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הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(27 September - 3 oktober 20) ט' - ט"ו תשרי תשפ"א
שבוע יום הכיפורים וחג הסוכות



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid
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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 ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
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ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
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Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג תשרי, הלולא דכ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע, 

ה'תשי"א

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מוסגר בזה הקונטרס לחג הסוכות הבע"ל, הכולל מאמר ושיחה מכתב ולקוט מנהגים, והוא 

לזכות בו את הרבים כל אחד מסביבתו באופן המתאים.

רעהו  אהבת  מאתנו  ואחת  אחד  כל  מאת  דורשין  השנה,  ימות  שאר  כל  על  שאת  ביתר  כי 

והתכללות כולנו כאחד - במועדי חדש הכללי הוא חדש תשרי:

בראש השנה, יום הכתרת המלך מלכו של עולם, שתמליכוני עליכם להיות בישורון מלך שזהו 

דוקא בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל:

ביום הכפורים שצריך מקודם לפייס את חברו, ודומים למלאכים שאין ביניהם לא קנאה ולא 

תחרות:

בחג הסוכות שרמזו רז"ל במתק לשונם: ראוים כל ישראל לישב בסוכה אחת 

ובשמיני עצרת אשר אמר הקב"ה הביאו פר אחד איל אחד כי קשה עלי פרידתכם.

ומודגש עוד ביותר בחה"ס במצות ולקחתם לכם הד' מינים, אשר מבואר ענינם בכ"מ - ומהם 

בתורת בעל ההלולא )וככה - תרל"ז, פרק פ"ז ואילך( - שלמה ד' מינים אלו דוקא, כי כל אחד מהם 

רומז על האחדות. ונוסף ע"ז הנה צריך לחברם כולם כאחד )ראה ב"י וט"ז סתרנ"א בשם הריקאנטי(, 

אף שהאתרוג הוא בדוגמת בעלי תורה ומצות שבישראל, הלולב והדס מי שיש בהם תורה או מצות, 

והערבה - אלו שאין בהם לא תורה ולא מצות, ואז דוקא, אומר הקב"ה, אעלה סימן: אתרוג, ערבה, 

לולב, הדס - )זח"ג רס"ג, א. תיקונים תי' י"ג ועוד( בתמר - זו כנס"י, זאת קומתך דמתה לתמר.

דסוכה  ומכאן  אחת,  בסוכה  לישב  ראוים  ישראל  דכל  הנ"ל  במרז"ל  לומר  יש  הצחות  וע"ד 

שאולה כשרה דלא מטי שוה פרוטה לכל חד אלא ע"י שאלה )רש"י סוכה כז, ב(,

כי סוכה האחת - מקיף העצמי דעצמות א"ס, כמבואר בסוף מאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 

שבקונטרס - גם בה צ"ל תנאי התורה תעשה לך - משלך ע"י עבודתו דוקא בקיום התומ"צ ועבודת 

הבירורים, וצ"ל לו בה עכ"פ שוה פרוטה, כי בפרוטה מקניא נפשו )קדושין ג, ב( ונחי' לפניו בחיות פנימי 

)עיין בסוף המאמר(. ופירשו והודיעו רז"ל דלא מטי שוה פרוטה לכל חד - יהי' מי שיהי' - אלא ע"י 

שאלה משאר בנ"י, כי כל אחד מתוקן מחברו, וכולם צריכים זה לזה.

אבינו  רצון  לעשות  אחת  אגודה  כולם  שיעשו  הרבים  את  לזכות  והצלחה  שמח  חג  בברכת 

שבשמים בלבב שלם,

מ. שניאורסאהן

סוף זמן קידוש לבנה: יום חמישי בערב, י"ג תשרי
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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    טוב שני-להבין ענין יום  התורלקוטי   )כד
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   חייםתורת   )כה

 אער  .............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"מאמרי   )כו
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   רת שמואל תרל"בתו  )כז
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   העבודהקונטרס   )כח

 רעג   .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  םקונטרסי –ם מאמריספר ה  )כט

 ערה   ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  ) ל
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 ח רע  ..........................................  דלפרק  כרונותספר הז  )לא

  ות קודש  אגר  )לב

 ארפ  ......................................................  הריי"צמו ו"ראדמ

 רפד  .................  קודש-שבתת חהתורה למנקריאה   ) לג

 רפה   .......  חג הסוכותיום כיפור ולשבוע לוח זמנים   )לד

כיפורים ולחג  ליום ההדלקת נרות סדר מצות   ) לה

 רפו  .......................................................  הסוכות
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰MÓÁ·e'וגֹו הּׁשביעי לחדׁש יֹום ,1עׂשר «¬ƒ»ְְִִֶַַָָֹ

ּופרטי  החג ענין ּבּכתּוב ְְְִֵֵֶַַָָָָּומבאר

ּבּזהר  ואיתא ׁשּבֹו. ׁשאל 2הּקרּבנֹות יֹוסי רּבי ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

קאמירי. מאי יֹום, עׂשר חמּׁשה הני אּבא: ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָלרּבי

ּכל  לתּתא, ּבין לעילא ּבין חזי, ּתא ליּה: ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָאמר

יתבא  ּובארחיּה נטלא ּבארחיּה וחד ְְְְְְְֵֵַַָָָָָָחד

ואחרּֿכ) ּדעביד מאי ועביד אתער, ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָּובארחיּה

יֹום  עׂשר "ּובחמּׁשה הּפסּוק את לבאר ְְֲִִֵֶַַַָָָָָמתחיל

ׁשּיׁש והינּו, ּכדלקּמן). וגֹו', הּׁשביעי" ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹלחדׁש

למעלה  מּלמּטה העלאה לענין וסדר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדר

ההמׁשכה  לענין וסדר ודר נטלא") ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ("ּבארחיּה

ּבעׂשר  הן יתבא"), ("ּבארחיּה למּטה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָמּלמעלה

("לעילא"), העליֹון ׁשּבאדם העליֹונֹות ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָהּספירֹות

("לתּתא") למּטה ּבאדם הּנפׁש ּכחֹות ּבעׂשר ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהן

לעליֹון" "אּדּמה עלֿׁשם יׁש3ׁשּנקרא ּוכמֹוֿכן , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

אתערּותאּֿדלעילא  ענין לכללּות וסדר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּדר

("ּבארחיּה אתערּותאּֿדלתּתא עלֿידי ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנעׂשה

ּכּידּוע  כּו'), העליֹונֹות 4אתער" הּספירֹות ׁשעׂשר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

הּתחּתֹונֹות  הּספיר ֹות עׂשר עלֿידי ְְְְְִִֵֶֶַַַַמתעֹוררֹות

את  עׂשה אלקים "ּבצלם ּכי הּתחּתֹון, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבאדם

אפן 5האדם" ּכפי למעלה לעֹורר ּבכחֹו אׁשר עד , ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹֹ

ּכּידּוע  ּבזה, הענין [ּוכללּות למּטה 6התעֹוררּותֹו ְְְְְִִֶַַַָָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  הּפסּוק 7ּפרּוׁש צּל",8על "ה' ְִֵֵַַַַַָ

הּצל  ּכמֹו ,ׁשּל הּצל ּכביכֹול הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּקּב"ה

האדם  אחרי ּפֹונה ּכל 9ׁשהּוא מתעֹוררים ׁשּלכן , ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

למּטה. האדם עׂשּית עלֿידי ּדלמעלה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָהענינים
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יב.1) כט, ואילך.2)פינחס ג רנח, הסוכות שער דא"ח עם בסידור נתבאר ב. קב, מפאנו 3)ח"ג לרמ"ע מאמרות עשרה

ובכ"מ. ב. שא, ב. כ, א. ג, של"ה סל"ג. ח"ב חי כל אם ד.4)מאמר רנט, שם ו.5)סידור ט, הצ"צ 6)נח הגהת ראה

א'תשנ. ע' ריש סוכות דרושי אוה"ת - הנ"ל ג).7)לסידור (ע, נשא פ' סע"ב). מ, ג. (לט, בשלח פ' לוי בקדושת הובא

ה.8) קכא, שם.9)תהלים באוה"ת הובא ג). (לו, ושמחי רני ד"ה תו"א
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l"yz'dו ,zekeqd bgc 'a mei

למּטה, מּלמעלה להמׁשכה ּבנֹוגע הּוא ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָוכן

הּמּגיד  הרב ּתֹורת הּפסּוק 10ּכּידּוע 11על ִַַַַַַַַָָָ

אתם  יעׂשה אׁשר ּגֹו' חּקֹותי את ְְֲֲֶֶֶֶַַַָֹֻ"ּוׁשמרּתם

הּמצֹות  מעׂשה ׁשעלֿידי ּבהם", וחי ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאדם

ּגם  מּובן וכן ּבּמצ ֹות. "חּיּות" האדם ְְְִִֵַַַַָָָָממׁשי

הּזקן  אדמֹו"ר הּמּגיד 12מּתֹורת מהרב 13ׁשּׁשמע ְִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

הּמׁשנה  מאמר מּמ",14על למעלה מה "ּדע ְְְֲִִַַַַַַַָָָ

מהאדם  ,"מּמ" הם ׁשּלמעלה הענינים ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּכל

ענין  לבאר מתחיל זֹו, הקּדמה ּולאחרי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלמּטה].

