו' הדעת מן שלמעלה ובהמה הדעת
וחיות  בהמות שנק' התוהו מבחי' ששרשו בנה"ט כארז
שאינו  באלקות כארז קשה בחי' בנה"א ודוגמתו כידוע
רע  מעומק גם עוה"ז דהבלי רעות רוחות מכל ניזוז
תקיפים  רוחות מכל ניזוז אינו הטבעית בנפש וכמו
כארי  וגבור כנמר עז הוי המשנה וכמאמר דקדושה
רך  שאמרו שמה ונמצא שבשמים אביך רצון לעשות
דעלמא  במילי הגוף במדות היינו כארז קשה ולא כקנה
דוקא  כארז קשה יהיה אדרבא דשמיא במילי אבל

וד"ל:

daeyzd xry zncwd

•

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



ריז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ל"חוט  התפלה נמשלה מדוע יובן ובזה
השדרה":

את  ומביא ממשיך הגשמי השדרה שחוט כשם
כן  כמו הגשמיים, האברים כל לתוך הנפש חיות
ומביאה  ממשיכה הרוחני) השדרה" ("חוט התפלה
כל  לתוך הפנימית) (הכוונה הנשמה וחיות אור את
כל  את והמקיים המעמיד העיקר והיא המצוות,

מצוותֿעשה. הרמ"ח

בתפלה  מאד החמירו שחז"ל הטעם יובן [ובזה
מצוות  מבשאר יותר הרבה כוונה" "לענין
הכוונה  היא התפלה שכוונת כיון (כנ"ל), דאורייתא
והיא  המצוות, כל של הפנימית (הנשמה)

המצוות]. לכל הכוונה את הממשיכה

zeevn b"ixz oipnn dltzd oi` `teb df mrhne]

[:jiynny itk -

ô"òà.íéøáà ç"îø ïéðîî åðéà åîöòá àåäù
מנין  מכלל אינו השדרה החוט שבמשל, כמו
מפני  אדרבה) אלא שלו, החסרון מפני (לא האברים
את  והמקיים הכולל כללי ענין שהוא כיון מעלתו,
האברים  במנין למנותו אפשר ואי האברים כל

הפרטיים;

הרוחני, השדרה" ב"חוט בנמשל גם כך
מפני  (לא המצוות במנין נמנית שאינה התפלה,
מפני  אדרבה) אלא המצוות, לגבי שלה החסרון
והיא  כללי ענין היא התפלה כי וחשיבותה, מעלתה
שייך  אין וממילא כולם, המצוות כל את המקיימת

הפרטיות. המצוות במנין למנותה

a wxt awria oe` hiad `l d"c
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הרוחניי'Ï˘Ó‰Â(טז) חיי בבחי' ג"כ יובן הנ"ל מכל
הוא  כי כמ"ש האלקי' מחיי דנה"א
או  לב או דמוח אופני' בג' וכנ"ל בחיים. ובחרת חייך
עצם  לגבי כלל נ"מ אין הרי בלבד בסומו"ט מעשה
מחיי  לחיו' האלקי' הנשמה שרוצה הרצון נקודת
מהתבוננות  אם שיהיה סיבה באיזה יהיה האלקיי'
כלל  ולב מוח בלא הטוב המעשה בסיבת או באלקות
ועסק  יגיעה שנק' גשמיי' בפרנסה עצים חוטב כמשל
שאור  דאע"פ הנ"ל ממשל מובן וגם בלבד שיחיה רק
והתבוננו' בשכל בירידתו מתמעט הרצון נקודת
רק  שלו התפעלות עיקר שכל לאדם נראה דלכאורה
ברצון  תקיף ואינו כו' ההתבוננות של אלקי השכל מצד
הרצון  נקודת מצד רק זה אין ובאמת כנ"ל עצמו
התבוננות  ע"י אם ואז עצמיים חיים לחיות שרוצה
במה  הפשוט הרצון לנקודת עוזר כח כמו רק ה"ז יחיה
ע"י  הפרנס' וכמשל כו' אלקות בחי' השכל אל שמקרב
מירידת  הכל הלב בהתפעלות וכמ"כ כנ"ל התחכמות

בחי'הרצו  עד כו' השכל דרך במדות שמתלבש ן
מוצא  הוא העצמיים בחיים שחפץ דמצד ג"כ המעשה
הרצון  זה צמצום וא"כ המעשה קיום ע"י זה חיותו
נק' ולא כו' שבמוח פנימי' להתפעלות שוה שבמעשה
ברצון  כמו במעשה בתקפו הוא כי כלל הרצון מיעוט
אך  כנ"ל מכולם למעלה הרצון שעצם מאחר שבשכל

עצם  להשלים ומעשה ולב השכל במדרגת היה לא א"כ
ולב  מוח ע"י המכוון שנגמר רואים ואנו כו' הרצון
להחיות  שהוא הרצון דעצם הנקודה בחי' כל ועשי'
ע"י  דהיינו פרנסה חיי במשל כנ"ל הוא הענין נשמתו.
נתכללו  כאשר שזהו דווקא בכללותו אדם בחי'
מה  לבד לזה עוזר וזה יחד ומעשה ולב מוח ונתחברו
וכמשל  הפשוט לרצון לעזור בפ"ע כח נותן א' שכל
אלה  (ומ"ש כו' להגביה בנ"א י' כוחות בשיתוף הנ"ל
רק  גם יחי' הרי כו' בהם וחי האדם יעשה אשר המצות
מן  קצת זו בעשי' יש כאשר זהו בלבד המעשה מן
וד"ל). וכה"ג עובד הוא למי עכ"פ שידע ולב המוח
רך  אדם יהי' דלעולם דלעיל מאמר להבין יש ומעתה
דודאי  הלב על שליט מוח שיהיה דהיינו כו' כקנה
לזה  עוזר וזה א' הכל ומעשה ולב מוח  דנה"א באדם
הלב  על שליט המוח שיהיה להזהיר צריך ולמה דוקא
והמוח  ומנגדים הפכים ב' שהן זו משליטה דמשמע
ידוע  הנה אך ברשותו. להיות המנגד הלב על שליט
על  אדם שנקר' הנשמה בשליטת מדבר המאמר דזה
הבירור  לאחר אדם הוא גם שנקרא הטבעי הלב
אדם  כו' בהמות ואני וכמ"ש הנשמה מן שנתברר
והענין  כו' אדם נעשה שמבהמה כו' תושיע ובהמה
בשר  לב דגם אחזה מבשרי בענין במ"א כמ"ש הוא
גם  שיקרא הנה"ט ולב במוח והוא בוראו יכיר גשמי
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רוח  נקרא כי הפכית טבעו הרי אך כו' אדם הוא
בלי  וקשים תקיפים בטבעם הבהמה ומדות כו' הבהמה
שא"א  התינוק מדות בטבעי רואים שאנו כמו א"ע יזיזו
מדותיו  יהיה יגדל כאשר כ"א כו' ורצונו לבו שיהפוך
בענין  יובן וכך כו' דוקא השכל ממשלת תחת נכנעים
שיהיה  דנה"ב טבעיים מדות שהן כקנה רך אדם יהא
הנשמה  שמשכן דנה"א השכל ממשלת תחת להטות רך
לפי  ניזוז שאינו כארז קשה יהי ואל כידוע בכלל במוח
לב  ונקרא כארז וקשה מנעוריו רע באדם הלב שיצר
כתיב  ולע"ל כו' נימוח שאינו האבן כמו האבן
לב  פי' בשר לב לכם ונתתי האבן לב את והסירותי
בכל  עתה שישנו גשמי בשר לב הכונה אין זה בשר
או  פחד מכל ליפול בטבעו הלבב רך שנקרא האדם
ברוחניות  בשר לב הכונה אלא וכה"ג גדול ושר אדם
אלקי  האור לגבי מיד ולהיכנע ליפול רך הטבעי שלבבו
גדולת  התבוננות מן לבו יתפעל שבקל דהיינו שבמוחו
ונשבר  רך שטבעו מפני גדולה בושה ויבוש ית' הבורא

שניז  רך קנה כמשל והיינו כל ביותר מרוח ממקומו וז
מבחי' והוא ביותר דק שלו שנה"ט סימן וזהו שהוא
לבו  מתפעל לכן נוגה בקליפת שנפל וקדושה הטוב
רואים  שאנו (וכמו כ"כ והכנה יגיעה בלי מאד  בקל
הטבעי  לבם התפעלות בענין בגופם ב"א טבעי שינוי
במעט  לגמרי וניזוז בקל שמתפעל יש מאלקות
כמו  כלל ניזוז ואינו כארז קשה שלבו ויש התבוננות
שר  או פחד מכל נופל שאינו בגשמיות הלב קשה טבע
וגלוי  אלקות השגות מכל לבו יפול לא כך כו' וגדול
דאורייתא  יקרא דחזו מחסיא מתא בבני וכמו כו' עצום
לב  אבירי אלי שמעו וכמ"ש לב אבירי נק' כו'
בזוהר  שנק' לבא תקיפי לב אבירי פי' מצדקה הרחוקים
עז"פ  והן התוהו מעולם ששרשם דרא תקיפי בשם
שהוא  מצדקה הרחוקים והיינו כו' דור בכל ששתלן
להחיות  ה"א צדק צדקה שנק' מל' מבחי' אלקות גילוי
אדם  (ויש כו' הלב לגסי ולא דוקא שפלים רוח
לב  אבירי מבחי' המדרגות שפל וגופו גבוה שנשמתו
בחמימות  אם יחמתני שבחטא ואמו) אביו מצד הנ"ל
יוכל  ולא ביותר תאוות מלא לבו יהיה ביותר התאוה
התאוות  מן ריקן חלל לעשותו הלב על לשלוט המוח
קשים  בלבם תקיפים ואמו אביו ואם כלל חומריות
תאוה  בעל שאינו ואע"פ הלב תקיף הבן יולידו ועזים
כלל  מאומה ויזוז יתפעל שלא אבן לב נק' וזהו כלל

דעשיה  דנפש מנפש שפלה שנשמתו ויש ה' מגדולות
נה"א  אין זה וגם מאד מרחוק רק אלקות משיג שאינו
שנק' לבד למעשה רק ומדות שכל בהתפעלות שלו
דבריאה  מנשמה שנשמתו ויש כו' דעשי' דנפש נפש
וגופו  כו' ההשגה עומק בתכלית מתפעל שנשמתו
לבו  על שליט מוחו ואין הלב תקיף ונק' ביותר מגושם
דנפשא  דתוקפא בזוהר ידוע כלל ודרך וד"ל) וכלל כלל
דגופא  ותוקפא כנ"ל כקנ' רך שנעשה דגופא חולשא
ב' כי האלקי' דנפש' חולשא הוא הנ"ל האבן כלב
ממילא  שזה כקנה רך אדם יהא א' ולזה ממש הן הפכי'
בשליט' היינו הנ"ל כל הנה אך כו'. דנפשא מתוקפ' בא
ולב  מוח מדרגות ג' בו ויש כו' שליט מוח שזהו האדם
הנה  אבל כנ"ל שלם אדם נק' כולם ובאמצעות ומעשה
עליונה  ומדרגה בחי' שיש הנ"ל מכל ומובן מבואר
הפשוט  הרצון עצם נקודת והוא אדם מבחי' שלמעלה
ולב  שבמוח מה שכל הנ"ל האלקי' הנפש שבעצמות
התכללות  כמו בו נכלל הוא הכל זה לרצון לעזר בא
במ"א  שמבואר התשובה ענין שרש (וזהו במאתים מנה

אבי  נקראו ומעשה דבע"ת ולב במוח אדם פי' אדם וני
המצות  במעשה יקר הון ובכל כו' ולב בדעת עשיר נק'
בכי' ע"י האלקי' אל שתשוב בתשובה הבע"ת אבל כו'
הרצון  מן שלמעלה הלב תעלומות שנק' דלבא מעומקא
הנ"ל  העצמי הרצון ענין זהו כנ"ל בשכל המורכב
העני  וכמו כו' ימות ולא שיחי' עצמו בחיי שחפץ
אדם  אביוני נק' לכך זו בפרוטה נפשו להחיות שרוצה
מה  הוא ודוגמתו כידוע) צד"ג אדם מבחי' שלמעלה
עצמיות  טבע בחי' רבה בהמה שנק' בנה"ט שיש
וכך  כו' הדעת מן למעלה דהיינו כלל ודעת טעם שבלא
שבמוח  הרצון מן שלמעלה רבה בהמה בחי' יש בנה"א
מן  שלמטה בהמה בהמות ב' בהמות ואני וכמ"ש ולב
קשה  ענין והוא כו' הדעת מן שלמעלה ובהמה הדעת
וחיות  בהמות שנק' התוהו מבחי' ששרשו בנה"ט כארז
שאינו  באלקות כארז קשה בחי' בנה"א ודוגמתו כידוע
רע  מעומק גם עוה"ז דהבלי רעות רוחות מכל ניזוז
תקיפים  רוחות מכל ניזוז אינו הטבעית בנפש וכמו
כארי  וגבור כנמר עז הוי המשנה וכמאמר דקדושה
רך  שאמרו שמה ונמצא שבשמים אביך רצון לעשות
דעלמא  במילי הגוף במדות היינו כארז קשה ולא כקנה
דוקא  כארז קשה יהיה אדרבא דשמיא במילי אבל

וד"ל:
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c"agריח i`iyp epizeax zxezn

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Í‡ צ"ל שמתחילה כ"א הנ"ל ההילוך להיות א"א הנה
י"ה  לו בחר יעקב כי כתי' הנה כי תלך, בדרכי אם
התיכון  בריח בחי' שהוא שבאבות בחיר יעקב כי כו'
סוכ"ע  מבחי' דהיינו הקצה, אל הקצה מן המבריח
שהדרך  דרך בחי' וזהו דוקא, יעקב הוא בממכ"ע
והנה  כו', התיכון בריח בחי' שהוא לעיר מעיר מחבר
הוא  והענין ואמת, חסד הוי' ארחות כל כתי' הדרך ע"ז
לשונה, על חסד תורת וכמ"ש חסד נק' התורה דהנה
ואין  באמת כו' קוראיו לכל ה' קרוב וכמ"ש אמת ונק'
דהנה  אמת, דשניהם הוא והענין תורה, אלא אמת
המשכת  בחי' היא התורה כי חסד בחי' היא התורה
אא"ס  גילוי המשכת שיהי' וכדי למטה, אא"ס גילוי
חסד  בחי' מצד אך כו', עליון חסד בחי' רק הוא למטה

ורב  מחמת כי כו' החיצוני' יניקת להיות יכול עצמו
חסד  ורב אפיים ארך וכמ"ש לקבל הכל יכולים חסד
בחי' שיהי' צריך ולזה כו', ג"כ לרשעים אף מאריך
אדם  יתפלל אל וכשארז"ל דין קצת הוא אמת כי אמת
ג"ש  והא ומקשה ראשונות בג' בר"ה המוספין תפלת
כתי' תורה ומשני בתורה, ועוסק יושב הקב"ה ראשונות
אמת  בחי' שע"י והיינו דין קצת הוא ואמת אמת בה
כי  כו', דוקא שראוי למי כ"א ההמשכה נמשך אינו
נמשך  ואינו אחרון ואני ראשון אני מדריג' הוא אמת
אמת  משא"כ רגליים לו אין שקר כי שראוי, למי כ"א
היינו  רגליים לו יש כי כו' שראוי למי כ"א נמשך אינו
אמת  ע"י וע"כ וכשית"ל, וגמ"ח ועבודה תורה בחי'

כו'. לראוי כ"א נמשך אינו

jlz ikxca m` ze`av 'd xn` dk

e"hxz jzelrda zay ,d"ra
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰Ê·Â צדיקים אצל צ"ל התיבה כי נח תיבת ענין יובן
ובע"ת. צדיקים מהו צ"ל ובתחלה ובע"ת,
העולם, מלך כו' אתה ברוך מברכים אנו דהנה והענין
הוא  הברכה אך מצותיו, ה"ה הברכה מהו ולכאורה
שיוברך  העולם ועד העולם מן גו' ה' ברוך כמ"ש
ושרש  דאתגלייא, לעלמא דאתכסייא מעלמא ויומשך
הוי' ויקרא כמ"ש הוי' שמות מב' הוא עולמות הב'
הוא  דלתתא הוי' ששם בגווייהו טעמא ופסיק הוי'
ונבראו  צוה הוא כי דכתיב הגם לאתגלייא, מקור
אלקים  משם הוא עולמות בריאת כי וממילא, מאיליו
הפועל  כח התלבשות אלקים ברא בראשית כמ"ש
שהוא  התהוות מלשון הוא ה' שם הרי מ"מ בנפעל,
נבה"ע  שלא עד הוא דלעילא הוי' ושם להתהוות, מקור
דאתכסייא, לעלמא מקור והוא בלבד ושמו הוא הי'

וז"א. דע"ק שמות שני הוא כלל ודרך
‰‰Â וכל ויבשה ים הוא ואתגלייא דאתכסייא עלמא

ביניהם  וההפרש בים, יש ביבשה שיש מה
בת  ומכוסים מובלעים הם שבים כי שברואים הים וך

ברואים  אבל מתים, הם פורשין שהם מיד שבים דגים
ארץ  כמ"ש מהארץ חיות מקבלים שהם הגם שביבשה
להיות  נצרכים שאינם זאת לבד מ"מ לחם תצא ממנה
צריכים  אינם אלא חסרון, זהו כי הארץ בתוך מובלע
ע"פ  לשוט או באויר ליזון יכולים כי הארץ ע"ג לעמוד
ליטבע, יכולים הרי במים א' רגע  הם אם אך המים,
ע"י  הוא הים עם שביבשה ברואים שיתחברו וכדי
כמה  להיות אדם יכול הרי כי ממוצעת שהיא ספינה
יבשה  מחברת שהיא הרי בספינה חדשים וכמה ימים