היא, הּבאּור ּונקּדת ּגֹו', יֹום" עׂשר ְֲִִֵַַַָָָֻ"ּבחמּׁשה

ּבא  הּׁשביעי" לחדׁש יֹום עׂשר ְֲִִִֶֶַַָָָָֹׁש"חמּׁשה

הּכּפּורים), (יֹום לחדׁש" ה"עׂשֹור ְֲִִֵֶֶַַַָֹלאחרי

(הּספירה  הּמלכּות ספירת עלּית ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָׁשענינֹו

הּכתר  ּבספירת למּטה) מּלמעלה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָהעׂשירית

ׁשּלכן  למעלה), מּלמּטה העׂשירית ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ(הּספירה

ּכדי  ּדוקא, לחדׁש" "העׂשירי יֹום למּטה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻהקּבע

הּספירה  למעלה ּתתעֹורר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשעלֿידיֿזה

הּמלכּות  ּבנין נעׂשה ואחרּֿכ ְְְֲֲִִִַַַַַַָָָהעׂשירית.

לּה ׁשּנמׁשכים ּדזעירֿאנּפין' חסדים ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָּב'חמּׁשה

ּב'סּדּור  ּבארּכה ּכּמבאר כּו', מּקיפים ְְְֲִִִִִַַַַָָֹֻּבבחינת

ּדבריֿאלקיםֿחּיים' מאמר 4עם המׁש ּבפרּוׁש ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַֹ

וזהּו כּו'. ּדמלּכא אחרנין יֹומין חמּׁשה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹהּזהר:

ּדוקא  למּטה ׁשּנקּבע הּסּכֹות חג ׁשל ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻענינֹו

ּכדי  הּׁשביעי", לחדׁש יֹום עׂשר ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ"ּבחמּׁשה

ענינים  ּכל יתעֹוררּו למּטה, העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָׁשעלֿידי

כּו'. "מלּכא" ּבבחינת ְְִִֵַַָאּלּו
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˙¯Bz Úe„ik ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰Ï Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿≈«««¿»»ƒ¿«¿»¿«»«»««
„Èbn‰ ‰eÒt˜ממעזריטש‰10¯· ÏÚ11È˙BwÁ ˙‡ Ìz¯ÓLe" »«««ƒ««»¿«¿∆∆À«

‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL ,"Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡ 'Bb¬∆«¬∆…»»»»»«»∆∆«¿≈«¬≈
Ì„‡‰ CÈLÓÓ ˙Bˆn‰ תוספת"˙eiÁ" אלוקיתÔÎÂ .˙Bˆna «ƒ¿«¿ƒ»»»««ƒ¿¿≈

¯"BÓ„‡ ˙¯BzÓ Ìb Ô·eÓ»«ƒ««¿
Ô˜f‰12·¯‰Ó ÚÓML «»≈∆»«≈»«

„Èbn‰13¯Ó‡Ó ÏÚ ««ƒ««¬«
‰Ln‰14 אבות Ó‰בפרקי Úc" «ƒ¿»««

ÌÈÈÚ‰ ÏkL ,"CnÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»∆»»ƒ¿»ƒ
ÓlL,"EnÓ" Ì‰ ‰ÏÚ ∆¿«¿»≈ƒ¿

‰hÓÏ Ì„‡‰Ó ופעולת הנהגת כי ≈»»»¿«»
לאלוקות  ולהתקרב להתעלות האדם

השפעה  לה יש למעלה, מלמטה

האלוקי  האור המשכת על ופעולה

למטה  ].מלמעלה
ÏÈÁ˙Ó ,BÊ ‰Óc˜‰ È¯Á‡Ïe¿«¬≈«¿»»«¿ƒ

"MÓÁa‰הזוהר  ÔÈÚ ¯‡·Ï¿»≈ƒ¿««¬ƒ»
,'Bb "ÌBÈ ¯NÚ עניינו את היינו »»

הסוכות, חג של »c˜e¿À˙הפנימי
¯NÚ ‰MÓÁ"L ,‡È‰ ¯e‡a‰«≈ƒ∆¬ƒ»»»

"ÈÚÈ·M‰ L„ÁÏ ÌBÈ חל שבו «…∆«¿ƒƒ
הסוכות חג של הראשון «a‡היום

"L„ÁÏ ¯BNÚ"‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈∆»«…∆
BÈÚL ,(ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ)«ƒƒ∆ƒ¿»
בעשירי  החל הכיפורים יום של הפנימי

הוא  תשרי, חודש השביעי, לחודש

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ˙iÏÚ¬ƒ«¿ƒ«««¿
‰ÏÚÓlÓ ˙È¯ÈNÚ‰ ‰¯ÈÙq‰)«¿ƒ»»¬ƒƒƒ¿«¿»

‰hÓÏ הספירות את כשמונים ¿«»
למטה, החכמה, מספירת מלמעלה,

תפארת  גבורה חסד דעת בינה היינו

המלכות  ספירת מלכות, יסוד הוד נצח

העשירית  הספירה וביום )היא

עולה  המלכות ספירת הכיפורים

מכל  למטה שהיא הרגיל ממקומה

‰k˙¯הספירות, ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ««∆∆
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ˙È¯ÈNÚ‰ ‰¯ÈÙq‰) עשר את כשסופרים «¿ƒ»»¬ƒƒƒ¿«»¿«¿»

החכמה, ספירת שמעל הכתר לספירת מגיעים למעלה, מלמטה הספירות

הדעת  אין נמנה, ש'כשהכתר הכלל לפי העשירית, הספירה היא והכתר

hÓÏ‰נמנה' Úa˜‰ ÔÎlL הכיפורים ), "‰È¯ÈNÚכיום ÌBÈ ∆»≈À¿«¿«»»¬ƒƒ
‰¯ÈÙq‰ ‰ÏÚÓÏ ¯¯BÚ˙z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL È„k ,‡˜Âc "L„ÁÏ«…∆«¿»¿≈∆«¿≈∆ƒ¿≈¿«¿»«¿ƒ»

˙È¯ÈNÚ‰.הכתר ספירת ספירת CkŒ¯Á‡Âהיא הכיפורים שביום לאחר »¬ƒƒ¿««»

הכתר, בבחינת מתעלית ‰eÎÏn˙,המלכות ÔÈa ‰NÚ נמשך כלומר, «¬»ƒ¿«««¿
'בניין  המושג כלל, (בדרך 'נבנית' והמלכות אור תוספת המלכות בספירת

והשפע  האור וחסידות, בקבלה כמבואר השנה, ראש לגבי מוזכר המלכות'

ידי  על לעולמות ונמשך יורד המידות) ואור המוחין (אור הספירות כל של

בסיום  שנה ומידי המלכות, ספירת

השנה  תחילת ולקראת החולפת השנה

את  להחיות האלוקי הרצון החדשה,

והשפע העול  ומסתלק, נעלם מות

המלכות, ידי על כלל בדרך שעובר

ישראל  בני של העבודה ידי ועל נעצר.

מחדש  מתעורר הרצון השנה, בראש

וכך  מחדש נמשך הספירות של והאור

וכאן  ו'נבנית', חוזרת המלכות ספירת

המלכות  בספירת ההארה תוספת גם

'בניין  נקראת הכיפורים ליום בשייכות

ש'בניין  ומבאר וממשיך המלכות')

מלמעלה  ההמשכה ידי על המלכות'

הוא  הכיפורים ביום למטה

Œ¯ÈÚÊc ÌÈ„ÒÁ ‰MÓÁ'a«¬ƒ»¬»ƒƒ¿≈
,'ÔÈt‡ נקראות העליונות המידות «¿ƒ

שבמוחין  לאור ביחס (כי זעירות 'פנים

המידות  אור שבכתר, אנפין' וב'אריך

ההארה  ועיקר ו'קטן') מועט הוא

במידת  היא המידות של וההשפעה

עניינים  לחמישה שנחלקת החסד

המתבטא  (דבר חסדים' 'ה' הנקראים

ומשפיעה, הנותנת שביד, בכך למטה

אצבעות) חמש dÏיש ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒ»
לספירת  נמשכים החסדים חמש

eÎ'המלכות ÌÈÙÈwÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒƒ
באה  היא ההמשכה מעלת ומפני

ולא  'מקיף', בדרך המלכות בספירת

פנימית, «…¿»nk·‡¯בהתלבשות
ŒÈ¯·c ÌÚ ¯ecÒ'a ‰k¯‡a«¬À»¿ƒƒƒ¿≈

'ÌÈiÁŒÌÈ˜Ï‡4 מאמרי עם סידור ¡…ƒ«ƒ
Ó‡Ó¯חסידות  CLÓ‰ Le¯Ùa¿≈∆¿≈«¬«

:¯‰f‰ואילו הגבירה, ל'מטרוניתא', שייך העשירי ÔÈÓBÈשהיום ‰MÓÁ «…«¬ƒ»ƒ
'eÎ ‡kÏÓc ÔÈ¯Á‡.עצמו המלך של הם אחרים ימים חמשה «¬»ƒ¿«¿»

BÈÚ e‰ÊÂ הפנימי‡˜Âc ‰hÓÏ Úa˜pL ˙Bkq‰ ‚Á ÏL ¿∆ƒ¿»∆««À∆ƒ¿«¿«»«¿»
È„ÈŒÏÚL È„k ,"ÈÚÈ·M‰ L„ÁÏ ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa"«¬ƒ»»»«…∆«¿ƒƒ¿≈∆«¿≈
"‡kÏÓ" ˙ÈÁ·a el‡ ÌÈÈÚ Ïk e¯¯BÚ˙È ,‰hÓÏ ‰„B·Ú‰»¬»¿«»ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ««¿»

,'eÎ.לעיל כמבואר
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ז 'ebe iriayd ycegl mei xyr dyngae

(·Í‡ הענין ּבכללּות להבין צרי עדין «¿ְְְֲִִִִִַָָָָָ

האדם  עלֿידי נעׂשית למעלה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָׁשההתעֹוררּות

למעלה, הּוא ׁשהענין ׁשּכפי ,לאיד (וכן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָלמּטה

הרי  מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה למּטה), ּגם נקּבע ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּכ

הּזהר: (ּובלׁשֹון ּומּטה' 'מעלה ענין ְְְֲִִִִַַַַַָָֹאמּתית

לגמרי  ּברחּוק ׁשהם ּבאפן הּוא ּולתּתא) ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹלעילא

ּוביֹותר  ּביניהם. הּקׁשר מהּו ואםּֿכן מּזה, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה

לּספירֹות  ּבנֹוגע ׁשאפילּו הּידּוע, עלּֿפי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֻיקׁשה

מּכל  "לאו ׁשאֹורֿאיןֿס ֹוף אמרּו ְְִֵֶֶָָָָהעליֹונֹות,

ּכלל" איהּו מּדֹות נאמר 15אינּון ולכן ,16- "אליו ְְֱִִִֵֵֶַָָָ

הּמלּבׁש ׁשהאֹורֿאיןֿסֹוף הינּו, למּדֹותיו", ְְְְִֵֶַַָָָֹֻולא

מהּספירֹות. ּבאיןֿער למעלה הּוא ְְְְְֲִִֵֵַַַָֹּבּספירֹות

חּיים' ה'עץ מּמאמר ּגם ׁש"אֹורֿאין17ֿוכּמּובן ְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

ּובּבינה  מקֹום, ּבקרּוב ּובחכמה ּבּכתר מאיר ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָסֹוף

חּלֹון, עלֿידי ּובזעירֿאנּפין מקֹום, ְְְְִִִֵֵַַַָּברחּוק

לעֹולמֹות  ּומאצילּות נקב, עלֿידי ְְְֲִֵֵֶֶַַַָּובּמלכּות

והינּו, ּפרסא", עלֿידי ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

מּדֹות  אינּון מּכל "לאו ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף ְִִִֵֵֶָָָדכיון

עלֿידי  ההמׁשכה להיֹות צריכה לכן ּכלל", ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאיהּו

וקלֿ ּבמּכלֿׁשּכן מּובן ּומּזה כּו'. ו'נקב' ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ'חּלֹון'

לגּבי  ה'ּמּטה' ׁשל הער רחּוק ּגדל ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוחמר

והּׁשּיכּות  הּקׁשר מהּו ואםּֿכן, ְְְִֵֶֶַַַַַַָָה'מעלה'.
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ב).15) (יז, בהקדמה אוה"ת 16)תקו"ז ב. פה, דא"ח עם סידור וראה פ"ב. הכוונה) (שער לב שער בפרדס הובא ספרי

תשרי. יא יום" "היום א'תסג. ע' שובה לשבת סדר 17)דרושים (שער מז שער פי"גֿיד. אבי"ע) דרושי (שער מב שער

פ"א. אבי"ע)

˙e¯¯BÚ˙‰‰L ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎa ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡ (·«¬«ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿»»ƒ¿»∆«ƒ¿¿
‰ÏÚÓÏוגילוי הארה תוספת יש ידה שעל È„ÈŒÏÚבאלוקות ˙ÈNÚ ¿«¿»«¬≈«¿≈

,C„È‡Ï ÔÎÂ) ‰hÓÏ Ì„‡‰ שני מצד העניין את להבין צריך וגם »»»¿«»¿≈¿ƒ»
‰hÓÏ Ìb Úa˜ Ck ,‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔÈÚ‰L ÈÙkL והעניינים ∆¿ƒ∆»ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿««¿«»

שלמעלה  לעניינים מקבילים ),למטה
È¯‰ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»¬≈
'‰hÓe ‰ÏÚÓ' ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒƒ¿««¿»«»
ולא  באמת, ותחתון באמת עליון היינו

יחסי  באופן ‰f‰¯:רק ÔBLÏ·e)ƒ¿«…«
ÔÙ‡a ‡e‰ (‡z˙Ïe ‡ÏÈÚÏ¿≈»¿«»¿…∆

Ì‰L'וה'למטה eÁ¯a˜ה'למעלה' ∆≈¿ƒ
,‰fÓ ‰Ê È¯Ó‚Ï כל ביניהם ואין ¿«¿≈∆ƒ∆

והשוואה, e‰Óיחס ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«
Ì‰ÈÈa ¯Lw‰ לכך ההסבר ומה «∆∆≈≈∆

וכן  ה'למעלה' על משפיע שה'למטה'

על  משפיע ה'למעלה' לאידך

ה'למטה'?

,Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰L˜È ¯˙BÈ·e¿≈À¿∆«ƒ«»«
˙B¯ÈÙqÏ Ú‚Ba eÏÈÙ‡L∆¬ƒ¿≈««¿ƒ

˙BBÈÏÚ‰'למטה' של עניין שאינם »∆¿
'למעלה', של עניין ¿«‡e¯Óאלא

אליהו' ≈∆ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Lב'פתח
ומופשט  אמיתי, בליֿגבול הוא עצמו

כמו  הספירות של ההגדרות מכל

אלא  ו'חסד' ÏkÓ'חכמה' Â‡Ï"»ƒ»
"ÏÏk e‰È‡ ˙BcÓ ÔeÈ‡15, אין ƒƒƒ¿»

כל  של ההגבלות ואת התכונות את בו

מהן  נעלה הוא אלא הללו המידות

¯Ó‡ ÔÎÏÂ16‡ÏÂ - ÂÈÏ‡" ¿»≈∆¡«≈»¿…
,"ÂÈ˙BcÓÏ מי" בתורה הכתוב על ¿ƒ»

דרשו  אליו", קראנו בכל אלוקינו כה'

למדותיו", ולא "אליו ז"ל חכמינו

מכוונת  הקריאה אין הקדושֿברוךֿהוא אל ומתפלל קורא יהודי כאשר כלומר,

שלמעלה  סוף אין בעצמו, להקדושֿברוךֿהוא אלא למידותֿהספירות

הוא  הדברים של הפנימי שהפירוש מבואר וחסידות ובקבלה מהמידות,

עצמן, המידות לספירות, בספירות שמלובש סוף האין אור בין גם להבדיל

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙B¯ÈÙqa LaÏn‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰L ,eÈ‰«¿∆»≈«¿À»«¿ƒ¿«¿»
C¯ÚŒÔÈ‡a והשוואה יחס כל 'אליו',B¯ÈÙq‰Ó˙ללא הכוונה וזו עצמן ¿≈¬…≈«¿ƒ

הספירות. 'למידותיו', ולא סוף, האין ‰'ıÚאל ¯Ó‡nÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ«¬«»≈
'ÌÈiÁ17 האריז"ל ka˙¯מכתבי ¯È‡Ó ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡"L «ƒ∆≈≈ƒ«∆∆

Œ¯ÈÚÊ·e ,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ‰Èa·e ,ÌB˜Ó ·e¯˜a ‰ÓÎÁ·e«»¿»¿≈»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈
˙eÏÈˆ‡Óe ,·˜ È„ÈŒÏÚ ˙eÎÏn·e ,ÔBlÁ È„ÈŒÏÚ ÔÈt‡«¿ƒ«¿≈«««¿«¿≈∆∆≈¬ƒ

,"‡Ò¯t È„ÈŒÏÚ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ אור כלומר, ¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¿≈«¿»
למטה  עד מלמעלה האלוקי האור ירידת של הדרגות בכל מאיר סוף האין

של  ומהותה למעלתה בהתאם היא ההארה ואופן מידת דרגה שבכל אלא

העליונות  הספירות מעשר שלמעלה עליון כתר בחינת - בכתר דרגה, אותה

האדם) ראש מעל הוא שהכתר (כשם

והנעלית  הראשונה הספירה - ובחכמה

האורֿאיןֿסוף  הספירות, מעשר ביותר

רב, באור היינו מקום, בקירוב מאיר

במקום  יותר מאיר גשמי שאור כשם

בספירת  - בבינה האור, למקור קרוב

מקום, בריחוק מאיר האור הבינה

כמו  יותר, פחותה במידה הארה שהיא

האור, ממקור רחוק מאיר שהאור

העליונות, המידות – אנפין' וב'זעיר

חלון  ידי על היא סוף האין הארת

מועט  הוא חלון דרך המאיר שהאור

המאיר  מהאור אפילו יותר ומצומצם

מאיר  אורֿאיןֿסוף - ובמלכות מרחוק,

והתחתונה  האחרונה המלכות, בספירת

נקב  ידי על הספירות, מעשר ביותר

פחות  אור, מאוד מעט רק עובר שדרכו

חלון, דרך העובר אור מאשר

על  – לבריאהֿיצירהֿעשיה ומאצילות

עובר  סוף האין האור כאשר פרסא, ידי

האצילות, עולם של המלכות מספירת

העולמות  ארבעת מבין העליון העולם

בגלוי, היא האלוקות שבו הרוחניים,

שלמטה  העולמות בשלושת להאיר

בהם  בריאהֿיצירהֿעשייה, מאצילות,

(רוחניים) נבראים של מציאות יש

באצילות, כמו בגלוי אינה והאלוקות

והעלם  צמצום עובר האלוקי האור

וילון  כמו שהיא לבריאהֿיצירהֿועשיה אצילות שבין ה"פרסא" ידי על נוסף

"והבדילה  הפסוק על אונקלוס (כתרגום האור על ומסתיר המעלים ומסך

המאמר, בהמשך בפרטיות שיבואר וכפי "פרסא"), – פרוכת לכם", הפרוכת

‡ ˙BcÓ ÔeÈ‡ ÏkÓ Â‡Ï" ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L ÔÂÈÎ„ ,eÈ‰Âe‰È ¿«¿¿≈»∆≈»ƒ»ƒƒƒ
,"ÏÏk,הספירות מעניין מאד ונבדל מרומם BÈ‰Ï˙אלא ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏ ¿»»≈¿ƒ»ƒ¿