ים. עם

zaiz jl dyr

a"lxz gp 't c"qa
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.âð ÷øô
ב הפרק: השפעתוכן  ענין  איןֿסוף", "אור הלשון יאור

בזה שיש  מאין' 'יש  ע "ד  בפעולה והלבשות התעסקות -
והציור. הזריקה מכח והמשל התחדשות,

äìçú ïéáäì êéøö ,äìòîì äæ ìëî àîâåãä ïéáäì äðäå
.óåñ-ïéà øåà ïéðòבארוכה התבאר הקודם, במאמר -

בנמשל להבין וכדי  מקיף, כח  שהוא הרצון  מכח  המשל
ביאור  להקדים  יש במשל, שהתבארו  הפרטים כל את
הוא שהרי  עלמין  כל הסובב ֿ סוף אין אור ענין בכללות
כאור  (שלא  הרצון לכח הנמשל והוא המקיף האור

הפנימיים). לכוחות הנמשל שהוא הממלא
ã òåãé äðäãהביטוי äðååëäמשמעות ïéà óåñ-ïéà øåà

,óåñ-ïéà àåä øåàäù íà éë óåñ-ïéàä ìù øåàישנם -
ֿ סוף " אין "אור הביטוי את לפרש אפשרויות שתי
התואר  כלומר, ֿ סוף . אין של אור א. מילולית. בצורה
ומגיע נמשך שהאור אלא  האור, על קאי  לא ֿ סוף" "אין 

ֿ סוף". "אין  הוא  עצמו  האור ב. ֿ סוף". מ"אין 
דוקא הוא הנכון שהפירוש נ"ע הרבי מבאר ולכן 
לזה ומביא ֿ סוף, אין הוא עצמו שהאור הב', הפירוש

הוכחות. שתי 
א': óåñ-ïéàäהוכחה ìù øåà øîàð íàùכפירוש

óåñ-ïéàהראשון  éøä לאור כינוי אינו  זה, פירוש  לפי 
úåîöòä,(הולך)÷éàאלא ìòבשם אנו  מכנים שאותו

שאתå"איןֿסוף". כיון - לומר, יתכן לא úåîöòäזה
óåñ-ïéà íùá ÷ø úåðëì ïéàמעלה המבטא  בשם אלא

- יותר äìçúגדולה åì ïéà íùá íà éë כיוןäìòî äæù
åì ïéà àìéîî äìçú åì ïéàù ìëã ,óåñ-ïéà ìò äøéúé

äìëú(סוף)åúåîöòî åúåàéöîù êøáúé åúåîöòå ,-
תמיד קיימת מציאותו אלא לו , שקדמה מציאות אין

àìéîîמעצמותו  äìçú åì ïéà éøäגם,äìëú åì ïéà
äìçú åì äéäé àìù áééçî åðéà óåñ-ïéàä ïéðò ìáà
åì äéäé íå÷î-ìëî äìëú åì ïéàù íâäã úåéäì ìåëéã

.äìçú כיון יותר, נעלה הוא תחלה " לו "אין התואר
לו  שאין לומר מוכרחים  התחלה  לו שאין אומרים שאם
יתכן  עדיין סוף, לו  שאין  אומרים אם אבל סוף,

לו.שה יש תחלה 
íéðô éúùî úçàá äæåכיצד להסביר אופנים שני ישנם  -

סוף. לו אין אבל התחלה לו  שיש דבר להיות יכול
íöòä ïî éåìéâ úðéçáá åà,האור ענין כללות כיון ùכמו

ממילא המאור, מעין הוא ïëשאור ìòå íöòä åîë àåä
äìëú åì ïéà(סוף)åì ùéå ,íöòä åîë לאורäìçú

.'åë íöòä ïî ãáì éåìéâ ÷ø àåä éøäùהוא והעצם
שלו. ההתחלה 

íöòä ïî éåìéâ ììë åðéàù øáãá íâ åàש להיות àìיכול
äéäé àìù àåä êë àøåáä ïåöøù ãöî ,äìëú åì äéäé

,äìëú åì אמור היה  עצמו ומצד התחלה לו  יש כלומר,
שייך ולא מהעצם הארה שאינו כיון סוף, גם לו  להיות
הוא הבורא רצון אבל המאור", מעין "אור עליו לומר

סוף. לו יהיה שלא
á øàáúðù åîëåספרïåîøä çìô85àìå éçöð ïåîã÷ ìëã

ïåîã÷ éçöð ìëהתחלה לו שאין  מי שכל שהתבאר, כפי 
לו  שאין  מי  כל לא אבל (נצחי ), סוף לו אין - (קדמון )

התחלה, לו אין - íéàöîðäסוף ïî íéáøùשהם למרות
במהותם , íééçöðמוגבלים åéäé בזמןïéàå àøåáä ïåöøá

.ïåîã÷ íäî ãçà íåùכולם שהרי התחלה, ללא -
בראשית. ימי בששת נבראו

ïéîéé÷ äèî àáöå ùéàá ïéîéé÷ äìòî àáöù åîëå
,ïéîáוהירח השמש  כדוגמת  מעלה  צבא נבראי  -

לא עצמם  שהם היינו ב"איש", נצחי  באופן קיימים
כדוגמת מטה צבא נבראי  ואילו מתחלפים, או נכחדים
נצחי , באופן קיימים כן גם וכו' החיים בעלי האדם, בני

ב"מין", רק זהו נכחד,אבל אינו שלהם שהמין  היינו
ומתחלפים. נכחדים  עצמם הם áåúëùאבל åîëå86

õéîàå íéðåà áåøî,'åë øãòð àì ùéà çë כוחו כלומר,
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ג.85) פרק ד שער (הרמ''ע), מפאנו עזריה מנחם להמקובל
ב): (ז, פקודי פרשת תורה לקוטי r"nxdוראה y"ntr xzei df oaeie)

glt xtqae ml` zpei 'qa dncwdaxe` 'wp dnl 'iyewd 'c xry oenxd
ik oencw `edy epiidc dlgz el oi` ezexwl ie`x did dxe`kly seq oi`
milkydy itl oencw oi` igvp llka la` igvp i`ceea `ed oencw llka
.yil oi`n miycegn mdy t"r` 'zi `xead oevxa migvp md milcapd
dlrzi ezenvre ezedn x`zl l"x oi` seq oi` oixew ep`y dnc uxize
xe`iae .'ek seq el oi`y 'zi eny zpigal `edy wx dldz dinec el ik e"g
aehd epevxa xe`nd on jynpd n"cr eife xe` zpiga `ed eny ik oiprd
dide xe`na lelk xe`d didy cala enye `ed did mlerd `xapy mcewe

k"g`e ixnbl oi` zpigaa lelk eifd ynyd xe`na enk ixnbl oi` zpiga
lr okle 'ek ew zpiga jynpe mevnvd did eae eif zpiga zeidl jynp
ielibe dkynde eif `ed xe`d ik `wec seq oi` ezexwl jiiy ef dpiga
hytzne jynpy xnel jiiy ef dkynd lre ezenvre ezednn jynpy
oi`ay dpezgz dpiga ea yiy xzkd zpigaa okle 'ek seq oi` zpigaa
.seq oi` zpiga ynn epiidc zeigvp 'it `edy cr icr oeyl ea jiiy seq
ik .xzk zpiga epiid lecbd eny .lecbd eny cr icr x`etne gaeyn edfe
`ed okle lecbd eny 'wp seq oi`c 'lnn jynpy xzkde mzq my 'wp 'ln

.('ek cr l`xyi daey 'ita `"na y"nre seq oi` zpigaa cr icr
כו.86) מ, ישעיהו



ריט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Í‡ צ"ל שמתחילה כ"א הנ"ל ההילוך להיות א"א הנה
י"ה  לו בחר יעקב כי כתי' הנה כי תלך, בדרכי אם
התיכון  בריח בחי' שהוא שבאבות בחיר יעקב כי כו'
סוכ"ע  מבחי' דהיינו הקצה, אל הקצה מן המבריח
שהדרך  דרך בחי' וזהו דוקא, יעקב הוא בממכ"ע
והנה  כו', התיכון בריח בחי' שהוא לעיר מעיר מחבר
הוא  והענין ואמת, חסד הוי' ארחות כל כתי' הדרך ע"ז
לשונה, על חסד תורת וכמ"ש חסד נק' התורה דהנה
ואין  באמת כו' קוראיו לכל ה' קרוב וכמ"ש אמת ונק'
דהנה  אמת, דשניהם הוא והענין תורה, אלא אמת
המשכת  בחי' היא התורה כי חסד בחי' היא התורה
אא"ס  גילוי המשכת שיהי' וכדי למטה, אא"ס גילוי
חסד  בחי' מצד אך כו', עליון חסד בחי' רק הוא למטה

ורב  מחמת כי כו' החיצוני' יניקת להיות יכול עצמו
חסד  ורב אפיים ארך וכמ"ש לקבל הכל יכולים חסד
בחי' שיהי' צריך ולזה כו', ג"כ לרשעים אף מאריך
אדם  יתפלל אל וכשארז"ל דין קצת הוא אמת כי אמת
ג"ש  והא ומקשה ראשונות בג' בר"ה המוספין תפלת
כתי' תורה ומשני בתורה, ועוסק יושב הקב"ה ראשונות
אמת  בחי' שע"י והיינו דין קצת הוא ואמת אמת בה
כי  כו', דוקא שראוי למי כ"א ההמשכה נמשך אינו
נמשך  ואינו אחרון ואני ראשון אני מדריג' הוא אמת
אמת  משא"כ רגליים לו אין שקר כי שראוי, למי כ"א
היינו  רגליים לו יש כי כו' שראוי למי כ"א נמשך אינו
אמת  ע"י וע"כ וכשית"ל, וגמ"ח ועבודה תורה בחי'

כו'. לראוי כ"א נמשך אינו

jlz ikxca m` ze`av 'd xn` dk

e"hxz jzelrda zay ,d"ra
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰Ê·Â צדיקים אצל צ"ל התיבה כי נח תיבת ענין יובן
ובע"ת. צדיקים מהו צ"ל ובתחלה ובע"ת,
העולם, מלך כו' אתה ברוך מברכים אנו דהנה והענין
הוא  הברכה אך מצותיו, ה"ה הברכה מהו ולכאורה
שיוברך  העולם ועד העולם מן גו' ה' ברוך כמ"ש
ושרש  דאתגלייא, לעלמא דאתכסייא מעלמא ויומשך
הוי' ויקרא כמ"ש הוי' שמות מב' הוא עולמות הב'
הוא  דלתתא הוי' ששם בגווייהו טעמא ופסיק הוי'
ונבראו  צוה הוא כי דכתיב הגם לאתגלייא, מקור
אלקים  משם הוא עולמות בריאת כי וממילא, מאיליו
הפועל  כח התלבשות אלקים ברא בראשית כמ"ש
שהוא  התהוות מלשון הוא ה' שם הרי מ"מ בנפעל,
נבה"ע  שלא עד הוא דלעילא הוי' ושם להתהוות, מקור
דאתכסייא, לעלמא מקור והוא בלבד ושמו הוא הי'

וז"א. דע"ק שמות שני הוא כלל ודרך
‰‰Â וכל ויבשה ים הוא ואתגלייא דאתכסייא עלמא

ביניהם  וההפרש בים, יש ביבשה שיש מה
בת  ומכוסים מובלעים הם שבים כי שברואים הים וך

ברואים  אבל מתים, הם פורשין שהם מיד שבים דגים
ארץ  כמ"ש מהארץ חיות מקבלים שהם הגם שביבשה
להיות  נצרכים שאינם זאת לבד מ"מ לחם תצא ממנה
צריכים  אינם אלא חסרון, זהו כי הארץ בתוך מובלע
ע"פ  לשוט או באויר ליזון יכולים כי הארץ ע"ג לעמוד
ליטבע, יכולים הרי במים א' רגע  הם אם אך המים,
ע"י  הוא הים עם שביבשה ברואים שיתחברו וכדי
כמה  להיות אדם יכול הרי כי ממוצעת שהיא ספינה
יבשה  מחברת שהיא הרי בספינה חדשים וכמה ימים

ים. עם
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.âð ÷øô
ב הפרק: השפעתוכן  ענין  איןֿסוף", "אור הלשון יאור

בזה שיש  מאין' 'יש  ע "ד  בפעולה והלבשות התעסקות -
והציור. הזריקה מכח והמשל התחדשות,

äìçú ïéáäì êéøö ,äìòîì äæ ìëî àîâåãä ïéáäì äðäå
.óåñ-ïéà øåà ïéðòבארוכה התבאר הקודם, במאמר -

בנמשל להבין וכדי  מקיף, כח  שהוא הרצון  מכח  המשל
ביאור  להקדים  יש במשל, שהתבארו  הפרטים כל את
הוא שהרי  עלמין  כל הסובב ֿ סוף אין אור ענין בכללות
כאור  (שלא  הרצון לכח הנמשל והוא המקיף האור

הפנימיים). לכוחות הנמשל שהוא הממלא
ã òåãé äðäãהביטוי äðååëäמשמעות ïéà óåñ-ïéà øåà

,óåñ-ïéà àåä øåàäù íà éë óåñ-ïéàä ìù øåàישנם -
ֿ סוף " אין "אור הביטוי את לפרש אפשרויות שתי
התואר  כלומר, ֿ סוף . אין של אור א. מילולית. בצורה
ומגיע נמשך שהאור אלא  האור, על קאי  לא ֿ סוף" "אין 

ֿ סוף". "אין  הוא  עצמו  האור ב. ֿ סוף". מ"אין 
דוקא הוא הנכון שהפירוש נ"ע הרבי מבאר ולכן 
לזה ומביא ֿ סוף, אין הוא עצמו שהאור הב', הפירוש

הוכחות. שתי 
א': óåñ-ïéàäהוכחה ìù øåà øîàð íàùכפירוש

óåñ-ïéàהראשון  éøä לאור כינוי אינו  זה, פירוש  לפי 
úåîöòä,(הולך)÷éàאלא ìòבשם אנו  מכנים שאותו

שאתå"איןֿסוף". כיון - לומר, יתכן לא úåîöòäזה
óåñ-ïéà íùá ÷ø úåðëì ïéàמעלה המבטא  בשם אלא

- יותר äìçúגדולה åì ïéà íùá íà éë כיוןäìòî äæù
åì ïéà àìéîî äìçú åì ïéàù ìëã ,óåñ-ïéà ìò äøéúé

äìëú(סוף)åúåîöòî åúåàéöîù êøáúé åúåîöòå ,-
תמיד קיימת מציאותו אלא לו , שקדמה מציאות אין

àìéîîמעצמותו  äìçú åì ïéà éøäגם,äìëú åì ïéà
äìçú åì äéäé àìù áééçî åðéà óåñ-ïéàä ïéðò ìáà
åì äéäé íå÷î-ìëî äìëú åì ïéàù íâäã úåéäì ìåëéã

.äìçú כיון יותר, נעלה הוא תחלה " לו "אין התואר
לו  שאין לומר מוכרחים  התחלה  לו שאין אומרים שאם
יתכן  עדיין סוף, לו  שאין  אומרים אם אבל סוף,

לו.שה יש תחלה 
íéðô éúùî úçàá äæåכיצד להסביר אופנים שני ישנם  -

סוף. לו אין אבל התחלה לו  שיש דבר להיות יכול
íöòä ïî éåìéâ úðéçáá åà,האור ענין כללות כיון ùכמו

ממילא המאור, מעין הוא ïëשאור ìòå íöòä åîë àåä
äìëú åì ïéà(סוף)åì ùéå ,íöòä åîë לאורäìçú

.'åë íöòä ïî ãáì éåìéâ ÷ø àåä éøäùהוא והעצם
שלו. ההתחלה 

íöòä ïî éåìéâ ììë åðéàù øáãá íâ åàש להיות àìיכול
äéäé àìù àåä êë àøåáä ïåöøù ãöî ,äìëú åì äéäé

,äìëú åì אמור היה  עצמו ומצד התחלה לו  יש כלומר,
שייך ולא מהעצם הארה שאינו כיון סוף, גם לו  להיות
הוא הבורא רצון אבל המאור", מעין "אור עליו לומר

סוף. לו יהיה שלא
á øàáúðù åîëåספרïåîøä çìô85àìå éçöð ïåîã÷ ìëã

ïåîã÷ éçöð ìëהתחלה לו שאין  מי שכל שהתבאר, כפי 
לו  שאין  מי  כל לא אבל (נצחי ), סוף לו אין - (קדמון )

התחלה, לו אין - íéàöîðäסוף ïî íéáøùשהם למרות
במהותם , íééçöðמוגבלים åéäé בזמןïéàå àøåáä ïåöøá

.ïåîã÷ íäî ãçà íåùכולם שהרי התחלה, ללא -
בראשית. ימי בששת נבראו

ïéîéé÷ äèî àáöå ùéàá ïéîéé÷ äìòî àáöù åîëå
,ïéîáוהירח השמש  כדוגמת  מעלה  צבא נבראי  -

לא עצמם  שהם היינו ב"איש", נצחי  באופן קיימים
כדוגמת מטה צבא נבראי  ואילו מתחלפים, או נכחדים
נצחי , באופן קיימים כן גם וכו' החיים בעלי האדם, בני

ב"מין", רק זהו נכחד,אבל אינו שלהם שהמין  היינו
ומתחלפים. נכחדים  עצמם הם áåúëùאבל åîëå86

õéîàå íéðåà áåøî,'åë øãòð àì ùéà çë כוחו כלומר,
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ג.85) פרק ד שער (הרמ''ע), מפאנו עזריה מנחם להמקובל
ב): (ז, פקודי פרשת תורה לקוטי r"nxdוראה y"ntr xzei df oaeie)

glt xtqae ml` zpei 'qa dncwdaxe` 'wp dnl 'iyewd 'c xry oenxd
ik oencw `edy epiidc dlgz el oi` ezexwl ie`x did dxe`kly seq oi`
milkydy itl oencw oi` igvp llka la` igvp i`ceea `ed oencw llka
.yil oi`n miycegn mdy t"r` 'zi `xead oevxa migvp md milcapd
dlrzi ezenvre ezedn x`zl l"x oi` seq oi` oixew ep`y dnc uxize
xe`iae .'ek seq el oi`y 'zi eny zpigal `edy wx dldz dinec el ik e"g
aehd epevxa xe`nd on jynpd n"cr eife xe` zpiga `ed eny ik oiprd
dide xe`na lelk xe`d didy cala enye `ed did mlerd `xapy mcewe

k"g`e ixnbl oi` zpigaa lelk eifd ynyd xe`na enk ixnbl oi` zpiga
lr okle 'ek ew zpiga jynpe mevnvd did eae eif zpiga zeidl jynp
ielibe dkynde eif `ed xe`d ik `wec seq oi` ezexwl jiiy ef dpiga
hytzne jynpy xnel jiiy ef dkynd lre ezenvre ezednn jynpy
oi`ay dpezgz dpiga ea yiy xzkd zpigaa okle 'ek seq oi` zpigaa
.seq oi` zpiga ynn epiidc zeigvp 'it `edy cr icr oeyl ea jiiy seq
ik .xzk zpiga epiid lecbd eny .lecbd eny cr icr x`etne gaeyn edfe
`ed okle lecbd eny 'wp seq oi`c 'lnn jynpy xzkde mzq my 'wp 'ln

.('ek cr l`xyi daey 'ita `"na y"nre seq oi` zpigaa cr icr
כו.86) מ, ישעיהו
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לא השמים מצבא אחד שאף עד כך כל רב הבורא של 
נחסר.