‰ÎLÓ‰‰ בספירות סוף האין eÎ'.של '·˜'Â 'ÔBlÁ' È„ÈŒÏÚ ואם ««¿»»«¿≈«¿∆∆
והספירות, סוף האין של היחס לגבי הדברים פני הם Ô·eÓאלה ‰fÓeƒ∆»

'‰hn'‰ ÏL C¯Ú‰ ˜eÁ¯ Ï„b ¯ÓÁÂŒÏ˜Â ÔkLŒÏkÓa¿ƒ»∆≈¿«»…∆…∆ƒ»≈∆∆««»
ה' את העובד התחתון האדם ‰'ÏÚÓ‰'כפשוטו, Èa‚Ï.סוף האין אור ¿«≈««¿»

,Ì‰ÈÈa ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰ e‰Ó ,ÔkŒÌ‡Â יש התחתונים שמעשי ¿ƒ≈««∆∆¿««»≈≈∆
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l"yz'dח ,zekeqd bgc 'a mei

ׁשעלֿידיֿזה  הּסּכֹות, לחג ּבנֹוגע ּוכמֹו ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַֻּביניהם,

"חמּׁשה  יֹום את קֹובעים מּטה ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶַָָׁשּביתּֿדין

למעלה  מתעֹוררים  אזי הּׁשביעי", לחדׁש ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹעׂשר

ּוכמֹו למּטה, ונמׁשכים הּסּכֹות חג עניני ְְְְְְִִִֵַַַָָָֻּכל

ּדיֹוםֿ הּקטרת ענן ּומתּגּלה נמׁש הּסּכה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשּבסכ

נאמר 18הּכּפּורים  זה ׁשעל על 19, אראה ּבענן "ּכי ֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבעצמּותי"הּכּפ - "אראה התּגּלּות 20רת", , ְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

על21ֿהעצמּות  ּבפנימּיּות נמׁש זה ואחרּֿכ , ְְְְִִִִֶַַַַָָָ

מינים  ד' נטילת מצות נעׂשה 22ידי ועלֿידיֿזה , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ

לׁשמיניֿ עד ׂשמחתנּו" ּב"זמן הּׂשמחה ְְְְִִִִִִִֵַַַָָּגּלּוי

וׂשמחתּֿתֹורה. ְְֲִֶֶַָעצרת

(‚Ô·eÈÂ הּסּכֹות חג ּבמאמר הּמבאר עלּֿפי ¿»ְְֲִַַַַַַָֹֻ

ׁשנה) מאה (לפני ּדּבּורֿהּמתחיל 23תר"ל ְְִִִֵֵַַָָָ

ׁשּנמׁשכים  ּדּבינה מּקיפים ענין ׁשרׁש ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ"להבין

חּיים' ה'עץ מאמר ׁשם ׁשּמביא הּסּכה", ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻעלֿידי

ּובחכמה  ּבּכתר מאיר  ׁש"אֹורֿאיןֿסֹוף ְִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנ"ל,

ּובזעירֿ מקֹום, ּברחּוק ּובּבינה מקֹום, ְְְִִִֵֵַָָָּבקרּוב

נקב, עלֿידי ּובּמלכּות חּלֹון, עלֿידי ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַאנּפין

עלֿ ּבריאהֿיצירהֿע ׂשּיה לעֹולמֹות ְְְֲֲִִִִֵַָָָָּומאצילּות

להבין  צרי זה ּכל ׁשּלהבין ּומבאר, ּפרסא". ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָידי

ו'רחּוק  מקֹום' 'קרּוב ענין למעלה ׁשּי ְְְְִִֵַַַָָָָמה

מקֹום  ּגדר למעלה ׁשּי לא ּדלכאֹורה ְְְְִֶֶַַָָָָָֹמקֹום',

רק  הּוא "מקֹום" ּדפרּוׁש הּוא, הענין א ְְִֵַַָָָכּו'.

ּומדרגה  כּו',24ּבמעלה ּומּטה מעלה ּבחינת , ְְְְֲִֵַַַַַָָָָ

נקרא  זה לכן מעלה, יתרֹון לֹו ׁשּיׁש מה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּדהינּו

נקרא  ׁשהּׂשכל ּומּדֹות, ׂשכל למׁשל ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'מעלה',

מעלה  יתרֹון לֹו ׁשּיׁש לפי הּמּדֹות, לגּבי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ'מעלה'

לֹו ויׁש ּגדֹול חכם ׁשהּוא אדם וכן הּמּדֹות, ְְִֵֵֶַַָָָָָעל

והינּו ּגדֹול, אדם נקרא - זּולתֹו על ּבׂשכלֹו ְְְְְְִִִַַָָָָָיתרֹון

מּמה  [ּולהעיר כּו'. חברֹו על יתרֹון לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַָלפי
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ח"ב 18) תרל"ז המאמרים (ספר פד פרק תרל"ז וככה המשך ואילך. סע"א לו, ואילך. א כט, יוהכ"פ שער ראש עטרת ראה

תרו). ב.19)ע' טז, לז,20)אחרי יוהכ"פ שער ראש עטרת וראה .42 ע' תש"ד עו. ע' עטר"ת לד. ע' עת"ר המאמרים ספר

שם.21)ב. תש"ד המאמרים פז.22)ספר פרק שם. הנ"ל המשך וש"נ.23)ראה ואילך. שסט ס"ע תרכ"ט המאמרים ספר

סע"ב.24) עד, להצ"צ החקירה בספר נת' פ"ח. ח"א מו"נ ראה

למטה העבודה ידי על היא למעלה וההמשכה למעלה על השפעה ¿BÓÎeלהם
‰hÓ ÏL ÔÈcŒ˙ÈaL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙Bkq‰ ‚ÁÏ Ú‚Ba¿≈«¿««À∆«¿≈∆∆≈ƒ∆«»

,"ÈÚÈ·M‰ L„ÁÏ ¯NÚ ‰MÓÁ" ÌBÈ ˙‡ ÌÈÚ·B˜ היו שהרי ¿ƒ∆¬ƒ»»»«…∆«¿ƒƒ
ט"ו  יחול מתי וממילא חודש, ראש יחול מתי וקובעים החדשים את מקדשים

הירח  מולד על עדות לפי בחודש,

מטה של דין ÌÈ¯¯BÚ˙Óבבית ÈÊ‡¬«ƒ¿¿ƒ
˙Bkq‰ ‚Á ÈÈÚ Ïk ‰ÏÚÓÏ¿«¿»»ƒ¿¿≈««À

העליונים ÌÈÎLÓÂ¿ƒ¿»ƒהרוחניים
BÓÎeמלמעלה ,‰hÓÏ עניין למשל ¿«»¿

CLÓזה  ‰kq‰ CÎÒaL∆ƒ¿««À»ƒ¿»
ŒÌBÈc ˙¯Ëw‰ ÔÚ ‰lb˙Óeƒ¿«∆¬««¿…∆¿

ÌÈ¯etk‰18‰Ê ÏÚL ענן , על «ƒƒ∆«∆
הכיפורים יום של Ó‡19¯הקטורת ∆¡«

ÏÚבתורה  ‰‡¯‡ ÔÚa Èk"ƒ∆»»≈»∆«
,"˙¯tk‰ בחסידות כך על ומבואר ««…∆

"È˙eÓˆÚa - ‰‡¯‡"20, ≈»∆¿«¿ƒ
ביום  הקטורת שהקטרת לומר שהכוונה

ממשיכה »¿elb˙‰ƒ˙הכיפורים
˙eÓˆÚ‰21CkŒ¯Á‡Â חג , בבוא »«¿¿««»

שביום Ê‰הסוכות  העצמות גילוי ∆
eiÓÈÙa˙הכיפורים CLÓ וחודר ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

ובעולמות ÂˆÓ˙באדם È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«
ÌÈÈÓ '„ ˙ÏÈË22, הוא שעניינה ¿ƒ«ƒƒ

מה  את בפנימיות ולהחדיר להמשיך

'מקיף' בדרך הכיפורים ביום שהתגלה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ באה שההמשכה ¿«¿≈∆
ונרגשת  גלויה בצורה בפנימיות

ÔÓÊ"a ‰ÁÓO‰ Èelb ‰NÚ«¬»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«
˙¯ˆÚŒÈÈÓLÏ „Ú "e˙ÁÓNƒ¿»≈«ƒ¿ƒƒ¬∆∆