úòãä õòã àèçä àìåìã øîåì ùéå הראשון אדם של
,ùéàá ïéîéé÷ äèî àáö íâ åéäהארץ נבראי גם -

ולא השמים, צבא כמו נצחי  באופן  קיימים  היו  בעצמם
נכחד. לא שהמין  áåúëùרק äîå87åãé çìùé ïô äúòå

íìåòì éçå íééçä õòî ç÷ìå,לכאורה מובן  שמכאן -
לנצח, לחיות האדם באפשרות àèçä,שאין øçàì åäæ

לעולם, מיתה החטאíå÷î-ìëîãשנקנסה לאחרי גם
,íìåòì éç äéä íééçä õòî ìëåà äéä íà,ולכאורה

אכילתו  את בזה ויתקן לעולם ויחיה יאכל שלא למה
- אלא לעולם? מיתה  באה זה  יד שעל הדעת éðôîåמעץ 

òøå áåè úåáåøòú äùòðùמעץ אכילתו ֿ ידי שעל כיון  -
והרע, הטוב התערבו  àåä-êåøá-ùåã÷äהדעת  äöø àì

,òøä ìà íâ íåé÷ íåìùå-ñç äéäéù éôì íìåòì äéçéù
נצחי יהיה הוא האדם,88שגם בתוך נמצא  שהוא  כיון 

כדי הבירורים  עבודת נדרשה ולכן  החטא, בעקבות
יוכל ֿ לבוא לעתיד ורק  מהרע, הטוב ולברר להפריד

לנצח " המות  "בלע של הענין מכאן ìáà.89להתקיים 
ש אנו ÷ïéîééלמדים äèî àáö íâ äéä àèçä àìåì

ïéîá90.'åë. נצחי באופן
ã íåé÷ä ïôåàåינבראùéàá ïéîéé÷ù äìòî àáöשהם

שלהם, המין רק ולא מתחלפים ולא נצחיים àåäעצמם 
.íöòá éçöð øáã íåé÷ åîë
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כב.87) ג, בראשית
ג).88) (ה, בראשית אור תורה ראה
ח.89) כה, ישעיהו

צריך 90) ואולי קודש, יד כתב בגוף הוא כן הגיליון: בשולי
באיש. להיות
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לגבי  חיצוני הוא והמעשה דיבור, לגבי פנימית – מחשבה הנפש, לבושי מג' משל
וחיצוניות. פנימיות יש מהם אחד ובכל הדיבור.

Ô·eÈÂ מחׁשבה הּנפׁש לבּוׁשי ּבג' מׁשל, ּדר על זה ¿«ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
לגּבי  ּפנימיּות היא הּמחׁשבה הרי ּומעׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָּדּבּור
ׁשהּוא  הּדּבּור, לגּבי חיצֹוניּות היא והּמעׂשה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַהּדּבּור,
ּובכל  מחׁשבה, לגּבי וחיצֹוניּות מעׂשה לגּבי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּפנימיּות
וחיצֹונּיּות, ּפנימּיּות יׁש אּלּו לבּוׁשים מּׁשלׁשה ְְְְִִִִִִֵֵֶָָאחד

לב  ׁשהיא הגם הּנפׁש,ּדבּמחׁשבה עם המיחד הּפנימי ּוׁש ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻ
ּפנימּיּות  ּבּה יׁש הרי ּומּכלֿמקֹום לעצמֹו, רק אּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָואינֹו
הרי  ׁשּלפעמים ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָוחיצֹונּיֹות,
וׁשֹומע  ׁשרֹואה והגם ּגדֹולה, ּבטרדה טרּוד ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם
מה  ׁשֹומע ׁשאינֹו ּבמּוחׁש רֹואים אמנם ְְְִֵֵֵֶַַַָָָּומדּבר,
ואינֹו עליהם יּביט ּׁשּבעיניו מה רֹואה ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּׁשּמדּברים
ׁשּמחׁשבּתֹו לפי הּוא הּדבר וטעם מדּבר, ּׁשהּוא מה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָיֹודע
נפׁשֹו, ּובעצם לעצמֹו הּנֹוגע ּדבר ּבעּיּון ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָעסּוקה
ּדעצם  ולהיֹות ּביֹותר, הּנפׁש ּגּלּוי מאיר ּכזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּובמחׁשבה
ּדראּיה  הּגלּויים הּכחֹות הּנה לזאת ּבגּלּוי, הּוא ְְְְִִִִִֵַַַָָֹֹנפׁשֹו
הּמחׁשבה. ּפנימּיּות וזהּו מתּבּטלים, ודּבּור ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָׁשמיעה
א לעצמֹו, רק ּכן ּגם ׁשהיא הגם חיצ ֹונית, ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָּומחׁשבה

חֹוׁשב  ּכׁשהּוא אֹו ,ּכ ּכל לעצמֹו נֹוגע ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָהּוא
ּכל  אֹור ּגּלּוי ּבזה אין ּכזֹו ּדבמחׁשבה זּולתֹו, ׁשל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּבדבר
הּזּולת, אל הּוא ּדבכללּותֹו הגם ּבדּבּור, הּוא וכן .ְְְְֲִִֵֶַַַָָּכ
ׁשאינֹו ּכמֹו וחיצֹונּיֹות, ּפנימּיּות יׁש ּבּה ּגם ְְְִִִִִֵֵֶַָָָּומּכלֿמקֹום
אֹו ּבעצמֹו, ׁשהמציא חדׁשה ּבהׂשּכלה המדּבר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּדֹומה
מי  אֹו הּׁשֹופטים, לפני עצמֹו להצּדיק הּטֹוען ונּדֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַנתּבע

ּבעלמא  ּדברים מסּפר ּבלבד.ח ׁשהּוא חיצֹונּיֹות ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
אבל  וחיצֹונּיֹות, ּפנימּיּות יׁש ּבּה ׁשּגם הגם ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָועׂשּיה,
יׁש למעלה כן ּוכמֹו חיצֹונּיֹות. ּבחינת היא ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּבכללּותּה
,"ידי מעׂשי ׁשבח ּכל "על ּוכמֹו וחיצֹונּיֹות, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּפנימּיּות
מעׂשי רּבּו "מה ּוכתיב חיצֹונית, עׂשּיה ּבחינת ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָזהּו
הּנה  ּגדלּו" ּו"מה רּבּו" ּד"מה ,"מעׂשי ּגדלּו ּו"מה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהוי'"
הּׁשמים, ּוצבא הארץ צבא ּכֹוללים הם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּבכללּותם
"מעׂשה" ּבׁשם נקראים ׁשניהם הּנה ורּוחנּיּות, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּגׁשמּיּות
נאמר  ּובּמלאכים לבד, חיצֹונּיֹות ּבחינת ׁשהם ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָלהֹורֹות
ּגם  והּוא ּדּבּור, ּבחינת חּיים" אלקים ּדברי "ּבקֹול ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָֹּבהם
מההתּבֹוננּות  הּבאה הּיראה ולכן חיצֹונּיֹות. ּבחינת ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּכן
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ּבׁשם  נקראת העֹולם את המחּיה האלקית ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבההארה
ׁשהּוא  ּדהגם החיצֹונּיים", ּבאמת,"מפּתחֹות ׁשמים ירא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

ּדההתהּוּות  ההתּבֹוננּות מן ּבאה זֹו יראה ּכללּות ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָאבל
מּלפניו", ׁשּייראּו עׂשה "והאלקים וזהּו ּפרטית. ְְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָָָֹוהׁשּגחה
על  מסּתיר הּוא אלקים ּדׁשם אלקים, מּׁשם ּבאה ְְְְֱֱִִִִִֵֵַַַָָָֹֹּדהּיראה
ּדׁשם  אלקים", ה' ּומגן ׁשמׁש "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹהעצמּות,

הוי', ׁשם על ׁשּמכּסה וצמצּום הּדין מּדת הּוא ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹאלקים
אבל  הּגּלּוי, ּבׁשביל הּוא הּצמצּום ּדכּונת היֹות ְְְְֱֲִִִִִַַַַָָועם
הארה  ּבחינת רק ונמׁש מניעה, הּוא עצמֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָהּצמצּום
עֹולמֹו את הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּברא "לא וזהּו ְִִֶֶַָָָָָֹחיצֹונית.
על  היא ּבפעל ּדההתהּוּות מּלפניו", ׁשּייראּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאּלא

הראׁשֹון. וצמצּום הּדין מּדת ׁשהיא אלקים, ׁשם ְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָֹידי
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מהשבתות  אחת היתה וישלח פרשת השבת
אמר  פעמים שלש לחסידים. שהיו ביותר השמחות

שבת. אותה במשך חסידות מאמרי הרבי
הקטן  המדרש בבית הרבי אמר הראשון המאמר
שבת, קבלת לפני מנחה אחרי ששי ביום שבחצר

יעקב" "וישלח אור",90המאמר ב"תורה שנדפס
יעקב" "ויאמר והפיסקא המלאכים" "וישובו הפיסקא

אחד. מאמר הם
הקטן  המדרש בבית הרבי אמר השני המאמר
לפני  שעתיים עוד היה בוקר. לפנות בשבת שבחצר

בפסוק  המאמר את החל הרבי הבוקר. "ויאמר 91אור
מאמר  מתחיל אור" ב"תורה הנהר". בעבר וגו' יהושע

בלילה". "ויקם זה

הקטן  המדרש בבית הרבי אמר השלישי המאמר
הרבי  החל זה מאמר מנחה. אחרי בשבת שבחצר

אחיו".92בפסוק  לעשו מנחה בידו הבא מן "ויקח
ה"יושבים" חזרנו, המאמרים שלושת על
המאמרים  מחוזרי אחד כל פעמים. הרבה והאורחים,

בדיוק. הרב  דברי על לחזור נזהר
אנשים  לליאדי לזרום החלו ושני ראשון בימי
חוטימסק, טטרסק, מבאייעוו, ומרחוק, מקרוב
פוצ'עפ, פאהאר, קלימוביץ', אמצ'יסלוב, חסלביץ',
בוריסוב, טולצ'ין, קרופקי, ארשא, דוברובנה,
רודניא, ליובאוויטש, דוברומיסלא, באבינוביץ',
ויטבסק־  בפלך ועיירות ערים ומהרבה ליאזנא

פולוצק.
y"z'd ,gqt n"deg zay

ג.90) לב, בראשית
ב.91) כד, יהושע

יד.92) לב, בראשית

•
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צ"ז  שבט ה א ב"ה

פאריס 

מענדל  מנחם מוה"ר אי"א וו"ח ידידי

שו"ב  שי'

וברכה. שלום

סך  על מחאות שני שילוחו קבלת מאשר הנני בזה

הרמ"מ  הרה"ג חתני כתובת על (100) שקלים מאה

בגו"ר. בעזרם יהי' והש"י שניאורסאהן, שליט"א

הרופאים  עצת ודורש שואל כשבועיים פה הנני

הנני  המרובה, ההוצאה עם התחשב ומבלי מומחים,

משך  להיות כן ואחרי זמן איזה עוד פה להתעכב מוכרח

הטבה  מצאו הרופאים אשר ות"ל בסענאטאריום, זמן

לי  וישלח שי' אנ"ש ברכת את הש"י ויקיים שהי'. מכמו

בקרוב. שלמה רפואה

שליט"א  אדמו"ר כ"ק בשם

ש. מ. המזכיר
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לא השמים מצבא אחד שאף עד כך כל רב הבורא של 
נחסר.

úòãä õòã àèçä àìåìã øîåì ùéå הראשון אדם של
,ùéàá ïéîéé÷ äèî àáö íâ åéäהארץ נבראי גם -

ולא השמים, צבא כמו נצחי  באופן  קיימים  היו  בעצמם
נכחד. לא שהמין  áåúëùרק äîå87åãé çìùé ïô äúòå

íìåòì éçå íééçä õòî ç÷ìå,לכאורה מובן  שמכאן -
לנצח, לחיות האדם באפשרות àèçä,שאין øçàì åäæ

לעולם, מיתה החטאíå÷î-ìëîãשנקנסה לאחרי גם
,íìåòì éç äéä íééçä õòî ìëåà äéä íà,ולכאורה

אכילתו  את בזה ויתקן לעולם ויחיה יאכל שלא למה
- אלא לעולם? מיתה  באה זה  יד שעל הדעת éðôîåמעץ 

òøå áåè úåáåøòú äùòðùמעץ אכילתו ֿ ידי שעל כיון  -
והרע, הטוב התערבו  àåä-êåøá-ùåã÷äהדעת  äöø àì

,òøä ìà íâ íåé÷ íåìùå-ñç äéäéù éôì íìåòì äéçéù
נצחי יהיה הוא האדם,88שגם בתוך נמצא  שהוא  כיון 

כדי הבירורים  עבודת נדרשה ולכן  החטא, בעקבות
יוכל ֿ לבוא לעתיד ורק  מהרע, הטוב ולברר להפריד

לנצח " המות  "בלע של הענין מכאן ìáà.89להתקיים 
ש אנו ÷ïéîééלמדים äèî àáö íâ äéä àèçä àìåì

ïéîá90.'åë. נצחי באופן
ã íåé÷ä ïôåàåינבראùéàá ïéîéé÷ù äìòî àáöשהם

שלהם, המין רק ולא מתחלפים ולא נצחיים àåäעצמם 
.íöòá éçöð øáã íåé÷ åîë

mihtey zyxt zay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

כב.87) ג, בראשית
ג).88) (ה, בראשית אור תורה ראה
ח.89) כה, ישעיהו

צריך 90) ואולי קודש, יד כתב בגוף הוא כן הגיליון: בשולי
באיש. להיות
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לגבי  חיצוני הוא והמעשה דיבור, לגבי פנימית – מחשבה הנפש, לבושי מג' משל
וחיצוניות. פנימיות יש מהם אחד ובכל הדיבור.

Ô·eÈÂ מחׁשבה הּנפׁש לבּוׁשי ּבג' מׁשל, ּדר על זה ¿«ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
לגּבי  ּפנימיּות היא הּמחׁשבה הרי ּומעׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָּדּבּור
ׁשהּוא  הּדּבּור, לגּבי חיצֹוניּות היא והּמעׂשה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַהּדּבּור,
ּובכל  מחׁשבה, לגּבי וחיצֹוניּות מעׂשה לגּבי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּפנימיּות
וחיצֹונּיּות, ּפנימּיּות יׁש אּלּו לבּוׁשים מּׁשלׁשה ְְְְִִִִִִֵֵֶָָאחד

לב  ׁשהיא הגם הּנפׁש,ּדבּמחׁשבה עם המיחד הּפנימי ּוׁש ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻ
ּפנימּיּות  ּבּה יׁש הרי ּומּכלֿמקֹום לעצמֹו, רק אּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָואינֹו
הרי  ׁשּלפעמים ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָוחיצֹונּיֹות,
וׁשֹומע  ׁשרֹואה והגם ּגדֹולה, ּבטרדה טרּוד ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם
מה  ׁשֹומע ׁשאינֹו ּבמּוחׁש רֹואים אמנם ְְְִֵֵֵֶַַַָָָּומדּבר,
ואינֹו עליהם יּביט ּׁשּבעיניו מה רֹואה ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּׁשּמדּברים
ׁשּמחׁשבּתֹו לפי הּוא הּדבר וטעם מדּבר, ּׁשהּוא מה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָיֹודע
נפׁשֹו, ּובעצם לעצמֹו הּנֹוגע ּדבר ּבעּיּון ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָעסּוקה
ּדעצם  ולהיֹות ּביֹותר, הּנפׁש ּגּלּוי מאיר ּכזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּובמחׁשבה
ּדראּיה  הּגלּויים הּכחֹות הּנה לזאת ּבגּלּוי, הּוא ְְְְִִִִִֵַַַָָֹֹנפׁשֹו
הּמחׁשבה. ּפנימּיּות וזהּו מתּבּטלים, ודּבּור ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָׁשמיעה
א לעצמֹו, רק ּכן ּגם ׁשהיא הגם חיצ ֹונית, ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָּומחׁשבה

חֹוׁשב  ּכׁשהּוא אֹו ,ּכ ּכל לעצמֹו נֹוגע ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָהּוא
ּכל  אֹור ּגּלּוי ּבזה אין ּכזֹו ּדבמחׁשבה זּולתֹו, ׁשל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּבדבר
הּזּולת, אל הּוא ּדבכללּותֹו הגם ּבדּבּור, הּוא וכן .ְְְְֲִִֵֶַַַָָּכ
ׁשאינֹו ּכמֹו וחיצֹונּיֹות, ּפנימּיּות יׁש ּבּה ּגם ְְְִִִִִֵֵֶַָָָּומּכלֿמקֹום
אֹו ּבעצמֹו, ׁשהמציא חדׁשה ּבהׂשּכלה המדּבר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּדֹומה
מי  אֹו הּׁשֹופטים, לפני עצמֹו להצּדיק הּטֹוען ונּדֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַנתּבע

ּבעלמא  ּדברים מסּפר ּבלבד.ח ׁשהּוא חיצֹונּיֹות ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
אבל  וחיצֹונּיֹות, ּפנימּיּות יׁש ּבּה ׁשּגם הגם ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָועׂשּיה,
יׁש למעלה כן ּוכמֹו חיצֹונּיֹות. ּבחינת היא ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּבכללּותּה
,"ידי מעׂשי ׁשבח ּכל "על ּוכמֹו וחיצֹונּיֹות, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּפנימּיּות
מעׂשי רּבּו "מה ּוכתיב חיצֹונית, עׂשּיה ּבחינת ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָזהּו
הּנה  ּגדלּו" ּו"מה רּבּו" ּד"מה ,"מעׂשי ּגדלּו ּו"מה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהוי'"
הּׁשמים, ּוצבא הארץ צבא ּכֹוללים הם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּבכללּותם
"מעׂשה" ּבׁשם נקראים ׁשניהם הּנה ורּוחנּיּות, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּגׁשמּיּות
נאמר  ּובּמלאכים לבד, חיצֹונּיֹות ּבחינת ׁשהם ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָלהֹורֹות
ּגם  והּוא ּדּבּור, ּבחינת חּיים" אלקים ּדברי "ּבקֹול ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָֹּבהם
מההתּבֹוננּות  הּבאה הּיראה ולכן חיצֹונּיֹות. ּבחינת ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּכן
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דברים).ח. (סתם בעולם

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּבׁשם  נקראת העֹולם את המחּיה האלקית ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבההארה
ׁשהּוא  ּדהגם החיצֹונּיים", ּבאמת,"מפּתחֹות ׁשמים ירא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

ּדההתהּוּות  ההתּבֹוננּות מן ּבאה זֹו יראה ּכללּות ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָאבל
מּלפניו", ׁשּייראּו עׂשה "והאלקים וזהּו ּפרטית. ְְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָָָֹוהׁשּגחה
על  מסּתיר הּוא אלקים ּדׁשם אלקים, מּׁשם ּבאה ְְְְֱֱִִִִִֵֵַַַָָָֹֹּדהּיראה
ּדׁשם  אלקים", ה' ּומגן ׁשמׁש "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹהעצמּות,

הוי', ׁשם על ׁשּמכּסה וצמצּום הּדין מּדת הּוא ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹאלקים
אבל  הּגּלּוי, ּבׁשביל הּוא הּצמצּום ּדכּונת היֹות ְְְְֱֲִִִִִַַַַָָועם
הארה  ּבחינת רק ונמׁש מניעה, הּוא עצמֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָהּצמצּום
עֹולמֹו את הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּברא "לא וזהּו ְִִֶֶַָָָָָֹחיצֹונית.
על  היא ּבפעל ּדההתהּוּות מּלפניו", ׁשּייראּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאּלא

הראׁשֹון. וצמצּום הּדין מּדת ׁשהיא אלקים, ׁשם ְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָֹידי

c"vxz ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay
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w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

מהשבתות  אחת היתה וישלח פרשת השבת
אמר  פעמים שלש לחסידים. שהיו ביותר השמחות

שבת. אותה במשך חסידות מאמרי הרבי
הקטן  המדרש בבית הרבי אמר הראשון המאמר
שבת, קבלת לפני מנחה אחרי ששי ביום שבחצר

יעקב" "וישלח אור",90המאמר ב"תורה שנדפס
יעקב" "ויאמר והפיסקא המלאכים" "וישובו הפיסקא

אחד. מאמר הם
הקטן  המדרש בבית הרבי אמר השני המאמר
לפני  שעתיים עוד היה בוקר. לפנות בשבת שבחצר

בפסוק  המאמר את החל הרבי הבוקר. "ויאמר 91אור
מאמר  מתחיל אור" ב"תורה הנהר". בעבר וגו' יהושע

בלילה". "ויקם זה

הקטן  המדרש בבית הרבי אמר השלישי המאמר
הרבי  החל זה מאמר מנחה. אחרי בשבת שבחצר

אחיו".92בפסוק  לעשו מנחה בידו הבא מן "ויקח
ה"יושבים" חזרנו, המאמרים שלושת על
המאמרים  מחוזרי אחד כל פעמים. הרבה והאורחים,

בדיוק. הרב  דברי על לחזור נזהר
אנשים  לליאדי לזרום החלו ושני ראשון בימי
חוטימסק, טטרסק, מבאייעוו, ומרחוק, מקרוב
פוצ'עפ, פאהאר, קלימוביץ', אמצ'יסלוב, חסלביץ',
בוריסוב, טולצ'ין, קרופקי, ארשא, דוברובנה,
רודניא, ליובאוויטש, דוברומיסלא, באבינוביץ',
ויטבסק־  בפלך ועיירות ערים ומהרבה ליאזנא

פולוצק.
y"z'd ,gqt n"deg zay

ג.90) לב, בראשית
ב.91) כד, יהושע

יד.92) לב, בראשית

•
ycew zexb`

צ"ז  שבט ה א ב"ה

פאריס 

מענדל  מנחם מוה"ר אי"א וו"ח ידידי

שו"ב  שי'

וברכה. שלום

סך  על מחאות שני שילוחו קבלת מאשר הנני בזה

הרמ"מ  הרה"ג חתני כתובת על (100) שקלים מאה

בגו"ר. בעזרם יהי' והש"י שניאורסאהן, שליט"א

הרופאים  עצת ודורש שואל כשבועיים פה הנני

הנני  המרובה, ההוצאה עם התחשב ומבלי מומחים,

משך  להיות כן ואחרי זמן איזה עוד פה להתעכב מוכרח

הטבה  מצאו הרופאים אשר ות"ל בסענאטאריום, זמן

לי  וישלח שי' אנ"ש ברכת את הש"י ויקיים שהי'. מכמו

בקרוב. שלמה רפואה

שליט"א  אדמו"ר כ"ק בשם

ש. מ. המזכיר
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äîåøú úùøô
äëïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ

Léà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨¦Æ
:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLàâúàæå £¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«§ŸÆ

óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðeãLLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe §«¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬
:íéfråäíéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå §¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:íéhL éörå(éåì)åì íéîNa øànì ïîLïîL ©«£¥¬¦¦«¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤
:íénqä úøè÷ìå äçLnäæéðáàå íäL-éðáà ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«©§¥¾Ÿ©§©§¥−

:ïLçìå ãôàì íéàlîçLc÷î éì eNrå ¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤§¨¬¦−¦§¨®
:íëBúa ézðëLåèEúBà äàøî éðà øLà ìëk §¨«©§¦−§¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½

ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz úà¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−
:eNrzñ(ìàøùé)éíéúnà íéhL éör ïBøà eNrå ©«£«§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦

éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå̈¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦
Búî÷:àéõeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå «Ÿ¨«§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−

:áéáñ áäæ øæ åéìr úéNrå eptözáéBl z÷öéå §©¤®§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨©´§¨À
åéúîrt òaøà ìr äzúðå áäæ úòaè òaøà©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ®̈
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè ézLe§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìrâéíéhL éör écá úéNrå ©©§−©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®
:áäæ íúà úétöåãéíécaä-úà úàáäå §¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ

ïøàä-úà úàNì ïøàä úòìö ìr úòaha©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ
:íäaåèeøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa ¨¤«§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−
:epnîæèïzà øLà úãrä úà ïøàä-ìà zúðå ¦¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:E ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(909 'nr b zegiy ihewl)

‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ(ב (כה, ¿ƒ¿ƒ¿»
ּתהיה  ׁשהּלקיחה לי", "ויקחּו נאמר לּמה לׁשאל, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

אּלא  "לׁשמי". ּתהיה ׁשהּנתינה לי", "ויּתנּו ולא ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָֹ"לׁשמי",

מּלּוי  לׁשם "לׁשמי", צדקה לקּבל צרי ׁשעני ּכאן, יׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרמז

וענּיים  עׁשירים ּבעֹולם ׁשּיהיּו הּקּב"ה ׁשרצה העליֹונה, ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּכּונה

ׁשּכן, וחסד. צדקה הׁשּפעת ּבֹו ׁשּתהיה ׁשּיהּודי Ïkּכדי ּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ»ְִֶָָ

ה'. לׁשם ּבקדּׁשה, חדּור להיֹות צרי הבּדל, ׁשּום ּבלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֻעֹוׂשה,

ּדעהּו". - ּדרכי "ּבכל ְְֵֶַָָָָּכּכתּוב:

éðùæééöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNrå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ

:daçø éöçå änàå dkøàçéíéðL úéNrå ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«§¨¦²¨§©¬¦
úBö÷ éðMî íúà äNrz äL÷î áäæ íéáøk§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−§¬

:úøtkäèéäfî äöwî ãçà áeøk äNrå ©©«Ÿ¤©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½
eNrz úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬

:åéúBö÷ éðL-ìr íéáøkä-úàëíéáøkä eéäå ¤©§ª¦−©§¥¬§¨«§¨´©§ª¦Á
-ìr íäéôðëa íéëëñ äìrîì íéôðë éNøt«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©
eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−

:íéáøkä éðtàëïøàä-ìr úøtkä-úà zúðå §¥¬©§ª¦«§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ
ïzà øLà úãrä-úà ïzz ïøàä-ìàå äìrîìî¦§®̈§¨§¤¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:Eáëìrî Ezà ézøaãå íL Eì ézãrBðå ¥¤«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´
ïBøà-ìr øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´
éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk úà úãrä̈«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬

:ìàøNéôâëíéúnà íéhL éör ïçìL úéNrå ¦§¨¥«§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø änàå Bkøàãëúétöå ¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«§¦¦¨¬

:áéáñ áäæ øæ Bl úéNrå øBäè áäæ BúàŸ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
äëúéNrå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNråáäæ-øæ §¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²

:áéáñ Bzøbñîìåëáäæ úòaè òaøà Bl úéNrå §¦§©§−¨¦«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®
øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−

:åéìâø òaøàìæëïééäz úøbñnä únrì §©§©¬©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨
:ïçìMä-úà úàNì íécáì íézáì úòahä©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½¨¥−¤©ª§¨«

çëíúà úétöå íéhL éör íécaä-úà úéNrå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæèëåéúørw úéNrå ¨®̈§¦¨−̈¤©ª§¨«§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈

áäæ ïäa Cqé øLà åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬
:íúà äNrz øBäèìíçì ïçìMä-ìr zúðå ¨−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤

:ãéîz éðôì íéðtô ¨¦−§¨©¬¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1346 'nr c zegiy ihewl)

ÔB¯‡ eNÚÂ(י (כה, ¿»¬

ּכּכתּוב לּתֹורה, סימן הּוא ט)הארֹון ח, ּבארֹון (מ"א "אין ִֵַַָָָָָָָ

ּכמֹו עבֹודה, ׁשּום אין ּבארֹון והּנה, האבנים". לּוחֹות ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָרק

"ונֹועדּתי  - מלמעלה לגּלּוי ּכלי רק והּוא הּמׁשּכן, ּכלי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּבׁשאר

ׁשם" כב)ל הּתֹורה (פסוק ללּמּוד אפֹוא, רמז, לנּו הרי . ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

אּלא  ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא הּדּבּור "ׁשאין הּבּטּול, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבתכלית

לׁשֹוני  "ּתען ּבבחינת ּומאליו", מּמילא . . ה' ּדבר ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָנדּבר

הּקֹורא. אחר ּכעֹונה ,"ְְִֵֶֶַַַָאמרת

iriax ,iyily - ek - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùàìäNréz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNrå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
äéçøôe äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéäé äpnîáìäécvî íéàöé íéð÷ äMLå ¦¤¬¨¦«§«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨
ìLìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷ | äLéð÷ äL §¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´

:éðMä dcvî äøðîâììLíéãwLî íéráâ äL §Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º
ìLe çøôå øzôk ãçàä äðwaíéráâ äL ©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À

ì ïk çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLîúLL §ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤
:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwäãìäraøà äøðnáe ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§Ÿ̈−©§¨¨´

:äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéráâäìøzôëå §¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨§©§¿Ÿ
éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLLåìíäéøzôk §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§«Ÿ¥¤¬
áäæ úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬

:øBäèæìäìräå äráL äéúøð-úà úéNrå ¨«§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ
:äéðt øár-ìr øéàäå äéúøð-úàçìäéç÷ìîe ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨©§¨¤¬¨

:øBäè áäæ äéúzçîeèìäNré øBäè áäæ økk ©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦©²¨¨¬¨−©«£¤´
:älàä íéìkä-ìk úà dúàîäNrå äàøe Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤§¥−©«£¥®

:øäa äàøî äzà-øLà íúéðáúañ §©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«
åëàLL úòéøé øNr äNrz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´

íéáøk éðL úrìúå ïîbøàå úìëúe øæLî̈§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²
:íúà äNrz áLç äNrîáäréøéä | Cøà ©«£¥¬¥−©«£¤¬Ÿ¨«´Ÿ¤©§¦¨´

òaøà áçøå änàa íéøNrå äðîL úçàä̈«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´
-ìëì úçà äcî úçàä äréøéä änàä«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨¬©©−§¨

:úréøéäâäMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç ©§¦«Ÿ£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈
-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå dúçà-ìà¤£Ÿ¨®§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤

:dúçàãúôN ìr úìëz úàìì úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³
äNrz ïëå úøáça äöwî úçàä äréøéä©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈©«Ÿ®̈¤§¥³©«£¤Æ
:úéðMä úøaçna äðBöéwä äréøéä úôNa¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

äúçàä äréøéa äNrz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼
øLà äréøéä äö÷a äNrz úàìì íéMîçå©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−
-ìà äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤

:dúçàåzøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨®̈§¦©§¨Æ

äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà úòéøéä-úà¤©§¦¹Ÿ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬
:ãçà ïkLnäæìäàì íéfr úòéøé úéNrå ©¦§−̈¤¨«§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤

ïkLnä-ìr:íúà äNrz úòéøé äøNr-ézLr ©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«
çìL úçàä äréøéä | Cøàáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ

úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨´©©½
:úréøé äøNr ézLrìèLîç-úà zøaçå §©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ§¦©§º̈¤£¥³

zìôëå ãáì úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ
:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMä äréøéä-úà¤©§¦¨´©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤

éäréøéä úôN ìr úàìì íéMîç úéNrå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ
ìr úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä úçàä̈«¤½̈©¦«Ÿ−̈©«Ÿ®̈¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ

:úéðMä úøáçä äréøéä úôNàééñø÷ úéNrå §©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«§¨¦²¨©§¥¬
úàìla íéñøwä-úà úàáäå íéMîç úLçð§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ

:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçåáéóãòä çøñå §¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½
ìr çøñz úôãòä äréøéä éöç ìäàä úòéøéa¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ¨«Ÿ¤½¤¦§©¾©−

:ïkLnä éøçàâéäfî änàäå äfî änàäå £Ÿ¥¬©¦§¨«§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ
écö-ìr çeøñ äéäé ìäàä úòéøé Cøàa óãòä«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯

:Búqëì äfîe äfî ïkLnäãéäñëî úéNrå ©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«§¨¦³¨¦§¤Æ
úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì̈½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ

:äìrîìî íéLçzô §¨¦−¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr ` zegiy ihewl)

‰¯Bn‰ ‰NÚz(לא (כה, ≈»∆«¿»
da ‰M˜˙Ó ‰LÓ ‰È‰L(רש"י) ∆»»…∆ƒ¿«∆»

ּגׁשמּיים  מּדברים לעׂשֹות אפׁשר אי קׁשה: היה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלמׁשה

לגּבי  ּבמיחד נׁשאלת והּׁשאלה להּקּב"ה? ּומקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכן

ׁשֹורה  ׁשהּׁשכינה עֹולם לבאי "עדּות ׁשהיתה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּמנֹורה,

ב)ּביׂשראל" כב, אינֹו(שבת אכן, זה, ּדבר הּקּב"ה: לֹו אמר . ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

הּכּכר  את הׁשל הּבֹורא; ׁשל ּבכחֹו אּלא אדם, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכחֹו

נעׂשית והיא .ÈÏ‡Ó‰לאּור ְֲִֵַָ≈≈∆»

éòéáøåèíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîræèéöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäæéLøwì úBãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨À©¤̧¤Æ
äNrz ïk dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä̈¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®¥´©«£¤½

:ïkLnä éLø÷ ìëìçéíéLøwä-úà úéNrå §−Ÿ©§¥¬©¦§¨«§¨¦¬¨¤©§¨¦−
:äðîéú äaâð úàôì Lø÷ íéøNr ïkLnì©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−¤¬§¨¥¨«¨



רכג ipy ,oey`x - dk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äîåøú úùøô
äëïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ

Léà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨¦Æ
:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLàâúàæå £¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«§ŸÆ

óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðeãLLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe §«¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬
:íéfråäíéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå §¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:íéhL éörå(éåì)åì íéîNa øànì ïîLïîL ©«£¥¬¦¦«¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤
:íénqä úøè÷ìå äçLnäæéðáàå íäL-éðáà ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«©§¥¾Ÿ©§©§¥−

:ïLçìå ãôàì íéàlîçLc÷î éì eNrå ¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤§¨¬¦−¦§¨®
:íëBúa ézðëLåèEúBà äàøî éðà øLà ìëk §¨«©§¦−§¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½

ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz úà¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−
:eNrzñ(ìàøùé)éíéúnà íéhL éör ïBøà eNrå ©«£«§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦

éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå̈¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦
Búî÷:àéõeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå «Ÿ¨«§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−

:áéáñ áäæ øæ åéìr úéNrå eptözáéBl z÷öéå §©¤®§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨©´§¨À
åéúîrt òaøà ìr äzúðå áäæ úòaè òaøà©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ®̈
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè ézLe§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìrâéíéhL éör écá úéNrå ©©§−©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®
:áäæ íúà úétöåãéíécaä-úà úàáäå §¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ

ïøàä-úà úàNì ïøàä úòìö ìr úòaha©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ
:íäaåèeøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa ¨¤«§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−
:epnîæèïzà øLà úãrä úà ïøàä-ìà zúðå ¦¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:E ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(909 'nr b zegiy ihewl)

‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ(ב (כה, ¿ƒ¿ƒ¿»
ּתהיה  ׁשהּלקיחה לי", "ויקחּו נאמר לּמה לׁשאל, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

אּלא  "לׁשמי". ּתהיה ׁשהּנתינה לי", "ויּתנּו ולא ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָֹ"לׁשמי",

מּלּוי  לׁשם "לׁשמי", צדקה לקּבל צרי ׁשעני ּכאן, יׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרמז

וענּיים  עׁשירים ּבעֹולם ׁשּיהיּו הּקּב"ה ׁשרצה העליֹונה, ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּכּונה

ׁשּכן, וחסד. צדקה הׁשּפעת ּבֹו ׁשּתהיה ׁשּיהּודי Ïkּכדי ּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ»ְִֶָָ

ה'. לׁשם ּבקדּׁשה, חדּור להיֹות צרי הבּדל, ׁשּום ּבלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֻעֹוׂשה,

ּדעהּו". - ּדרכי "ּבכל ְְֵֶַָָָָּכּכתּוב:

éðùæééöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNrå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ

:daçø éöçå änàå dkøàçéíéðL úéNrå ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«§¨¦²¨§©¬¦
úBö÷ éðMî íúà äNrz äL÷î áäæ íéáøk§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−§¬

:úøtkäèéäfî äöwî ãçà áeøk äNrå ©©«Ÿ¤©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½
eNrz úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬

:åéúBö÷ éðL-ìr íéáøkä-úàëíéáøkä eéäå ¤©§ª¦−©§¥¬§¨«§¨´©§ª¦Á
-ìr íäéôðëa íéëëñ äìrîì íéôðë éNøt«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©
eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−

:íéáøkä éðtàëïøàä-ìr úøtkä-úà zúðå §¥¬©§ª¦«§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ
ïzà øLà úãrä-úà ïzz ïøàä-ìàå äìrîìî¦§®̈§¨§¤¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:Eáëìrî Ezà ézøaãå íL Eì ézãrBðå ¥¤«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´
ïBøà-ìr øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´
éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk úà úãrä̈«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬

:ìàøNéôâëíéúnà íéhL éör ïçìL úéNrå ¦§¨¥«§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø änàå Bkøàãëúétöå ¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«§¦¦¨¬

:áéáñ áäæ øæ Bl úéNrå øBäè áäæ BúàŸ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
äëúéNrå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNråáäæ-øæ §¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²

:áéáñ Bzøbñîìåëáäæ úòaè òaøà Bl úéNrå §¦§©§−¨¦«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®
øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−

:åéìâø òaøàìæëïééäz úøbñnä únrì §©§©¬©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨
:ïçìMä-úà úàNì íécáì íézáì úòahä©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½¨¥−¤©ª§¨«

çëíúà úétöå íéhL éör íécaä-úà úéNrå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæèëåéúørw úéNrå ¨®̈§¦¨−̈¤©ª§¨«§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈

áäæ ïäa Cqé øLà åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬
:íúà äNrz øBäèìíçì ïçìMä-ìr zúðå ¨−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤

:ãéîz éðôì íéðtô ¨¦−§¨©¬¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1346 'nr c zegiy ihewl)

ÔB¯‡ eNÚÂ(י (כה, ¿»¬

ּכּכתּוב לּתֹורה, סימן הּוא ט)הארֹון ח, ּבארֹון (מ"א "אין ִֵַַָָָָָָָ

ּכמֹו עבֹודה, ׁשּום אין ּבארֹון והּנה, האבנים". לּוחֹות ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָרק

"ונֹועדּתי  - מלמעלה לגּלּוי ּכלי רק והּוא הּמׁשּכן, ּכלי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּבׁשאר

ׁשם" כב)ל הּתֹורה (פסוק ללּמּוד אפֹוא, רמז, לנּו הרי . ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

אּלא  ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא הּדּבּור "ׁשאין הּבּטּול, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבתכלית

לׁשֹוני  "ּתען ּבבחינת ּומאליו", מּמילא . . ה' ּדבר ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָנדּבר

הּקֹורא. אחר ּכעֹונה ,"ְְִֵֶֶַַַָאמרת

iriax ,iyily - ek - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùàìäNréz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNrå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
äéçøôe äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéäé äpnîáìäécvî íéàöé íéð÷ äMLå ¦¤¬¨¦«§«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨
ìLìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷ | äLéð÷ äL §¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´

:éðMä dcvî äøðîâììLíéãwLî íéráâ äL §Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º
ìLe çøôå øzôk ãçàä äðwaíéráâ äL ©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À

ì ïk çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLîúLL §ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤
:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwäãìäraøà äøðnáe ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§Ÿ̈−©§¨¨´

:äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéráâäìøzôëå §¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨§©§¿Ÿ
éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLLåìíäéøzôk §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§«Ÿ¥¤¬
áäæ úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬

:øBäèæìäìräå äráL äéúøð-úà úéNrå ¨«§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ
:äéðt øár-ìr øéàäå äéúøð-úàçìäéç÷ìîe ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨©§¨¤¬¨

:øBäè áäæ äéúzçîeèìäNré øBäè áäæ økk ©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦©²¨¨¬¨−©«£¤´
:älàä íéìkä-ìk úà dúàîäNrå äàøe Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤§¥−©«£¥®

:øäa äàøî äzà-øLà íúéðáúañ §©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«
åëàLL úòéøé øNr äNrz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´

íéáøk éðL úrìúå ïîbøàå úìëúe øæLî̈§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²
:íúà äNrz áLç äNrîáäréøéä | Cøà ©«£¥¬¥−©«£¤¬Ÿ¨«´Ÿ¤©§¦¨´

òaøà áçøå änàa íéøNrå äðîL úçàä̈«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´
-ìëì úçà äcî úçàä äréøéä änàä«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨¬©©−§¨

:úréøéäâäMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç ©§¦«Ÿ£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈
-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå dúçà-ìà¤£Ÿ¨®§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤

:dúçàãúôN ìr úìëz úàìì úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³
äNrz ïëå úøáça äöwî úçàä äréøéä©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈©«Ÿ®̈¤§¥³©«£¤Æ
:úéðMä úøaçna äðBöéwä äréøéä úôNa¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

äúçàä äréøéa äNrz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼
øLà äréøéä äö÷a äNrz úàìì íéMîçå©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−
-ìà äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤

:dúçàåzøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨®̈§¦©§¨Æ

äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà úòéøéä-úà¤©§¦¹Ÿ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬
:ãçà ïkLnäæìäàì íéfr úòéøé úéNrå ©¦§−̈¤¨«§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤

ïkLnä-ìr:íúà äNrz úòéøé äøNr-ézLr ©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«
çìL úçàä äréøéä | Cøàáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ

úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨´©©½
:úréøé äøNr ézLrìèLîç-úà zøaçå §©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ§¦©§º̈¤£¥³

zìôëå ãáì úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ
:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMä äréøéä-úà¤©§¦¨´©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤

éäréøéä úôN ìr úàìì íéMîç úéNrå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ
ìr úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä úçàä̈«¤½̈©¦«Ÿ−̈©«Ÿ®̈¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ

:úéðMä úøáçä äréøéä úôNàééñø÷ úéNrå §©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«§¨¦²¨©§¥¬
úàìla íéñøwä-úà úàáäå íéMîç úLçð§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ

:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçåáéóãòä çøñå §¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½
ìr çøñz úôãòä äréøéä éöç ìäàä úòéøéa¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ¨«Ÿ¤½¤¦§©¾©−

:ïkLnä éøçàâéäfî änàäå äfî änàäå £Ÿ¥¬©¦§¨«§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ
écö-ìr çeøñ äéäé ìäàä úòéøé Cøàa óãòä«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯

:Búqëì äfîe äfî ïkLnäãéäñëî úéNrå ©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«§¨¦³¨¦§¤Æ
úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì̈½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ

:äìrîìî íéLçzô §¨¦−¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr ` zegiy ihewl)

‰¯Bn‰ ‰NÚz(לא (כה, ≈»∆«¿»
da ‰M˜˙Ó ‰LÓ ‰È‰L(רש"י) ∆»»…∆ƒ¿«∆»

ּגׁשמּיים  מּדברים לעׂשֹות אפׁשר אי קׁשה: היה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלמׁשה

לגּבי  ּבמיחד נׁשאלת והּׁשאלה להּקּב"ה? ּומקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכן

ׁשֹורה  ׁשהּׁשכינה עֹולם לבאי "עדּות ׁשהיתה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּמנֹורה,

ב)ּביׂשראל" כב, אינֹו(שבת אכן, זה, ּדבר הּקּב"ה: לֹו אמר . ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

הּכּכר  את הׁשל הּבֹורא; ׁשל ּבכחֹו אּלא אדם, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכחֹו

נעׂשית והיא .ÈÏ‡Ó‰לאּור ְֲִֵַָ≈≈∆»

éòéáøåèíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîræèéöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäæéLøwì úBãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨À©¤̧¤Æ
äNrz ïk dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä̈¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®¥´©«£¤½

:ïkLnä éLø÷ ìëìçéíéLøwä-úà úéNrå §−Ÿ©§¥¬©¦§¨«§¨¦¬¨¤©§¨¦−
:äðîéú äaâð úàôì Lø÷ íéøNr ïkLnì©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−¤¬§¨¥¨«¨



iyyרכד ,iying - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èéíéøNr úçz äNrz óñë-éðãà íéraøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL LøwäézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

:åéúãéëïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe §Ÿ¨«§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®
:Lø÷ íéøNràëéðL óñk íäéðãà íéraøàå ¤§¦−¨«¤§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´

úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©
:ãçàä LøwäáëäNrz äné ïkLnä éúkøéìe ©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈®̈¨©«£¤−
:íéLø÷ äMLâëúòö÷îì äNrz íéLø÷ éðLe ¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ

:íéúëøia ïkLnäãëåcçéå ähîlî íîàú eéäéå ©¦§®̈©©§¨¨«¦§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈
ïk úçàä úrahä-ìà BLàø-ìr íénú eéäé¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©¨«¤®̈¥µ

ì äéäéì íäéðL:eéäé úòö÷nä éðLäëeéäå ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«§¨Æ
øNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãàåëøá úéNråíçé £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§¨¦¬¨§¦¦−
:ãçàä ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éör£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

æëúéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦

:änéçëçøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå ¨«¨§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©
:äöwä-ìà äöwä-ïîèëätöz íéLøwä-úàå ¦©¨¤−¤©¨¤«§¤©§¨¦º§©¤´

íéza áäæ äNrz íäéúraè-úàå áäæ̈À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´¨½̈¨¦−
:áäæ íçéøaä-úà úétöå íçéøaììúî÷äå ©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−¨¨«©«£¥«Ÿ−̈

:øäa úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úàñ ¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dlw zxaeg zeniyx)

ÛÒk È„‡(יט (כו, «¿≈∆∆
(מּלבד  מּזהב עׂשּויים אֹו זהב מצּפים היּו הּמׁשּכן ּכלי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻּכל

מּכסף. היּו האדנים ורק ּבחצר), ׁשהיּו הּנחׁשת, ּומזּבח ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכּיֹור

ראּוי  העֹולם היה "לא רז"ל ּׁשאמרּו מה ּפי על לבאר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹויׁש

ואּלּו הּמקּדׁש", ּבית ּבׁשביל נברא, ולּמה ּבזהב, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלהׁשּתּמׁש

אפֹוא, מּובן, לעֹולם. ׁשּי הּוא ּכי ּכן, נאמר לא ּכסף ֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

הּמׁשּכן  קדּׁשת את וחּברּו הּקרקע על ׁשעמדּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהאדנים,

מּזהב. לא ּדוקא, מּכסף נעׂשּו ְֲִִֶֶַַָָָָָֹלעֹולם,

éùéîçàìúrìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNrå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
dúà äNré áLç äNrî øæLî LLå éðL̈¦−§¥´¨§®̈©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈

:íéáøkáìéãenr äraøà-ìr dúà äzúðå §ª¦«§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´

äraøà-ìr áäæ íäéåå áäæ íétöî íéhL¦¦½§ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨®̈©©§¨−̈
:óñë-éðãàâìúçz úëøtä-úà äzúðå ©§¥¨«¤§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©

ïBøà úà úëøtì úéaî änL úàáäå íéñøwä©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´
ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä äìécáäå úeãrä̈«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−

:íéLãwä Lã÷ãìïBøà ìr úøtkä-úà zúðå ¬Ÿ¤©¢¨¦«§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´
:íéLãwä Lã÷a úãrääìïçìMä-úà zîNå ¨«¥ª®§−Ÿ¤©¢¨¦«§©§¨³¤©ª§¨Æ

ìr ïçìMä çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²
òìö-ìr ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©

:ïBôöåìúìëz ìäàä çúôì Cñî úéNrå ¨«§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå:í÷ø äNrî §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

æìúétöå íéhL éãenr äMîç Cñnì úéNrå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ íúàŸ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨®̈§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

:úLçðñ §«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

ÔÁÏM‰ ÁÎ ‰¯Bn‰ ˙‡Â ˙Î¯tÏ ıeÁÓ ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ¿«¿»∆«À¿»ƒ«»…∆¿∆«¿»…««À¿»

לה) (כו,

Á¯Ên‰ ÈtÏk ‡ÚÓ˜ CeLÓ . . ·‰f‰ ÁaÊÓe(רש"י) ƒ¿««»»»ƒ¿»¿«≈«ƒ¿»

לפני  ּתחּלה, ּבּמזּבח נתקל להיכל ׁשּנכנס ׁשּמי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהינּו,

ּדהּנה לבאר, ויׁש והּמנֹורה. לּתפּלה,ÁaÊÓהּׁשלחן רֹומז ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֻƒ¿≈«ְִֵַָ

עבֹודת  התחלת ׁשהיא ,"לפני קטרת ּתפּלתי "תּכֹון ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכּכתּוב

עבֹודה  – ּבּמנֹורה לעסק נּתן הּתפּלה לאחר ורק ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָֹהּיֹום.