‰¯BzŒ˙ÁÓNÂ השמחה שאז ¿ƒ¿«»
יותר. עוד גדולה

¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ (‚¿»«ƒ«¿…»
˙Bkq‰ ‚Á ¯Ó‡Óa שאמר ¿«¬«««À
תר"ל  בשנת מהר"ש ≈¿ÈÙÏ)ƒאדמו"ר

,‰L ‰‡Ó אמירת לפני שנה מאה ≈»»»
הסוכות  בחג הרבי ידי על זה מאמר

הפותח 23ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac)תש"ל  ƒ««¿ƒ
ÔÈÚבמילים  L¯L ÔÈ·‰Ï"¿»ƒ…∆ƒ¿«

ÌÈÙÈwÓ שלמעלה 'מקיפים' אורות «ƒƒ
בפנימיות «Èac¿ƒ‰מהתלבשות

הבינה מלמעלה ÌÈÎLÓpLמספירת ∆ƒ¿»ƒ

ומתגלים  È·nL‡למטה ,"‰kq‰ È„ÈŒÏÚ מהר"ש ÌLאדמו"ר «¿≈«À»∆≈ƒ»
הנזכר  ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡"Lבמאמר ,Ï"p‰ 'ÌÈiÁ ıÚ'‰ ¯Ó‡Ó«¬«»≈«ƒ««∆≈

,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ‰Èa·e ,ÌB˜Ó ·e¯˜a ‰ÓÎÁ·e ¯˙ka ¯È‡Ó≈ƒ«∆∆«»¿»¿≈»«ƒ»¿ƒ»
,·˜ È„ÈŒÏÚ ˙eÎÏn·e ,ÔBlÁ È„ÈŒÏÚ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ·eƒ¿≈«¿ƒ«¿≈«««¿«¿≈∆∆
Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ ˙eÏÈˆ‡Óe≈¬ƒ¿»¿ƒ»
."‡Ò¯t È„ÈŒÏÚ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿≈«¿»

לעיל, ÔÈ·‰lLכמבואר ,¯‡·Óe¿»≈∆¿»ƒ
CiL ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê Ïk»∆»ƒ¿»ƒ»«»
'ÌB˜Ó ·e¯˜' ÔÈÚ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿«≈»

,'ÌB˜Ó ˜eÁ¯'Â נאמר זה שעל ¿ƒ»
ממקום  היא ובחכמה בכתר שההארה

רחוק  ממקום היא בבינה וההארה קרוב

‰ÏÚÓÏ CiL ‡Ï ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»…«»¿«¿»
'eÎ ÌB˜Ó ¯„b מקום המושג כל כי ∆∆»

רק  ששייכת והגבלה הגדרה הוא

למעלה  ואילו הגשמית, במציאות

רוחנית  במציאות מדובר הרי באלוקות

ההגבלות  מכל ומופשטת הנעלית

הללו? וההגדרות

Le¯Ùc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿≈
‰ÏÚÓa ˜¯ ‡e‰ "ÌB˜Ó"»«¿«¬»

‰‚¯„Óe24‰ÏÚÓ ˙ÈÁa , «¿≈»¿ƒ««¿»
,'eÎ ‰hÓe מדובר לא אכן כלומר, «»

דברים  הפשוט, במובן ומרחק בקירבה

'רחוק' אלא גשמי במקום רק ששייכים

ובמדריגה, בתוכן יותר למעלה הכוונה

בתוכן  יותר למטה הכוונה ו'קרוב'

BÏובמדריגה, LiL ‰Ó eÈ‰c¿«¿«∆≈
‡¯˜ ‰Ê ÔÎÏ ,‰ÏÚÓ ÔB¯˙Èƒ¿«¬»»≈∆ƒ¿»
ÏÎN ÏLÓÏ BÓk ,'‰ÏÚÓ'«¿»¿¿»»≈∆
‡¯˜ ÏÎO‰L ,˙BcÓeƒ∆«≈∆ƒ¿»

,˙Bcn‰ Èa‚Ï '‰ÏÚÓ' בגלל לא «¿»¿«≈«ƒ
יותר  גבוה גשמי במקום נמצא שהשכל

BÏאלא  LiL ÈÙÏ לשכלÔB¯˙È ¿ƒ∆≈ƒ¿
Ì„‡ ÔÎÂ ,˙Bcn‰ ÏÚ ‰ÏÚÓ«¬»««ƒ¿≈»»
BÏ LÈÂ ÏB„b ÌÎÁ ‡e‰L∆»»»¿≈

B˙ÏeÊ ÏÚ BÏÎNa ÔB¯˙È שאינו ƒ¿¿ƒ¿«»
- גבוהה כך כל ברמה «¿ƒ˜¯‡חכם

eÈ‰Â ,ÏB„b Ì„‡ הכוונה ואין »»»¿«¿
הגדול  החכם אלא בגשמיות לגדולה

'גדול' ÔB¯˙Èנקרא BÏ LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈ƒ¿
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ט 'ebe iriayd ycegl mei xyr dyngae

יסֹודי  מהלכֹות ב' ּבפרק הרמּב"ם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּכתב

ּבּמלאכים 25הּתֹורה  ּומּטה' 'מעלה לענין ְְְְִִַַַַַַָָָָ

מּמעלתֹו למּטה ׁשאמרנּו "זה נבּדלים), ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ(ׂשכלים

חכמים  ּבׁשני ׁשאֹומרים ּכמֹו הּוא חברֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָׁשל

מחברֹו ּגדֹול למעלה ׁשאחד ׁשהּוא ּבחכמה, ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשהיא  ּבעּלה ׁשאֹומרים ּוכמֹו זה, ׁשל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָמּמעלתֹו

ּובהתאם  עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו. העלּול", מן ְְְְְִֵֶֶַַַָָלמעלה

אחת: ּבּמאמר, ׁשּמביא הּדגמאֹות ׁשּתי הן ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻלכ

לגּבי  'מעלה' נקרא ׁשהּׂשכל ּומּדֹות, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּׂשכל

הּמּדֹות, על מעלה יתרֹון לֹו ׁשּיׁש לפי ְְֲִִִִֵֶַַַַָהּמּדֹות

הּמּדֹות  ּבאֹות ׁשּמּמּנּו העּלה הּוא הּׂשכל ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָולכן

חכם  ׁשהּוא מאדם ׁשנּיה, ודגמא העלּול. ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻׁשהן

מקֹום' 'קרּוב ענין ּגם יּובן ועלּֿפיֿזה כּו']. ְְִִֵֶַַַָָָּגדֹול

אֹורֿ ׁשּמאיר מה ּדהינּו, למעלה, מקֹום' ְְְְְִִֵֶַַַָָו'רחּוק

מקֹום'. 'קרּוב ּבחינת נקרא יֹותר, ְְִִֵֵֵַָָאיןֿסֹוף

מּמה  כּו', ורחּוק' 'קרּוב ענין לבאר ְְְִִִִֵֵַַָּומֹוסיף

את  להׁשּפיל ּכׁשּצרי למּטה, רֹואים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָׁשאנּו

הענינים, ּכל ּתכלית (ׁשּזֹוהי ּבדּבּור ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהּׂשכל

הּנה  הּמלכּות), ּבבחינת ההמׁשכה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתהיה

ואחרּֿכ ּבמחׁשבה, הּׂשכל מתלּבׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמּתחּלה

ּבדבריו  ׁשּיפעל (ׁשּבכדי למּדֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹמּמחׁשבה

מן  יֹוצאים ּדבריו ׁשּיהיּו להיֹות צרי ְְְְְִִִִִֶָָָָלזּולתֹו,

הּלב, מן ׁשּיֹוצאים ׁש"ּדברים ּכּנֹודע ְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּלב,

הּׁשֹומע" ללב הּנה 26נכנסים לּדּבּור, ּומהּמּדֹות ,( ְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָ

ׁשהּׂשכל  לפי מקֹום', ּב'רחּוק הּׂשכל מאיר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּבדּבּור

ׁשּיתלּבׁש עד למדרגה מּמדרגה להׁשּתלׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָצרי

הּׂשכל  התלּבׁשּות אבל הּדּבּור. ְְְֲִִִִֵֶַַַַָּבבחינת

ׁשאיֿאפׁשר  'קרּוב', ּבבחינת הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבמחׁשבה

ואינֹו הּמחׁשבה , אֹותּיֹות ּבלּתי הּׂשכל את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָלהּׂשיג

אּלא  למדרגה, מּמדרגה ולירד להׁשּתלׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָצרי

וזֹוהי  לּׂשכל, הראׁשֹון לבּוׁש היא ְְְִִִֵֶַַַָָָהּמחׁשבה

ּכל  יׁשנֹו ׁשּבּמחׁשבה (והינּו, 'קרּוב' ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָּבחינת
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א.26)ה"ו.25) סט, בשל"ה הובא - יג שער לר"ת הישר ספר ראה

B¯·Á ÏÚ כך כל חכם kL˙·שאינו ‰nÓ ¯ÈÚ‰Ïe] .'eÎ «¬≈¿»ƒƒ«∆»«
Ì"aÓ¯‰'תורה 'משנה ‰Bz¯‰בספר È„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó '· ˜¯Ùa25 »«¿«¿∆∆≈ƒ¿¿≈«»

) ÌÈÎ‡Ïna '‰hÓe ‰ÏÚÓ' ÔÈÚÏ שם הרמב"ם בדברי הנקראים ¿ƒ¿««¿»«»««¿»ƒ
ÈÏc· ÌÈÏÎN,B¯·Á ÏL B˙ÏÚnÓ ‰hÓÏ e¯Ó‡L ‰Ê" ,(Ì ¿»ƒƒ¿»ƒ∆∆»«¿¿«»ƒ«¬»∆¬≈

ÈLa ÌÈ¯ÓB‡L BÓk ‡e‰¿∆¿ƒƒ¿≈
B¯·ÁÓ ÏB„b „Á‡L ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆∆»»≈¬≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,‰ÓÎÁa¿»¿»∆¿«¿»
BÓÎe ,‰Ê ÏL B˙ÏÚnÓƒ«¬»∆∆¿

‰lÚa ÌÈ¯ÓB‡L גורם סיבה, ∆¿ƒ¿ƒ»
ÏeÏÚ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒ∆»

אין ",התוצאה  אלה בדברים שגם

אלא  במקום ו'מטה' 'מעלה' הכוונה

ובמדריגה העניין »»ŒÔ‡kŒ„Úבתוכן
BBLÏ.הרמב"ם Ì‡˙‰·eשל ¿¿∆¿≈
CÎÏ הנזכרים הנושאים לשני מקביל ¿»

כאן  הרמב"ם ÈzLבדברי Ô‰≈¿≈
,¯Ó‡na ‡È·nL ˙B‡Ó‚c‰«À¿»∆≈ƒ««¬»
ÏÎO‰L ,˙BcÓe ÏÎOÓ :˙Á‡««ƒ≈∆ƒ∆«≈∆
˙Bcn‰ Èa‚Ï '‰ÏÚÓ' ‡¯˜ƒ¿»«¿»¿«≈«ƒ
ÏÚ ‰ÏÚÓ ÔB¯˙È BÏ LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈ƒ¿«¬»«

,˙Bcn‰ הרגש על שולט והשכל «ƒ
‰lÚ‰ ‡e‰ ÏÎO‰ ÔÎÏÂ הסיבה ¿»≈«≈∆»ƒ»

‰Bcn˙והגורם  ˙B‡a epnnL∆ƒ∆»«ƒ
ÏeÏÚ‰ Ô‰L כי התוצאה, ∆≈∆»

בדרך  מידות 'יוצרת' בשכל ההתבוננות

ועלול. עילה iL‰,של ‡Ó‚„Â¿À¿»¿ƒ»
.['eÎ ÏB„b ÌÎÁ ‡e‰L Ì„‡Ó≈»»∆»»»
ÔÈÚ Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«ƒ¿«
'ÌB˜Ó ˜eÁ¯'Â 'ÌB˜Ó ·e¯˜'≈»¿ƒ»

‰ÏÚÓÏ,באלוקות‰Ó ,eÈ‰c ¿«¿»¿«¿«
,¯˙BÈ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡nL∆≈ƒ≈≈

יותר גדולה האור עוצמת «¿ƒ˜¯‡כאשר
'ÌB˜Ó ·e¯˜' ˙ÈÁa הדבר ¿ƒ«≈»

קרוב. ממקום המאיר לאור נמשל

¯‡·Ï ÛÈÒBÓe הנזכר במאמר ƒ¿»≈
‰nÓ ,'eÎ '˜eÁ¯Â ·e¯˜' ÔÈÚƒ¿«≈¿ƒƒ«
CÈ¯vLk ,‰hÓÏ ÌÈ‡B¯ e‡L∆»ƒ¿«»¿∆»ƒ

ÏÈtL‰Ï להורידÏÎO‰ ˙‡ ¿«¿ƒ∆«≈∆
ביטוי  לו (ולתת ¯ea„a וכפי «ƒ

למעלה  בנמשל, הם שהדברים

ירידת  (היינו ל'השפלת' יש באלוקות,

חשיבות  בדיבור השכל והמשכת)

כיוון Ïkמיוחדת ˙ÈÏÎz È‰BfL∆ƒ«¿ƒ»

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL ,ÌÈÈÚ‰שלמעלה המוחין ÈÁ·a˙של »ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆««¿»»ƒ¿ƒ«
˙eÎÏn‰ כי פה", "מלכות אליהו' ב'פתח שנאמר כמו דיבור, הוא שעניינה ««¿

ולהחיות  להוות המלכות, ספירת ידי על יומשך, הספירות שאור היא התכלית

ונבראים  ‰p‰עולמות שהוא ), כפי בדיבור, השכל ב'השפלת' הדברים סדר ƒ≈
הוא  האדם, של הנפש בכוחות

‰lÁzÓ ראשון LaÏ˙Óבשלב ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈
‰·LÁÓa ÏÎO‰ מקבל הוא שם «≈∆««¿»»

נמשך  הוא שדרכן ואותיות מילים

מהשכל, שלמטה הכוחות אל מהשכל

‰·LÁnÓ CkŒ¯Á‡Â של התוכן ¿««»ƒ«¿»»
נמשך שבלב BcÓÏ˙השכל הרגש ¿ƒ

ÂÈ¯·„a ÏÚÙiL È„ÎaL) ותהיה ∆ƒ¿≈∆ƒ¿…ƒ¿»»
השפעה  ˆ¯CÈלדברים ,B˙ÏeÊÏ¿»»ƒ

ÌÈ‡ˆBÈ ÂÈ¯·c eÈ‰iL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆ƒ¿¿»»¿ƒ
ÌÈ¯·c"L Ú„Bpk ,·l‰ ÔÓƒ«≈«»∆¿»ƒ
ÌÈÒÎ ,·l‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBiL∆¿ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

"ÚÓBM‰ ·ÏÏ26 ביטוי לפני ולכן ¿≈«≈«
שבו  שלב להיות צריך בדיבור, השכל

לרגש  יורד Bcn‰Óe˙השכל ,(≈«ƒ
,¯eacÏ מתגלה השכל כך אחר ורק «ƒ

ארוך  בתהליך שמדובר ומאחר בדיבור,

שלבים  כמה È‡Ó¯בן ¯ea„a ‰p‰ƒ≈«ƒ≈ƒ
,'ÌB˜Ó ˜eÁ¯'a ÏÎO‰ אור כמו «≈∆¿ƒ»

ממרחק  ÏÎO‰Lשמאיר ÈÙÏ¿ƒ∆«≈∆
‰‚¯„nÓ ÏLÏzL‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ«¿≈»

‰‚¯„ÓÏ,למחשבה מהשכל ¿«¿≈»
למדות  LaÏ˙iLמהמחשבה „Ú«∆ƒ¿«≈
¯eac‰ ˙ÈÁ·a נחשב הדבר ולכן ƒ¿ƒ««ƒ

מקום'. ‰˙eLaÏ˙'מריחוק Ï·‡¬»ƒ¿«¿
‰·LÁÓa ÏÎO‰ אמנם זו שגם «≈∆««¿»»

בלבד  אחד בשלב מדובר אבל ירידה

˜' ˙ÈÁ·a ‡e‰,'·e¯ כיוון ƒ¿ƒ«≈
˙‡ ‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»¿«ƒ∆
˙Bi˙B‡ ÈzÏa ÏÎO‰«≈∆ƒ¿ƒƒ

,‰·LÁn‰ השכל שהתלבשות כך ««¿»»
חלק  היא המחשבה ידי על במילים

השכל  מהשגת נפרד ≈¿BÈ‡Âבלתי
CÈ¯ˆ,במחשבה להתלבש כדי השכל, »ƒ

‰‚¯„nÓ „¯ÈÏÂ ÏLÏzL‰Ï¿ƒ¿«¿≈¿≈≈ƒ«¿≈»
‡È‰ ‰·LÁn‰ ‡l‡ ,‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»∆»««¿»»ƒ
È‰BÊÂ ,ÏÎOÏ ÔBL‡¯‰ Le·Ï¿»ƒ«≈∆¿ƒ

'·e¯˜' ˙ÈÁa התלבשות ולכן ¿ƒ«≈
ממקום  הארה נקראת במחשבה השכל
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l"yz'dי ,zekeqd bgc 'a mei

ּובזה  ּבדּבּור). מהֿׁשאיןּֿכן  ּבׁשלמּותֹו, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּׂשכל

ּובחכמה  ּבּכתר מאיר ׁש"אֹורֿאיןֿסֹוף מה ְִֵֵֶֶֶַַַָָָיּובן

ּבם  אׁשר הּמדרגֹות ראׁשית ׁשהם קרּוב", ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבבחינת

אֹורֿאיןֿסֹוף. ְִֵֶַמתּגּלה

(„CÈLÓÓeׁשּי אי ׁש"אֹורֿלבאר לֹומר  «¿ƒְֵֵֶַַָָ

ּבקרּוב  ּובחכמה ּבּכתר מאיר ְְִֵֵֵֶֶַַָָאיןֿסֹוף

אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות הרי ּדלכאֹורה, ְְְֲִֵֵַָָמקֹום",

ּוכמאמר  ספירֹות, עׂשר מּבחינת למעלה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָהּוא

אי ואםּֿכן ּכלל". איהּו מּדֹות אינּון מּכל ְְִִִִִֵֵָָָ"לאו

ּבקרּוב  ּובחכמה ּבּכתר ׁש"ּמאיר לֹומר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאפׁשר

ׁשּספירת  נֹודע ּדהּנה הּוא, הענין א ְְְִִִֵֶַַָָָָמקֹום".