ּגׁשמית, עבֹודה – ּבּׁשלחן אֹו וכּדֹומה, הּתֹורה לּמּוד ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻרּוחנית,

ׁשמים. לׁשם אכילה ְְֲִִֵַָָּכגֹון

éùùæëàLîç íéhL éör çaænä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á
äéäé reáø áçø úBnà Lîçå Cøà úBnà©¸¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ

ìLå çaænä:Búî÷ úBnà Láåéúðø÷ úéNrå ©¦§¥½©§¨¬©−«Ÿ¨«§¨¦´¨©§ŸÀ̈
úétöå åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt òaøà ìr©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ®̈§¦¦¨¬

:úLçð Búàâåéréå BðMãì åéúøéq úéNrå Ÿ−§«¤§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ
äNrz åéìk-ìëì åéúzçîe åéúâìæîe åéú÷øæîe¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬

:úLçðãúLçð úLø äNrî øaëî Bl úéNrå §«¤§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤
ìr úLçð úòaè òaøà úLøä-ìr úéNrå§¨¦´¨©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−

:åéúBö÷ òaøàäákøk úçz dúà äzúðå ©§©¬§¨«§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ
éöç ãr úLøä äúéäå ähîlî çaænä©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´¨¤½¤©−£¦¬

:çaænäåíéhL éör éca çaænì íécá úéNrå ©¦§¥«©§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®

xihtn ,iriay - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úLçð íúà úétöåæúòaha åéca-úà àáeäå §¦¦¨¬Ÿ−̈§«¤§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ
úàNa çaænä úòìö ézL-ìr íécaä eéäå§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬

:Búàçäàøä øLàk Búà äNrz úçì áeáð Ÿ«§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬
:eNré ïk øäa Eúàñ «Ÿ§²¨−̈¥¬©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr l zegiy ihewl)

ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ(א (כז, ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«
¯tÎÓe ·aÁÓ ÔÈÊÓe ÁÈÊÓ Y ÁaÊÓ(ב י, (כתובות ƒ¿≈«≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿«≈

) מזֹון מׁשּפיע הּמזּבח א. ּפעּלֹות. ׁשלׁש ב.ÔÈÊÓלפנינּו .( ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֻ≈ƒ
) ׁשלילּיים ּדברים מבּטל ּומכּפר ÁÈÊÓהּוא רעֹות ּגזרֹות ְְְִִִִֵַָ≈ƒ«ְְֵֵַָ

והּוא ג. ויׁשaÁÓ·עוֹונֹות). ׁשּבּׁשמים. אביהם על יׂשראל את ְֲ¿«≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכÔÈÊÓלֹומר: ּבאכילתֹו, זֹוכים ׁשהּבעלים ּכׁשם ׁשלמים. – ַ≈ƒְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

נּזֹון. העֹולם הּקרּבנֹות ואׁשם,ÁÈÊÓ,¯tÎÓּבזכּות חּטאת – ְְִִַָָָָ≈ƒ«¿«≈ְַָָָ

לכּפרה. ו"לכבֹוד aÁÓ·ׁשּבאים לה' ּכליל ׁשהיא עֹולה, – ְִֶַָָָ¿«≈ְִִִֶַָָ

ּבלבד" תדשא)הּקּב"ה .(מדרש ְִַַָָ

éòéáùè-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNrå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤
änàá äàî øæLî LL øöçì íérì÷ äðîéz¥ÂÂ̈¨§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ

:úçàä äàtì Cøàéíäéðãàå íéøNr åéãnrå ½Ÿ¤©¥−̈¨«¤¨«§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬
:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçð íéøNr¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

àéCøà äàî íérì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
áéúëåãîòåéø÷íéøNr íäéðãàå íéøNr åéãenrå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ

:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçðáéáçøå §½¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§³Ÿ©
íäéãnr änà íéMîç íérì÷ íé-úàôì øöçä¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©®̈©ª«¥¤´

:äøNr íäéðãàå äøNrâéúàôì øöçä áçøå £¨½̈§©§¥¤−£¨¨«§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²
:änà íéMîç äçøæî äîã÷ãéäøNr Lîçå ¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«©«£¥̧¤§¥¬

ìL íäéãnr óúkì íérì÷ änàíäéðãàå äL ©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−
ìL:äLåèíérì÷ äøNr Lîç úéðMä óúkìå §¨«§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®

ìL íäéãnrìL íäéðãàå äL:äLæèìeørL ©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«§©̧©
ïîbøàå úìëz änà íéøNr | Cñî øöçä¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤§©§¨¹̈
íäéãnr í÷ø äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®©ª«¥¤´

:äraøà íäéðãàå äraøàæéøöçä éãenr-ìk ©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«¨©¥¸¤«¨¥³
íäéðãàå óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ̈¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−®̈¤§©§¥¤−

:úLçðçé| áçøå änàá äàî øöçä Cøà §«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©

LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça íéMîç£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´
:úLçð íäéðãàå øæLîèéïkLnä éìk ìëì ¨§®̈§©§¥¤−§«¤§ŸÆ§¥´©¦§½̈

øöçä úãúé-ìëå åéúãúé-ìëå Búãár ìëa§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−
:úLçðqqq §«¤

.ïîéñ å"éòé ,íé÷åñô å"ö

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîààúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

:ïîàïîà ¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(fw zxaeg zeniyx)

¯ÊLÓ LL(יח (כז, ≈»¿»

קנה - ּבבד" ּבד ש"צֹומח מּׁשּום 'ּבד' נקרא È„ÈÁÈּפׁשּתן ְְְִִִֵֶַַַַָָָ¿ƒƒ

ּגרעין ב)מּכל יח, הם (זבחים ׁשּכן מּפׁשּתן, הּקלעים נעׂשּו לכן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

מּפני  ּבֹו הּנמצא על והגּנּו לעֹולם, הּמׁשּכן ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהבּדילּו

– אחד" "ה' הּבֹורא, ּבאחדּות והאמּונה העֹולם; ְְְְֱֵֶַַַַָָָָָָהׁשּפעת

עליהם  הּמגּנה והיא לעֹולם יׂשראל ּבני ּבין הּמבּדילה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהיא

הּׁשלילית. הׁשּפעתֹו ְְְִִִֵַַָָמּפני

øéèôîæéóñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenr-ìk̈©¥¸¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤
:úLçð íäéðãàå óñk íäéååçéøöçä Cøà ¨«¥¤−¨®¤§©§¥¤−§«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á

äî÷å íéMîça íéMîç | áçøå änàá äàî¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²
:úLçð íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîçèéìëì ¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−§«¤§ŸÆ

-ìëå åéúãúé-ìëå Búãár ìëa ïkLnä éìk§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²§¨
:úLçð øöçä úãúéqqq ¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤



רכה iyy ,iying - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èéíéøNr úçz äNrz óñë-éðãà íéraøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL LøwäézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

:åéúãéëïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe §Ÿ¨«§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®
:Lø÷ íéøNràëéðL óñk íäéðãà íéraøàå ¤§¦−¨«¤§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´

úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©
:ãçàä LøwäáëäNrz äné ïkLnä éúkøéìe ©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈®̈¨©«£¤−
:íéLø÷ äMLâëúòö÷îì äNrz íéLø÷ éðLe ¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ

:íéúëøia ïkLnäãëåcçéå ähîlî íîàú eéäéå ©¦§®̈©©§¨¨«¦§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈
ïk úçàä úrahä-ìà BLàø-ìr íénú eéäé¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©¨«¤®̈¥µ

ì äéäéì íäéðL:eéäé úòö÷nä éðLäëeéäå ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«§¨Æ
øNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãàåëøá úéNråíçé £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§¨¦¬¨§¦¦−
:ãçàä ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éör£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

æëúéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦

:änéçëçøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå ¨«¨§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©
:äöwä-ìà äöwä-ïîèëätöz íéLøwä-úàå ¦©¨¤−¤©¨¤«§¤©§¨¦º§©¤´

íéza áäæ äNrz íäéúraè-úàå áäæ̈À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´¨½̈¨¦−
:áäæ íçéøaä-úà úétöå íçéøaììúî÷äå ©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−¨¨«©«£¥«Ÿ−̈

:øäa úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úàñ ¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dlw zxaeg zeniyx)

ÛÒk È„‡(יט (כו, «¿≈∆∆
(מּלבד  מּזהב עׂשּויים אֹו זהב מצּפים היּו הּמׁשּכן ּכלי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻּכל

מּכסף. היּו האדנים ורק ּבחצר), ׁשהיּו הּנחׁשת, ּומזּבח ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכּיֹור

ראּוי  העֹולם היה "לא רז"ל ּׁשאמרּו מה ּפי על לבאר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹויׁש

ואּלּו הּמקּדׁש", ּבית ּבׁשביל נברא, ולּמה ּבזהב, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלהׁשּתּמׁש

אפֹוא, מּובן, לעֹולם. ׁשּי הּוא ּכי ּכן, נאמר לא ּכסף ֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

הּמׁשּכן  קדּׁשת את וחּברּו הּקרקע על ׁשעמדּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהאדנים,

מּזהב. לא ּדוקא, מּכסף נעׂשּו ְֲִִֶֶַַָָָָָֹלעֹולם,

éùéîçàìúrìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNrå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
dúà äNré áLç äNrî øæLî LLå éðL̈¦−§¥´¨§®̈©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈

:íéáøkáìéãenr äraøà-ìr dúà äzúðå §ª¦«§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´

äraøà-ìr áäæ íäéåå áäæ íétöî íéhL¦¦½§ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨®̈©©§¨−̈
:óñë-éðãàâìúçz úëøtä-úà äzúðå ©§¥¨«¤§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©

ïBøà úà úëøtì úéaî änL úàáäå íéñøwä©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´
ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä äìécáäå úeãrä̈«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−

:íéLãwä Lã÷ãìïBøà ìr úøtkä-úà zúðå ¬Ÿ¤©¢¨¦«§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´
:íéLãwä Lã÷a úãrääìïçìMä-úà zîNå ¨«¥ª®§−Ÿ¤©¢¨¦«§©§¨³¤©ª§¨Æ

ìr ïçìMä çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²
òìö-ìr ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©

:ïBôöåìúìëz ìäàä çúôì Cñî úéNrå ¨«§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå:í÷ø äNrî §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

æìúétöå íéhL éãenr äMîç Cñnì úéNrå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ íúàŸ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨®̈§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

:úLçðñ §«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

ÔÁÏM‰ ÁÎ ‰¯Bn‰ ˙‡Â ˙Î¯tÏ ıeÁÓ ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ¿«¿»∆«À¿»ƒ«»…∆¿∆«¿»…««À¿»

לה) (כו,

Á¯Ên‰ ÈtÏk ‡ÚÓ˜ CeLÓ . . ·‰f‰ ÁaÊÓe(רש"י) ƒ¿««»»»ƒ¿»¿«≈«ƒ¿»

לפני  ּתחּלה, ּבּמזּבח נתקל להיכל ׁשּנכנס ׁשּמי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהינּו,

ּדהּנה לבאר, ויׁש והּמנֹורה. לּתפּלה,ÁaÊÓהּׁשלחן רֹומז ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֻƒ¿≈«ְִֵַָ

עבֹודת  התחלת ׁשהיא ,"לפני קטרת ּתפּלתי "תּכֹון ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכּכתּוב

עבֹודה  – ּבּמנֹורה לעסק נּתן הּתפּלה לאחר ורק ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָֹהּיֹום.

ּגׁשמית, עבֹודה – ּבּׁשלחן אֹו וכּדֹומה, הּתֹורה לּמּוד ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻרּוחנית,

ׁשמים. לׁשם אכילה ְְֲִִֵַָָּכגֹון

éùùæëàLîç íéhL éör çaænä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á
äéäé reáø áçø úBnà Lîçå Cøà úBnà©¸¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ

ìLå çaænä:Búî÷ úBnà Láåéúðø÷ úéNrå ©¦§¥½©§¨¬©−«Ÿ¨«§¨¦´¨©§ŸÀ̈
úétöå åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt òaøà ìr©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ®̈§¦¦¨¬

:úLçð Búàâåéréå BðMãì åéúøéq úéNrå Ÿ−§«¤§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ
äNrz åéìk-ìëì åéúzçîe åéúâìæîe åéú÷øæîe¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬

:úLçðãúLçð úLø äNrî øaëî Bl úéNrå §«¤§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤
ìr úLçð úòaè òaøà úLøä-ìr úéNrå§¨¦´¨©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−

:åéúBö÷ òaøàäákøk úçz dúà äzúðå ©§©¬§¨«§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ
éöç ãr úLøä äúéäå ähîlî çaænä©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´¨¤½¤©−£¦¬

:çaænäåíéhL éör éca çaænì íécá úéNrå ©¦§¥«©§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®

xihtn ,iriay - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úLçð íúà úétöåæúòaha åéca-úà àáeäå §¦¦¨¬Ÿ−̈§«¤§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ
úàNa çaænä úòìö ézL-ìr íécaä eéäå§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬

:Búàçäàøä øLàk Búà äNrz úçì áeáð Ÿ«§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬
:eNré ïk øäa Eúàñ «Ÿ§²¨−̈¥¬©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr l zegiy ihewl)

ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ(א (כז, ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«
¯tÎÓe ·aÁÓ ÔÈÊÓe ÁÈÊÓ Y ÁaÊÓ(ב י, (כתובות ƒ¿≈«≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿«≈

) מזֹון מׁשּפיע הּמזּבח א. ּפעּלֹות. ׁשלׁש ב.ÔÈÊÓלפנינּו .( ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֻ≈ƒ
) ׁשלילּיים ּדברים מבּטל ּומכּפר ÁÈÊÓהּוא רעֹות ּגזרֹות ְְְִִִִֵַָ≈ƒ«ְְֵֵַָ

והּוא ג. ויׁשaÁÓ·עוֹונֹות). ׁשּבּׁשמים. אביהם על יׂשראל את ְֲ¿«≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכÔÈÊÓלֹומר: ּבאכילתֹו, זֹוכים ׁשהּבעלים ּכׁשם ׁשלמים. – ַ≈ƒְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

נּזֹון. העֹולם הּקרּבנֹות ואׁשם,ÁÈÊÓ,¯tÎÓּבזכּות חּטאת – ְְִִַָָָָ≈ƒ«¿«≈ְַָָָ

לכּפרה. ו"לכבֹוד aÁÓ·ׁשּבאים לה' ּכליל ׁשהיא עֹולה, – ְִֶַָָָ¿«≈ְִִִֶַָָ

ּבלבד" תדשא)הּקּב"ה .(מדרש ְִַַָָ

éòéáùè-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNrå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤
änàá äàî øæLî LL øöçì íérì÷ äðîéz¥ÂÂ̈¨§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ

:úçàä äàtì Cøàéíäéðãàå íéøNr åéãnrå ½Ÿ¤©¥−̈¨«¤¨«§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬
:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçð íéøNr¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

àéCøà äàî íérì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
áéúëåãîòåéø÷íéøNr íäéðãàå íéøNr åéãenrå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ

:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçðáéáçøå §½¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§³Ÿ©
íäéãnr änà íéMîç íérì÷ íé-úàôì øöçä¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©®̈©ª«¥¤´

:äøNr íäéðãàå äøNrâéúàôì øöçä áçøå £¨½̈§©§¥¤−£¨¨«§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²
:änà íéMîç äçøæî äîã÷ãéäøNr Lîçå ¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«©«£¥̧¤§¥¬

ìL íäéãnr óúkì íérì÷ änàíäéðãàå äL ©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−
ìL:äLåèíérì÷ äøNr Lîç úéðMä óúkìå §¨«§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®

ìL íäéãnrìL íäéðãàå äL:äLæèìeørL ©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«§©̧©
ïîbøàå úìëz änà íéøNr | Cñî øöçä¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤§©§¨¹̈
íäéãnr í÷ø äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®©ª«¥¤´

:äraøà íäéðãàå äraøàæéøöçä éãenr-ìk ©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«¨©¥¸¤«¨¥³
íäéðãàå óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ̈¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−®̈¤§©§¥¤−

:úLçðçé| áçøå änàá äàî øöçä Cøà §«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©

LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça íéMîç£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´
:úLçð íäéðãàå øæLîèéïkLnä éìk ìëì ¨§®̈§©§¥¤−§«¤§ŸÆ§¥´©¦§½̈

øöçä úãúé-ìëå åéúãúé-ìëå Búãár ìëa§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−
:úLçðqqq §«¤

.ïîéñ å"éòé ,íé÷åñô å"ö

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîààúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

:ïîàïîà ¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(fw zxaeg zeniyx)

¯ÊLÓ LL(יח (כז, ≈»¿»

קנה - ּבבד" ּבד ש"צֹומח מּׁשּום 'ּבד' נקרא È„ÈÁÈּפׁשּתן ְְְִִִֵֶַַַַָָָ¿ƒƒ

ּגרעין ב)מּכל יח, הם (זבחים ׁשּכן מּפׁשּתן, הּקלעים נעׂשּו לכן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

מּפני  ּבֹו הּנמצא על והגּנּו לעֹולם, הּמׁשּכן ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהבּדילּו

– אחד" "ה' הּבֹורא, ּבאחדּות והאמּונה העֹולם; ְְְְֱֵֶַַַַָָָָָָהׁשּפעת

עליהם  הּמגּנה והיא לעֹולם יׂשראל ּבני ּבין הּמבּדילה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהיא

הּׁשלילית. הׁשּפעתֹו ְְְִִִֵַַָָמּפני

øéèôîæéóñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenr-ìk̈©¥¸¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤
:úLçð íäéðãàå óñk íäéååçéøöçä Cøà ¨«¥¤−¨®¤§©§¥¤−§«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á

äî÷å íéMîça íéMîç | áçøå änàá äàî¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²
:úLçð íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîçèéìëì ¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−§«¤§ŸÆ

-ìëå åéúãúé-ìëå Búãár ìëa ïkLnä éìk§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²§¨
:úLçð øöçä úãúéqqq ¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤



רכו
.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 eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì äîåøú úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

ä ÷øô à íéëìîá

äåëì äîëç ïúð ýåýéåäîìL ©«Ÿ̈À¨©³¨§¨Æ¦§Ÿ½Ÿ
íøéç ïéa íìL éäéå Bì-øac øLàk©«£¤−¦¤®©§¦´¨ÀŸ¥³¦¨Æ

:íäéðL úéøá eúøëiå äîìL ïéáeæëñî äîìL Cìnä ìriå ¥´§Ÿ½Ÿ©¦§§¬§¦−§¥¤«©©̧©©¤¯¤§Ÿ²Ÿ©−
ìL ñnä éäéå ìûøNé-ìkî:Léà óìà íéLçëíçìLiå ¦¨¦§¨¥®©§¦´©©½§Ÿ¦¬¤−¤¦«©¦§¨¥´

ïBðálá eéäé Lãç úBôéìç Lãça íéôìà úøùr äðBðáì§¨À¨£¤̧Ÿ¤£¨¦³©¸Ÿ¤Æ£¦½µŸ¤¦«§´©§¨½
:ñnä-ìr íøéðãàå Búéáa íéLãç íéðLèëì éäéåäîìL §©¬¦¢¨¦−§¥®©«£«Ÿ¦−̈©©¨«©§¦¯¦§Ÿ²Ÿ