לּנאצלים  הּמאציל ּבין ממּצע היא ּכי 27הּכתר , ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

רצֹון  ּבחינת היא הּכתר רֹואים 28ספירת ואנּו , ְְְִִִִֶֶַַַָָ

עצמּות  ּבין ממּצע ּבחינת הּוא ׁשהרצֹון ְְְְִֵֶַַַָָָָֻלמּטה

הּנפׁש לכחֹות היא 29הּנפׁש עצמּה הּנפׁש ׁשהרי , ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

מּדֹות  אינּון מּכל ו"לאו הּכחֹות, מענין ְְְְִִִִֵַַַָָָֹלמעלה

עלֿידיֿזה  היא ּבּכחֹות והתלּבׁשּותּה ְְְְְִִֵֶַַַָָֹּכלל",

הּממּצע  ׁשהּוא הרצֹון, ּבענין ּתחּלה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּנמׁשכת

ּכּידּוע  הּכחֹות, ּבכל הּנפׁש ּתתלּבׁש ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשעלֿידֹו

הּממּצע  ׁשהּוא הענינים מּׁשני ּבֹו יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻׁשהּממּצע

ׁשּיכּותֹו ׁשּמּלבד הרצֹון, ּבענין הּוא וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביניהם.

ּגם  ׁשּיכּות לֹו יׁש הּנפׁש, הּטית להיֹותֹו ְִֵֶֶַַַַַַָָָלּמקֹור,

ּבּמאמר  ׁשּמבאר ּכפי הּכחֹות, ׁשהרצֹון 30לכל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשאם  למׁשל  ּכמֹו האברים, ּכל על וׁשֹולט ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמֹוׁשל

יּוכל  אזי ללמד, ּבטבעֹו ּומתמיד רֹוצה ְְְְֲִִִֶַַַָָֹאדם

ּגדֹול, ּברֿׂשכל ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי הלמּוד ְִִִֵֵֶֶַַַַַָלהּׂשיג

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו –31ּוכמֹו ּומצאתי יגעּתי ְְְִִֵֶַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו מּמאמר ּגם וכּמּובן 32ּתאמין, ְֲֲִִֵַַַַַַָ

והינּו, חפץ, ׁשּלּבֹו ּבמקֹום אדם ילמד ְְְְְִִֵֶַַָָָָָלעֹולם

הּׂשכל, ּכח עלֿידי הּוא ׁשהּלּמּוד ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹׁשאףֿעלּֿפי

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

פ"א.27) אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים סכ"ט 28)עץ אגה"ק תניא פ"ח. וכלים) עצמות (שער ד שער פרדס ראה

ובכ"מ. ואילך). סע"ב ובכ"מ.29)(קמט, ד. לו, שמות האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז שעא.30)ראה ע' שם המאמרים ספר

ב.31) ו, א.32)מגילה יט, ע"ז

רב  בגילוי והשפעה הארה שהיא Ïkקרוב BLÈ ‰·LÁnaL ,eÈ‰Â)¿«¿∆««¿»»∆¿»
¯ea„a ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,B˙eÓÏLa ÏÎO‰ חלק רק מתגלה שבו «≈∆ƒ¿≈«∆≈≈¿ƒ

שהוא  כפי לגבי צמצום בו יש לשלב משלב השכל בירידת כי מהשכל,

עצמו  בשכל ).במקורו,
ŒÔÈ‡Œ¯B‡"L ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«∆≈
‰ÓÎÁ·e ¯˙ka ¯È‡Ó ÛBÒ≈ƒ«∆∆«»¿»

Ì‰L ,"·e¯˜ ˙ÈÁ·a'ה'כתר ƒ¿ƒ«≈∆≈
‰B‚¯„n˙וה'חכמה' ˙ÈL‡≈̄ƒ««¿≈

ŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‰lb˙Ó Ìa ¯L‡¬∆»ƒ¿«∆≈
ÛBÒ בדומה) רב בגילוי בהם ומאיר

הדבר  ולכן במחשבה) השכל להארת

קרוב. ממקום להארה נמשל

CiL CÈ‡ ¯‡·Ï CÈLÓÓe („«¿ƒ¿»≈≈«»
¯È‡Ó ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡"L ¯ÓBÏ«∆≈≈ƒ
·e¯˜a ‰ÓÎÁ·e ¯˙ka«∆∆«»¿»¿≈

,‰¯B‡ÎÏc ,"ÌB˜Ó שנתבאר אף »¿ƒ¿»
העניין  בתוכן ל'מקום' שהכוונה לעיל

רב, בגילוי שמאיר שם ועל ובמדריגה

מובן, אינו eÓˆÚ˙עדיין È¯‰¬≈«¿
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈¿«¿»

,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ˙ÈÁaÓ כי ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ
מוגדרים  וכוחות אורות הם הספירות

וחסד, חכמה כמו מסויים, ב'ציור'

בלי  הוא סוף אין אור עצמות ואילו

ונעלה  ומרומם המופשט אמיתי גבול

הללו  ההגדרות מכל »¬»¿Ó‡ÓÎe¯לגמרי
e‰È‡ ˙BcÓ ÔeÈ‡ ÏkÓ Â‡Ï"»ƒ»ƒƒƒ

"ÏÏk במיד כלל מורגש ות שאינו ¿»
לעיל. כמבואר אלו, ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒוספירות

¯È‡n"L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»«∆≈ƒ
סוף  אין אור ∆∆»ka˙¯עצמות

?"ÌB˜Ó ·e¯˜a ‰ÓÎÁ·e«»¿»¿≈»
Ú„B ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈»
ÚvÓÓ ‡È‰ ¯˙k‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ««∆∆ƒ¿À»

ÏÈˆ‡n‰ ÔÈa הבוראÌÈÏˆ‡pÏ ≈««¬ƒ«∆¡»ƒ
העניינים 27הנבראים  משני בה ויש ,

במאציל  האחרונה הדרגה היא (כי

כפי  בנאצלים), הראשונה והדרגה

ומבאר, ‰k˙¯שממשיך ˙¯ÈÙÒ Èkƒ¿ƒ««∆∆
ÔBˆ¯ ˙ÈÁa ‡È‰28e‡Â , ƒ¿ƒ«»¿»

‰hÓÏ ÌÈ‡B¯ הרצון כוח בעניין ƒ¿«»
למטה  האדם בנפש שהוא ÔÈaכפי ÚvÓÓ ˙ÈÁa ‡e‰ ÔBˆ¯‰L∆»»¿ƒ«¿À»≈

LÙp‰ ˙eÓˆÚ הפרטיים הנפש מכוחות יותר נעלית BÁÎÏ˙שהיא «¿«∆∆¿…
LÙp‰29,ומוגבלים מוגדרים כוחות ‰È‡שהם dÓˆÚ LÙp‰ È¯‰L «∆∆∆¬≈«∆∆«¿»ƒ

מהגדרות  מופשט ‡ÔeÈדבר ÏkÓ Â‡Ï"Â ,˙BÁk‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿««…¿»ƒ»ƒ
,"ÏÏk ˙BcÓ מסויימים בכוחות 'מצויירת' ולא מוגדרת לא והיא ƒ¿»

d˙eLaÏ˙‰Â עצמה הנפש של ¿ƒ¿«¿»
˙BÁka סוף כי הכרחי, דבר (שהיא «…

באים  המידות וכל הכוחות כל סוף

עצמה) ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰מהנפש ‡È‰ƒ«¿≈∆
L עצמה lÁz‰הנפש ˙ÎLÓp ∆ƒ¿∆∆¿ƒ»

,ÔBˆ¯‰ ÔÈÚa'מקיף' כללי כוח ¿ƒ¿«»»
הכוחות  כמו ומוגבל מוגדר שאינו

הרצון e‰L‡הפנימייםֿהגלויים  ∆
LaÏ˙z B„ÈŒÏÚL ÚvÓn‰«¿À»∆«»ƒ¿«≈

LÙp‰ כך ‰BÁk˙אחר ÏÎa «∆∆¿»«…
והמידות, השכל כמו »«»Úe„ikהפרטיים

ÈMÓ Ba LÈ ÚvÓn‰L∆«¿À»≈ƒ¿≈
ÚvÓn‰ ‡e‰L ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆«¿À»

Ì‰ÈÈa ה לחבר ולכן מסוגל וא ≈≈∆
‰¯ˆÔB,ביניהם. ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«»»

,¯B˜nÏ B˙eÎiL „·lnL הנפש ∆ƒ¿««»«»
‰LÙp,עצמה  ˙Èh‰ B˙BÈ‰Ïƒ¿«»««∆∆

פרטי  כוח ולא עצמה הנפש של נטייה

ÏÎÏמוגדר, Ìb ˙eÎiL BÏ LÈ≈«»«¿»
¯‡·nL ÈÙk ,˙BÁk‰«…¿ƒ∆¿»≈

¯Ó‡na30ÏLBÓ ÔBˆ¯‰L ««¬»∆»»≈
BÓk ,ÌÈ¯·‡‰ Ïk ÏÚ ËÏBLÂ¿≈«»»≈»ƒ¿
‰ˆB¯ Ì„‡ Ì‡L ÏLÓÏ¿»»∆ƒ»»∆
ÈÊ‡ ,„ÓÏÏ BÚ·Ëa „ÈÓ˙Óe«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿…¬«
ŒÏÚŒÛ‡ „eÓÏ‰ ‚ÈO‰Ï ÏÎeÈ«¿«ƒ«ƒ««
,ÏB„b ÏÎNŒ¯a BÈ‡L Ètƒ∆≈«≈∆»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓÎe31 ¿∆»¿«≈