`xenl iy
(æë,Léà óìà íéùìLíçìLe íéöò úúéøëì úeðnà éìòa eéä íäå §Ÿ¦¤¤¦§¥¨©£¥ª¨¦§¦©¥¦§¨¨

.ïBðáìì(çëíéôìà úøNò ¦§¨£¤¤£¨¦
,úBôéìç LãçaíéùìL CBzî ©Ÿ¤£¦¦§Ÿ¦

÷ø Lãç ìëa íéãáBò eéä óìàä̈¤¤¨§¦§¨Ÿ¤©
íéôlçúî eéäå ,íéôìà úøNò£¤¤£¨¦§¨¦§©§¦

.íäéðéa,ñnä ìòìk çéøëäì ¥¥¤©©©§©§¦©¨
.Bì òa÷pL Lãça CìiL ãçà¤¨¤¥¥©Ÿ¤¤¦§©

(èë,ìañ àNðúà úàNì Ÿ¥©¨¨¥¤
íéìaqäå .øéòì øää ïî íéðáàä̈£¨¦¦¨¨¨¦§©©¨¦

mixn zxhr
åëì äîëç ïúð ýåýéåïéa íìL éäéå Bì-øac øLàk äîìL ©«Ÿ̈À¨©³¨§¨Æ¦§Ÿ½Ÿ©«£¤−¦¤®©§¦´¨ÀŸ¥³

äîìL ïéáe íøéçBúîëç éðtî ék ¦¨Æ¥´§Ÿ½Ÿ¦¦§¥¨§¨

íøéç BúBà áäàúéøá eúøëiå ¨©¦¨©¦§§¬§¦−
:íäéðLæëäîìL Cìnä ìriå §¥¤«©©̧©©¤¯¤§Ÿ²Ÿ

ñnä éäéå ìûøNé-ìkî ñî©−¦¨¦§¨¥®©§¦´©©½
eðúpLìLLéà óìà íéLúëìì ¤¨§§Ÿ¦¬¤−¤¦«¨¤¤

íøéç éãáò íò íéöòä úBøëì ïBðálä: ©§¨¦§¨¥¦¦©§¥¦¨

çëúøùr äðBðáì íçìLiå©¦§¨¥´§¨À¨£¤̧Ÿ¤
Lãça íéôìàeãáò àì LãBç ìëa £¨¦³©¸Ÿ¤Æ§¨¤Ÿ¨§

íéôìà úøNò íà ékúBôéìçeéä ¦¦£¤¤£¨¦£¦½¨

íéôlçúîïBðálá eéäé Lãç ¦§©§¦µŸ¤¦«§´©§¨½
íøéðãàå Búéáa íéLãç íéðL§©¬¦¢¨¦−§¥®©«£«Ÿ¦−̈

ñnä-ìrúëìì ãçà ìëì çéøëäì ©©¨«§©§¦©§¨¤¨¨¤¤

BLãça:èëì éäéåäîìL §¨§©§¦¯¦§Ÿ²Ÿ
ìañ àNð óìà íéráLàéáäì ¦§¦¬¤−¤Ÿ¥´©®̈§¨¦

øéòì øää ïî íéðáàäóìà íéðîLe ¨£¨¦¦¨¨¨¦§Ÿ¦¬¤−¤
øäa áöç'ò) øäa íúBà íéáöBçä Ÿ¥¬¨¨«©§¦¨¨¨

óìà íéðîLe ìañ àNð óìà íéráL¦§¦¬¤−¤Ÿ¥´©¨®§Ÿ¦¬¤−¤
:øäa áöçìíéávpä éøOî ãáì Ÿ¥¬¨¨«§Â©Â¦¨¥¸©¦¨¦³

ììL äëàìnä-ìr øLà äîìLúL ¦§ŸŸÆ£¤´©©§¨½̈§¬Ÿ¤
ìLe íéôìàíra íéãøä úBàî L £¨¦−§´Ÿ¥®¨«Ÿ¦´¨½̈

:äëàìna íéNòäàìCìnä åöéå ¨«Ÿ¦−©§¨¨«©§©´©¤¿¤
úBø÷é íéðáà úBìãb íéðáà eòqiå©©¦ÁÁ£¨¦̧§Ÿ¹£¨¦¯§¨²

:úéæâ éðáà úéaä ãqéìáìéða eìñôiå §©¥¬©¨−¦©§¥¬¨¦«©¦§§ºŸ¥¯
eðéëiå íéìábäå íBøéç éðáe äîìL§Ÿ²ŸŸ¥¬¦−§©¦§¦®©¨¦²
:úéaä úBðáì íéðáàäå íéörä̈«¥¦¬§¨«£¨¦−¦§¬©¨«¦

åàúBàî òaøàå äðL íéðBîLá éäéå©§¦´¦§¦´¨¨´§©§©´¥´
íéøöî-õøàî ìûøNé-éða úàöì äðL̈¿̈§¥´§¥«¦§¨¥´¥¤«¤¦§©Á¦Á
Lãçä àeä åæ Lãça úéréáøä äðMa©¨¨̧¨«§¦¦¹§´Ÿ¤¦Àµ©´Ÿ¤
ïáiå ìûøNé-ìr äîìL Cìîì éðMä©¥¦½¦§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ©¦§¨¥®©¦¬¤

:ýåýéì úéaäáäða øLà úéaäå ©©−¦©«Ÿ̈«§©©À¦£¤̧¨¹̈
änà-íéML ýåýéì äîìL Cìnä©¤³¤§ŸŸÆ©«Ÿ̈½¦¦«©¨¬

ìLe Baçø íéøNrå Bkøàänà íéL ¨§−§¤§¦´¨§®§Ÿ¦¬©−̈
:BúîB÷âúéaä ìëéä éðt-ìr íìeàäå «¨«§¨«À̈©§¥Æ¥©´©©½¦

úéaä áçø éðt-ìr Bkøà änà íéøNr¤§¦³©¨Æ¨§½©§¥−´Ÿ©©¨®¦
:úéaä éðt-ìr Baçø änàa øNr¤¯¤¨«©¨²¨§−©§¥¬©¨«¦

ã:íéîèà íéô÷L éðBlç úéaì Nriå©©´©©½̈¦©¥−§ª¦¬£ª¦«
ä-úà áéáñ réöé úéaä øé÷-ìr ïáiå©¦Á¤©¦̧©©³¦¨¦̧©Æ¨¦½¤

øéácìå ìëéäì áéáñ úéaä úBøé÷¦³©©̧¦Æ¨¦½©¥«−̈§©§¦®
:áéáñ úBòìö Nriååäðzçzä réöiä ©©¬©§¨−¨«¦©¨¦̧©©©§Ÿ¹̈

`xenl iy
.íéðBòábäî eéäL ïëzéå ,íéøb eéä íéáöBçäå(ì,íéávpä éøOî §©§¦¨¥¦§¦¨¥¤¨¥©¦§¦¦¨¥©¦¨¦

.äëàìnä éNBò ìöà íéãîBòå íépîîä,íòa íéãBøäúà íéNâBpä ©§ª¦§§¦¥¤¥©§¨¨¨¦¨¨©§¦¤
.äëàìnä éNBò íòä(àì,eòqiå.øää ïî ïúBà eø÷ò,úBø÷é íéðáà ¨¨¥©§¨¨©©¦¨§¨¦¨¨£¨¦§¨
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áéáñ úéaì ïúð úBòøâî ék daçø̈§¨®¦¿¦§¨Á¨©̧©©³¦¨¦Æ
:úéaä úBøé÷a æçà ézìáì äöeç½¨§¦§¦¬£−Ÿ§¦¬©¨«¦

æòqî äîìL ïáà Búðaäa úéaäå§©©̧¦Æ§¦¨´Ÿ½¤«¤§¥¨¬©−̈
wîe äðáðìæøá éìk-ìk ïæøbäå úBá ¦§¨®©¨³§©©§¤Æ¨§¦´©§¤½

:Búðaäa úéaa òîLð-àìççút «Ÿ¦§©¬©©−¦§¦¨«Ÿ«¤À©
úéðîéä úéaä óúk-ìà äðëézä òìvä©¥¨Æ©¦´Ÿ½̈¤¤¬¤©©−¦©§¨¦®
-ïîe äðëézä-ìr eìré íéleìáe§¦À©«£Æ©©¦´Ÿ½̈¦

ìMä-ìà äðëézä:íéLè-úà ïáiå ©¦«Ÿ−̈¤©§¦¦«©¦¬¤¤
íéáb úéaä-úà ïtñiå eälëéå úéaä©©−¦©§©¥®©¦§³Ÿ¤©©̧¦Æ¥¦½

:íéæøàa úøãNeé-ìr réöiä-úà ïáiå §¥−Ÿ¨«£¨¦«©¦³¤¤©¨¦̧©Æ©
æçàiå BúîB÷ úBnà Lîç úéaä-ìk̈©©½¦¨¥¬©−«¨®©¤«¡¬Ÿ

:íéæøà éöra úéaä-úààé-øáã éäéå ¤©©−¦©«£¥¬£¨¦«©§¦Æ§©
:øîàì äîìL-ìà ýåýéáéäfä úéaä §Ÿ̈½¤§Ÿ−Ÿ¥«Ÿ©©̧¦©¤¹

éúwça Cìz-íà äðá äzà-øLà£¤©¨´Ÿ¤À¦¥¥³§ªŸ©Æ
-ìk-úà zøîLå äùrz éètLî-úàå§¤¦§¨©´©«£¤½Ÿ§¨«©§¨¬¤¨
éøác-úà éúî÷äå íäa úëìì éúBöî¦§©−¨¤¤́¨¤®©«£¦«Ÿ¦³¤§¨¦Æ

éáà ãåc-ìà ézøac øLà Czà:E ¦½̈£¤¬¦©−§¦¤¨¦¬¨¦«
âéáærà àìå ìûøNé éða CBúa ézðëLå§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¬Ÿ¤«¡−Ÿ

:ìàøNé énr-úà¤©¦¬¦§¨¥«

`xenl iy
.øéwä Cøà éðt ìò áçø,úéaì ïúð úBòøâî ékeéä úBòìvä ék Ÿ©©§¥Ÿ¤©¦¦¦§¨¨©©©¦¦©§¨¨

äðBéìòä ïî úòøâî äúéä äðBëézä òéöiäL ,ähîì äìòîlî úBòøâî§Ÿ̈¦§©§¨§©¨¤©¨¦©©¦¨¨§¨§Ÿ©©¦¨¤§¨
.äðBëézä ïî änà úòøâî äúéä äðBzçzä ïëå ,úçà änàáéáñ ©¨©©§¥©©§¨¨§¨§Ÿ©©©¨¦©¦¨¨¦

,äöeç.õeçaî úBøéwì áéáñ,úéaä úBøé÷a æçà ézìáìàlL éãk ¨¨¦©¦¦©§¦§¦£Ÿ§¦©¨¦§¥¤Ÿ

úBøé÷a íéLðà eðòMé àìå eñtèé§©§§Ÿ¦¨££¨¦§¦
íLnzLäa íéìòBî eéäéå úéaä©©¦§¦§£¦§¦§©§¨
íéòéöiäL ,Lc÷nä ìL Lc÷äa©¤§¥¤©¦§¨¤©§¦¦
íéLðàì eðúð àì äæ ïôàa íééeNòä̈£¦§Ÿ¤¤Ÿ¨§¨£¨¦

.úéaä úBøé÷ì áø÷úäì(æïáà §¦§¨¥§¦©©¦¤¤
,òqî äîìLúà eòéqäL Bîk §¥¨©¨§¤¦¦¤

ðáàä,øéîMä éãé ìò øää ïî íé ¨£¨¦¦¨¨©§¥©¨¦
àìå ,ïéðaä úîBça ïúBà eîN äëk̈¨¨¨§©©¦§¨§Ÿ
.úéaä øäa ìæøa éìëa eúzñ¦§¦§¥©§¤§©©©¦

,úBáwîe.úezñì íéLéht éðéî ©¨¦¥©¦¦§¦
(ç,äðëézä òìvä çútçút ¤©©¥¨©¦Ÿ¨¤©

íéàzä ìà äñéðëì ,úéaä ãöa äéä̈¨§©©©¦¦§¦¨¤©¨¦
.úBøéwä ïéa eéäLúéaä óúk ìà ¤¨¥©¦¤¤¤©©¦

,úéðîéä.úéaä ìL éîBøcä ãva ©§¨¦©©©§¦¤©©¦
,íéleìáeàeäå ,úBiðéìeì úBâøãîa §¦§©§¥§¨¦§

úBìòî éeNò íéðáà ãenò ïéða¦§©©£¨¦¨©£
.úBìòîìMä ìà,íéLíéàzäL ©£¤©§¦¦¤©¨¦

.úBîB÷ ùìL eéä úBøéwä ïéa eéäL¤¨¥©¦¨¨Ÿ

,eälëéå.BúBà íéìLä(èïtñiå ©§©¥¦§¦©¦§Ÿ
,íéáb úéaä úàúéaä úà äqk ¤©©¦¥¦¦¨¤©©¦

"íéáb" úøiöîe ä÷e÷ç äø÷úa§¦§¨£¨§ª¤¤¥¦
.øàôe éBðì ,(úBøBáe úBnb ïéòk)§¥ª§§¥

,íéæøàa úøãNeäø÷zì ìònî §¥Ÿ¨£¨¦¦©©©¦§¨
éöò úBçelî äø÷z äNò úøiöîä©§ª¤¤¨¨¦§¨¦£¥

.íéøeãñ íéæøà(éúà ïáiå £¨¦§¦©¦¤¤
Lîç úéaä ìk ìò òéöiä©¨¦©©¨©©¦¨¥

,BúîB÷ úBnàíäL íéòéöiä ©¨©§¦¦¤¥
äéä ,úéaì áéáqî äNòL úBòìvä©§¨¤¨¨¦¨¦©©¦¨¨
äìòîì úBnà Lîç òéöé ìk dábŸ©¨¨¦©¨¥©§©§¨

.åéðôlMîéöòa úéaä úà æçàiå ¦¤§¨¨©¤¡Ÿ¤©©¦©£¥
,íéæøà.ïBéìòä âbä éeqëì £¨¦§¦©©¨¤§

mixn zxhr
leLî eéä ék ,äîB÷ ìëì 'äå úBîB÷ 'â) ïBôva(,íéLéìLe íiðLe íizçz ,íéL ©¨§§¨¨¦¨§¨¦©§¦¦§¦¦§¦¦

äðëézäå daçø änàa Lîç äðzçzäúéòöîàäänàa LL ©©§Ÿ¹̈¨¥¯¨«©¨´¨§À̈§©¦«Ÿ¨Æ¨¤§¨¦¥³¨«©¨Æ
úéLéìMäå daçøäðBéìòäïúð úBòøâî ék daçø änàa òáL ¨§½̈§©̧§¦¦½¨¤§¨¤¬©¨«©−̈¨§¨®¦¿¦§¨Á¨©̧
äöeç áéáñ úéaìäøeL ìk éäáb úBìk ìeî ìúBkä éáòî òøâî äéä ©©³¦¨¦Æ½¨¨¨§¨¥©¥¢¦©¤§¨§¥¨¨

änà íéòéöéä úBøeMîæçà ézìáì ¦©§¦¦©¨§¦§¦¬£−Ÿ
úéaä úBøé÷aíéøBç úBNò ìáì §¦¬©¨«¦§©£¦

úø÷z úBøB÷ Ba ñéðëäì ,ïéðaa íéá÷ðe§¨¦©¦§¨§©§¦¦§©

,àéää änàä úñéðk ìòå ,íéàzä©¨¦§©§¦©¨©¨©¦

íäL ,íéizçzä úø÷z úBøB÷ eçépä¦¦¦§©©©§¦¦¤¥

íéðMä úôöø:æBúðaäa úéaäå ¦§©©§©¦§©©̧¦Æ§¦¨´Ÿ½
äðáð òqî äîìL ïáàBîk ¤«¤§¥¨¬©−̈¦§®̈§

dúeîéìLa øääî íàéáäå íòéqäL¤¦¦¨¤¡¦¨¥¨¨¦§¥¨

ïëì ,úéöøpä äcnáewîeïæøbäå úBá ©¦¨©¦§¥¨¥©¨³§©©§¤Æ
úéaa òîLð-àì ìæøá éìk-ìk̈§¦´©§¤½«Ÿ¦§©¬©©−¦

Búðaäaék ,øác íL äNòð àì ék §¦¨«Ÿ«¦Ÿ©£¨¨¨¨¦

dcáì äçpä íà:çòìvä çút ¦©¨¨§©¨¤À©©¥¨Æ
äðëézä(é"ùø) äðBzçzä-ìà ©¦´Ÿ½̈©©§¨¤

úéðîéä úéaä óúkeñðëð íLå ¤¬¤©©−¦©§¨¦®§¨¦§§

íéðôì õeçîíéleìáeíéãenò ¦¦§¦§¦À©¦

,áéáñ áéáñ úBìòî ììçáe ,íéìeìç£¦¤¨¨©£¨¦¨¦

áéáñ Bôéwî Ba äìBòäå-ìr eìré §¨¤©¦¨¦©«£Æ©
-ìà äðëézä-ïîe äðëézä©¦´Ÿ½̈¦©¦«Ÿ−̈¤

ìMä:íéLèúéaä-úà ïáiå ©§¦¦«©¦¬¤¤©©−¦
íéðáàä ìL ïéðaä àeäL éðBöéçä©¦¦¤©¦§¨¤¨£¨¦

íéáb úéaä-úà ïtñiå eälëéå©§©¥®©¦§³Ÿ¤©©̧¦Æ¥¦½
úøiöîe ä÷e÷ç äø÷úa úéaä úà äqk¦¨¤©©¦§¦§¨£¨§ª¤¤

,äøeö ïéîk íéàð íéâeøà íéøñðe§¨¦£¦¨¦§¦¨

äãåò äNò dì ìònîeúøãNe ¦©©¨¨¨§¥−Ÿ
íéæøàaúBøeãñ íéæøàî äø÷z: ¨«£¨¦«¦§¨¥£¨¦§

éréöiä-úà ïáiåíéàzäìk-ìr ©¦³¤¤©¨¦̧©Æ©¨¦©¨
CøBàúéaä-ìL ìëa äéìà ïòLðL ¤©©½¦¦§¨¥¤¨§¨§

úBçeøäBúîB÷ úBnà LîçìL ¨¨¥¬©−«¨®¤

ãçàå ãçà ìkúéaä-úà æçàiå ¨¤¨§¤¨©¤«¡¬Ÿ¤©©−¦
úéaä íò æçà íää íéòéöéäéöra ©§¦¦¨¥¨©¦©©¦©«£¥¬

íéæøàeçpä øLà úBø÷zä úBøB÷ íä £¨¦«¥©¦§£¤ª§

úBòøânä ìò:àéúø÷z øîbL úòa ©©¦§¨§¥¤¨©¦§©

òéöiääîìL-ìà ýåýé-øáã éäéå ©¨¦©©§¦Æ§©§Ÿ̈½¤§Ÿ−Ÿ
øîàìïéða øîâð ãçà ãöa æà ék ¥«Ÿ¦¨§©¤¨¦§©¦§©

äðápL éðBöéçä ïéðaä àeäL úéaä©©¦¤©¦§¨©¦¦¤¦§¨

éøö äéä ãçà ãöáe ,úBøB÷å íéðáàîíéöòî íéðôa äðápL éðMä ïéðaä ìéçúäì C:áéäðá äzà-øLà äfä úéaäeãçàúiL ìà øeivä ÷ø àeä ,øwéòä Bðéà ¥£¨¦§§©¤¨¨¨¨¦§©§¦©¦§¨©¥¦¤¦§¨¦§¦¥¥¦©©̧¦©¤¹£¤©¨´Ÿ¤À¥¨¦¨©©¦¤¤¦§©£

÷ø ,éúðéëL Ba äøLà àì íB÷î ìkî 'ä úà ãBáòì ãçà íëL ìàøNé íLúëìì éúBöî-ìk-úà zøîLå äùrz éètLî-úàå éúwça Cìz-íà ¨¦§¨¥§¤¤¨©£¤¦¨¨Ÿ©§¤§¦¨¦©¦¥¥³§ªŸ©Æ§¤¦§¨©´©«£¤½Ÿ§¨«©§¨¬¤¨¦§©−¨¤¤́
íäaúéaä úéìëz äæåézøac øLà Czà éøác-úà éúî÷äåézçèáäLéáà ãåc-ìàEäðéëMä da úBøLäì:âéìûøNé éða CBúa ézðëLå ¨¤®§¤©§¦©©¦©«£¦«Ÿ¦³¤§¨¦Æ¦½̈£¤¬¦©−§¦¤¦§©§¦¤¨¦¬¨¦«§©§¨©§¦¨§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®

:ìàøNé énr-úà áærà àìå§¬Ÿ¤«¡−Ÿ¤©¦¬¦§¨¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט שבט, תשכ"א

ברוקלין.

במענה למכתבו מכ"ח שבט.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

ע"ד  מאמריו  בפועל  להו"ל  ע"ד  נשמע  לא  עתה  שעד  על  ופליאתי  תמיהתי  להביע  מוכרחני 

הבעש"ט ז"ל, אף שמלפני כמה שבועות נדבר עד"ז בהנוגע לפועל, והרי שהמעשה הוא העיקר - רואים 

לא רק נדפס במשנה, כי אם גם במעשה רב, נוסף על שכגון הנ"ל - הוא גם סברא פשוטה. ופשוט שאין 

כוונתי להטפת מוסר, כי אם זירוז עכ"פ בהנוגע להבא, שהרי יכול להיות הבפועל אחר מחרתים, ויהי 

רצון שתקדים הכתיבה דלעיל - שיהי' עכ"פ למחר, אבל לא למחר לאחר זמן.

והרי נכנסים אנו בחדש אדר, שבו בריא מזלא דבני ישראל ועניניהם.

המחכה לבשו"ט בכל האמור.



לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם רל
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
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07:3807:2909:2309:1910:0610:0110:5810:5517:4017:4918:1118:1917:2918:32איטליה, מילאנו )ח(

06:2406:2508:5508:5509:2409:2410:2710:2718:3218:3218:5518:5418:1419:03אקוואדור, קיטו )ח(

06:2006:2609:0309:0709:4209:4510:5210:5419:5619:5120:2420:1819:3420:29ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:5907:0609:4309:4810:2710:3111:3911:4220:5920:5221:3121:2320:3521:36ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:0807:0109:0409:0109:4209:3910:3710:3417:3417:4018:0318:1017:2118:21ארה״ב, בולטימור )ח(

07:0006:5308:5408:5109:3309:2910:2710:2417:2017:2817:5117:5817:0818:09ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:0006:5308:5408:5109:3409:3010:2710:2517:2117:2817:5117:5817:0918:10ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:4007:3209:3109:2710:1110:0711:0411:0217:5418:0118:2518:3217:4218:44ארה״ב, דטרויט )ח(

07:0807:0309:1609:1409:5009:4710:4610:4518:0418:0918:3018:3517:5118:45ארה״ב, האוסטון )ח(

06:4406:3908:4808:4509:2309:2110:1910:1717:2817:3417:5618:0117:1518:12ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0206:5809:1409:1209:4609:4510:4410:4318:0918:1318:3418:3817:5418:48ארה״ב, מיאמי )ח(

06:5706:5008:5008:4709:3009:2610:2310:2117:1517:2317:4617:5317:0318:05ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:2407:1709:1809:1509:5709:5410:5110:4817:4517:5218:1518:2217:3318:34ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:5706:4908:4908:4609:2909:2510:2210:2017:1317:2017:4417:5117:0118:03ארה״ב, שיקגו )ח(

06:2406:2709:0209:0409:3309:3510:3910:4019:0919:0619:3319:3018:4919:40בוליביה, לה-פס )ח(

08:1108:0009:4409:3910:3210:2711:2211:1817:4217:5318:2018:3017:3418:44בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:1008:0009:4409:3910:3210:2611:2111:1817:4417:5418:2118:3117:3518:45בלגיה, בריסל )ח(

05:4905:5308:2908:3209:0309:0510:1010:1118:5618:5319:1719:1318:3519:23ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:3805:4208:1808:2108:5108:5309:5910:0018:3918:3619:0419:0018:1819:10ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:3007:1909:0208:5709:5009:4510:4010:3617:0117:1217:3817:4816:5618:02בריטניה, לונדון )ח(

07:4407:3309:1109:0610:0209:5610:5010:4717:0217:1417:4217:5316:5718:08בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:3907:2809:0809:0309:5809:5310:4710:4317:0417:1617:4217:5216:5618:07גרמניה, ברלין )ח(

07:5107:4109:2609:2210:1310:0811:0411:0017:2917:3918:0518:1517:1918:29גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:4605:5008:2708:3009:0209:0410:0910:1119:0318:5919:2219:1818:4219:28דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1107:0809:2909:2810:0009:5910:5910:5818:3418:3718:5919:0118:1919:11הודו, מומבאי )ח(

07:0607:0409:2509:2409:5609:5410:5510:5418:3118:3418:5518:5818:1619:07הודו, פונה )ח(

07:0306:5408:4408:4009:2809:2410:2010:1716:5317:0317:2817:3716:4317:50הונגריה, בודפשט )ח(

07:0506:5808:5908:5509:3809:3510:3210:2917:2417:3117:5518:0217:1218:13טורקיה, איסטנבול )ח(

07:2507:1809:2209:2010:0009:5710:5410:5217:5418:0118:2318:3017:4218:41יוון, אתונה )ח(

07:2307:1409:0509:0109:4909:4410:4010:3717:1517:2517:5017:5817:0518:11מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה 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
07:0807:0609:2609:2509:5709:5610:5610:5518:3218:3418:5618:5818:1619:08מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:3205:4108:1608:2209:0609:1010:1910:2219:5419:4520:2920:2019:2920:34ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:4706:4308:5708:5609:3109:2910:2810:2617:4817:5318:1418:1817:3418:28נפאל, קטמנדו )ח(

07:1707:1709:4609:4610:1610:1611:1811:1819:2119:2119:4419:4419:0319:53סינגפור, סינגפור )ח(

07:0806:5708:3708:3309:2709:2210:1610:1316:3316:4417:1217:2216:2417:37פולין, ורשא )ח(

06:0506:0708:4108:4309:1209:1310:1710:1718:3918:3719:0319:0118:2019:10פרו, לימה )ח(

07:5607:4709:4009:3710:2310:1911:1511:1217:5418:0318:2818:3617:4418:49צרפת, ליאון )ח(

08:1308:0309:5109:4710:3710:3211:2811:2517:5918:0918:3318:4217:4918:55צרפת, פריז )ח(

06:1206:1208:4008:4009:0909:0910:1110:1118:0918:1018:3218:3217:5118:41קולומביה, בוגוטה )ח(

07:2807:2009:1609:1309:5809:5410:5010:4817:3917:4718:0818:1617:2818:28קנדה, טורונטו )ח(

07:0807:0008:5408:5009:3609:3210:2910:2617:1017:1917:4217:5016:5918:03קנדה, מונטריאול )ח(

06:4006:3408:4208:3909:1809:1510:1310:1117:2017:2617:4817:5317:0718:04קפריסין, לרנקה )ח(

08:3608:2409:5809:5310:5110:4511:3911:3517:4517:5818:2618:3817:3718:53רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:1308:0009:3209:2710:2610:2011:1411:1017:1917:3217:5818:1017:1118:25רוסיה, מוסקבה )ח(

07:4007:3109:2109:1710:0610:0110:5710:5417:3117:4118:0618:1517:2118:28רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:4507:3509:2609:2210:1010:0611:0210:5917:4017:5018:1018:1917:3018:32שוויץ, ציריך )ח(

06:4406:4209:0609:0509:3609:3510:3610:3618:2018:2318:4418:4618:0418:55תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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רלי לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה 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
06:3006:2508:3608:3409:1009:0810:0710:0517:2117:2617:4717:5217:0518:03באר שבע )ח(

06:3106:2608:3508:3309:1109:0810:0710:0517:2117:2617:4517:5016:5518:00חיפה )ח(

06:2906:2408:3408:3209:0909:0710:0510:0417:2317:2817:4517:5016:4718:00ירושלים )ח(

06:3106:2608:3608:3409:1109:0910:0710:0517:2017:2617:4717:5217:0518:02תל אביב )ח(

07:1507:0608:5508:5109:4009:3610:3110:2817:0317:1217:3817:4716:5318:00אוסטריה, וינה )ח(

06:4006:4609:2309:2810:0510:0811:1611:1820:2920:2320:5820:5120:0621:03אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:1407:0508:5708:5309:4109:3610:3210:2917:0917:1817:4317:5216:5918:04אוקראינה, אודסה )ח(

06:4906:4008:2908:2509:1409:1010:0510:0216:3716:4717:1217:2116:2717:34אוקראינה, דונייצק )ח(

07:0106:5208:4008:3609:2609:2110:1710:1416:4716:5717:2217:3216:3717:45אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:3207:2109:0609:0209:5409:4910:4410:4017:0817:1817:4517:5516:5918:08אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:2507:1408:5908:5409:4609:4110:3610:3317:0017:1117:3717:4716:5118:01אוקראינה, קייב )ח(

07:3807:2909:2309:1910:0610:0110:5810:5517:4017:4918:1118:1917:2918:32איטליה, מילאנו )ח(

06:2406:2508:5508:5509:2409:2410:2710:2718:3218:3218:5518:5418:1419:03אקוואדור, קיטו )ח(

06:2006:2609:0309:0709:4209:4510:5210:5419:5619:5120:2420:1819:3420:29ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:5907:0609:4309:4810:2710:3111:3911:4220:5920:5221:3121:2320:3521:36ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:0807:0109:0409:0109:4209:3910:3710:3417:3417:4018:0318:1017:2118:21ארה״ב, בולטימור )ח(

07:0006:5308:5408:5109:3309:2910:2710:2417:2017:2817:5117:5817:0818:09ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:0006:5308:5408:5109:3409:3010:2710:2517:2117:2817:5117:5817:0918:10ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:4007:3209:3109:2710:1110:0711:0411:0217:5418:0118:2518:3217:4218:44ארה״ב, דטרויט )ח(

07:0807:0309:1609:1409:5009:4710:4610:4518:0418:0918:3018:3517:5118:45ארה״ב, האוסטון )ח(

06:4406:3908:4808:4509:2309:2110:1910:1717:2817:3417:5618:0117:1518:12ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0206:5809:1409:1209:4609:4510:4410:4318:0918:1318:3418:3817:5418:48ארה״ב, מיאמי )ח(

06:5706:5008:5008:4709:3009:2610:2310:2117:1517:2317:4617:5317:0318:05ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:2407:1709:1809:1509:5709:5410:5110:4817:4517:5218:1518:2217:3318:34ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:5706:4908:4908:4609:2909:2510:2210:2017:1317:2017:4417:5117:0118:03ארה״ב, שיקגו )ח(

06:2406:2709:0209:0409:3309:3510:3910:4019:0919:0619:3319:3018:4919:40בוליביה, לה-פס )ח(

08:1108:0009:4409:3910:3210:2711:2211:1817:4217:5318:2018:3017:3418:44בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:1008:0009:4409:3910:3210:2611:2111:1817:4417:5418:2118:3117:3518:45בלגיה, בריסל )ח(

05:4905:5308:2908:3209:0309:0510:1010:1118:5618:5319:1719:1318:3519:23ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:3805:4208:1808:2108:5108:5309:5910:0018:3918:3619:0419:0018:1819:10ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:3007:1909:0208:5709:5009:4510:4010:3617:0117:1217:3817:4816:5618:02בריטניה, לונדון )ח(

07:4407:3309:1109:0610:0209:5610:5010:4717:0217:1417:4217:5316:5718:08בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:3907:2809:0809:0309:5809:5310:4710:4317:0417:1617:4217:5216:5618:07גרמניה, ברלין )ח(

07:5107:4109:2609:2210:1310:0811:0411:0017:2917:3918:0518:1517:1918:29גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:4605:5008:2708:3009:0209:0410:0910:1119:0318:5919:2219:1818:4219:28דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1107:0809:2909:2810:0009:5910:5910:5818:3418:3718:5919:0118:1919:11הודו, מומבאי )ח(

07:0607:0409:2509:2409:5609:5410:5510:5418:3118:3418:5518:5818:1619:07הודו, פונה )ח(

07:0306:5408:4408:4009:2809:2410:2010:1716:5317:0317:2817:3716:4317:50הונגריה, בודפשט )ח(

07:0506:5808:5908:5509:3809:3510:3210:2917:2417:3117:5518:0217:1218:13טורקיה, איסטנבול )ח(

07:2507:1809:2209:2010:0009:5710:5410:5217:5418:0118:2318:3017:4218:41יוון, אתונה )ח(

07:2307:1409:0509:0109:4909:4410:4010:3717:1517:2517:5017:5817:0518:11מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה 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
07:0807:0609:2609:2509:5709:5610:5610:5518:3218:3418:5618:5818:1619:08מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:3205:4108:1608:2209:0609:1010:1910:2219:5419:4520:2920:2019:2920:34ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:4706:4308:5708:5609:3109:2910:2810:2617:4817:5318:1418:1817:3418:28נפאל, קטמנדו )ח(

07:1707:1709:4609:4610:1610:1611:1811:1819:2119:2119:4419:4419:0319:53סינגפור, סינגפור )ח(

07:0806:5708:3708:3309:2709:2210:1610:1316:3316:4417:1217:2216:2417:37פולין, ורשא )ח(

06:0506:0708:4108:4309:1209:1310:1710:1718:3918:3719:0319:0118:2019:10פרו, לימה )ח(

07:5607:4709:4009:3710:2310:1911:1511:1217:5418:0318:2818:3617:4418:49צרפת, ליאון )ח(

08:1308:0309:5109:4710:3710:3211:2811:2517:5918:0918:3318:4217:4918:55צרפת, פריז )ח(

06:1206:1208:4008:4009:0909:0910:1110:1118:0918:1018:3218:3217:5118:41קולומביה, בוגוטה )ח(

07:2807:2009:1609:1309:5809:5410:5010:4817:3917:4718:0818:1617:2818:28קנדה, טורונטו )ח(

07:0807:0008:5408:5009:3609:3210:2910:2617:1017:1917:4217:5016:5918:03קנדה, מונטריאול )ח(

06:4006:3408:4208:3909:1809:1510:1310:1117:2017:2617:4817:5317:0718:04קפריסין, לרנקה )ח(

08:3608:2409:5809:5310:5110:4511:3911:3517:4517:5818:2618:3817:3718:53רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:1308:0009:3209:2710:2610:2011:1411:1017:1917:3217:5818:1017:1118:25רוסיה, מוסקבה )ח(

07:4007:3109:2109:1710:0610:0110:5710:5417:3117:4118:0618:1517:2118:28רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:4507:3509:2609:2210:1010:0611:0210:5917:4017:5018:1018:1917:3018:32שוויץ, ציריך )ח(

06:4406:4209:0609:0509:3609:3510:3610:3618:2018:2318:4418:4618:0418:55תאילנד, בנגקוק )ח(
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מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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