Yבגמרא  È˙‡ˆÓe ÈzÚ‚È»«¿ƒ»»ƒ
,ÔÈÓ‡z מסוגל שהרצון והעובדה «¬ƒ

ההשגה, כוח כמו הכוחות על לשלוט

לכוחות  ושייכות קשר לו שיש מוכיחה

הנפש  כמו מהם ומרומם נבדל ואינו

Ó‡nÓ¯עצמה Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯32 בגמראÌÏBÚÏ «≈¿»

ÌB˜Óa Ì„‡ „ÓÏÈ,בנושא ƒ¿«»»¿»
eÈ‰Â,בסוגייה  ,ıÙÁ BalL∆ƒ»≈¿«¿

‡e‰ „enl‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆«ƒ
ÏÎO‰ Ák È„ÈŒÏÚ,הרצון ולא וההשגה, ההבנה של הכוח שהוא «¿≈…««≈∆
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יי 'ebe iriayd ycegl mei xyr dyngae

זה, ענין ללמד חפץ לּבֹו ּכאׁשר ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹמּכלֿמקֹום

מּזה  והּדגמא כּו'. הּׂשכל ּכח על הרצֹון ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּפֹועל

הרצֹון, ּבחינת הּכתר, ּבבחינת למעלה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָיּובן

ּכי  ל'נאצלים', אֹורֿאיןֿסֹוף ּבין ממּצע ְֱִִֵֵֶֶַָָֻׁשהּוא

מ  למעלה הּוא ּוכדי אֹורֿאיןֿסֹוף עֹולמֹות, ּגדר ְְְִֵֵֶֶַָָ

ׁש"עלה  עלֿידיֿזה רק זה הרי עֹולמֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיתהּוּו

ּבּכתר  מאיר ׁש"אֹורֿאיןֿסֹוף וזהּו כּו'. ְְִִֵֵֶֶֶֶַּברצֹונֹו"

היא  הּכתר ׁשּספירת ּדכיון מקֹום", ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּבקרּוב

זה  הרי ל'ּנאצלים', אֹורֿאיןֿסֹוף ּבין ְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֻהּממּצע

ולכן  כּו', מּמּנּו יֹותר קרֹוב ׁשאין הראׁשֹון ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָהענין

מקֹום". ּבקרּוב "אֹורֿאיןֿסֹוף ּבֹו ְִֵֵֵָמאיר

CÈLÓÓe מאיר" חכמה ּבבחינת ׁשּגם ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

והענין  מקֹום". ּבקרּוב ְְְִֵֵָָָאֹורֿאיןֿסֹוף

ּכמֹו אינּה החכמה ספירת  הרי ּדלכאֹורה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּבזה,

כּו', הראׁשֹון הענין  ממּצע, ׁשהּוא הּכתר ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻספירת

והּנֹוצרים  והּנבראים הּנאצלים ראׁשית היא ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאּלא

אֹורֿאיןֿסֹוף  ּבּה מאיר לּמה ואםּֿכן ְְֲִִִֵֵֵַַָָָוהּנעׂשים,

לפי  ׁשּזהּו מבאר, זה ועל מקֹום". ְְְְִֵֵֶֶֶַָָ"ּבקרּוב

ּבחינת  מה", "ּכח ּבחינת הּוא החכמה ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹׁשּבחינת

ּכּמבאר  אֹורֿאיןֿסֹוף, ׁשֹורה ּובזה ְִֵֶֶַָָֹּבּטּול,

אחד 33ּבּתניא  הּוא ּברּוֿהּוא ּׁש"איןֿסֹוף ְֵֶֶַַָָָ

היא  וזֹו זּולתֹו, ואין הּוא לבּדֹו ׁשהּוא ְְְֱִֵֶֶַָָהאמת,

ׁשּבספירת  הּבּטּול ענין ּומּצד החכמה". ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָמדרגת

הּׁשֹורה  אֹורֿאיןֿסֹוף הּוא ענינּה ׁשּכל ְְִֵֶֶַַָָָָָהחכמה,

"מאיר  לכן ּביניהם, לחּלק ׁשּי ׁשּלא ועד ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבּה,

מקֹום". ּבקרּוב אֹורֿאיןֿסֹוף ְֵֵָָּבּה

LÈÂ"ּובחכמה ּבּכתר מקֹום "קרּוב ׁשענין לֹומר ¿≈ְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּומּצד  הּמאציל מּצד אֹופּנים, ּבׁשני ְֲִִִִִֵַַַַַהּוא

למעלה. ּומּלמּטה למּטה מּלמעלה ְְְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָהּנאצלים,

מּצד  מקֹום" "ּבקרּוב היא הּכתר ׁשּספירת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָוהינּו,

ׁשּזהּו ּבֹו, הּׁשֹורה (הּמאציל) ֲִֵֶֶֶַַַאֹורֿאיןֿסֹוף 
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בהגהה.33) פל"ה

ÔÈÚ „ÓÏÏ ıÙÁ BaÏ ¯L‡k ÌB˜ÓŒÏkÓ מסויים‰Ê,דווקא ƒ»»«¬∆ƒ»≈ƒ¿…ƒ¿»∆
'eÎ ÏÎO‰ Ák ÏÚ ÔBˆ¯‰ ÏÚBt הזה העניין את להבין מצליח והוא ≈»»«…««≈∆

(והוא  עצמה בנפש קשור הרצון אחד שמצד מובן זה ומכל רצון. לו יש שבו

ההבנה  על השפעה לו יש (ולכן בכוחות קשור הרצון שני ומצד הנפש) הטיית

וההשגה).

È ‰fÓ ‡Ó‚c‰Â‰ÏÚÓÏ Ô·e ¿«À¿»ƒ∆»¿«¿»
ÈÁa˙באלוקות  ,¯˙k‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ«
ÔBˆ¯‰,העליוןÚvÓÓ ‡e‰L »»∆¿À»
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהמחבר  ÔÈa שהוא ≈≈

אמיתי  גבול שהם ÌÈÏˆ‡'Ï'בלי «∆¡»ƒ
שונות, בדרגות ‡Œ¯Bנבראים Èkƒ

ÛBÒŒÔÈ‡עצמו ‰e‡מצד ≈
˙BÓÏBÚ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ומופשט ¿«¿»ƒ∆∆»

של  וההגבלות ההגדרות מכל

ee‰˙iLהעולמות, È„Îe סוף מאין ¿≈∆ƒ¿«
אמיתי גבול מוגדרים BÓÏBÚ˙ובלי »

ŒÈ„ÈŒÏÚומוגבלים, ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆««¿≈
'eÎ "BBˆ¯a ‰ÏÚ"L ‰Ê∆∆»»ƒ¿
שכך  משום רק היא לכך האפשרות

הקדושֿברוךֿהוא, של ברצונו עלה

עולמות. Œ¯B‡"Lלברוא e‰ÊÂ¿∆∆
·e¯˜a ¯˙ka ¯È‡Ó ÛBÒŒÔÈ‡≈≈ƒ«∆∆¿≈

,"ÌB˜Ó סוף האין הארת ולכן »
הארה  נקראת הרצון, עניין ב'כתר',

מקום, בקירוב «≈¿ÔÂÈÎcוהשפעה
ÚvÓn‰ ‡È‰ ¯˙k‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ««∆∆ƒ«¿À»

‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהמחבר  ÔÈa≈≈
,'ÌÈÏˆ‡p'Ï מהאין גם בה יש כי «∆¡»ƒ

מהנאצלים, וגם ‰ÔÈÚסוף ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿»
ÔBL‡¯‰ שהאין הדרגות כל מבין »ƒ

בהן מאיר ˜¯B·סוף ÔÈ‡L לאין ∆≈»
ÔÎÏÂסוף  ,'eÎ epnÓ ¯˙BÈ≈ƒ∆¿»≈

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡" Ba ¯È‡Ó≈ƒ≈
."ÌB˜Ó ·e¯˜a¿≈»

,¯Ó‡na CÈLÓÓe לכך בנוסף כי «¿ƒ««¬»
מקום', ב'קירוב היא ב'כתר' שההארה

הרי  לעיל, ÈÁ·a˙כמבואר ÌbL∆«ƒ¿ƒ«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡Ó" ‰ÓÎÁ»¿»≈ƒ≈
,‰Êa ÔÈÚ‰Â ."ÌB˜Ó ·e¯˜a¿≈»¿»ƒ¿»»∆
˙¯ÈÙÒ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈¿ƒ«
˙¯ÈÙÒ BÓk dÈ‡ ‰ÓÎÁ‰«»¿»≈»¿¿ƒ«
ÔÈÚ‰ ,ÚvÓÓ ‡e‰L ¯˙k‰«∆∆∆¿À»»ƒ¿»

,'eÎ ÔBL‡¯‰ שלכן לעיל כמבואר »ƒ
מקום' 'בקירוב היא ב'כתר' סוף האין ‰È‡הארת ‡l‡ החכמה˙ÈL‡¯ ∆»ƒ≈ƒ

p‰,ÌÈNÚp‰Â ÌÈ¯ˆBp‰Â ÌÈ‡¯·p‰Â ÌÈÏˆ‡ כל של ההתחלה «∆¡»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿««¬ƒ
נבראים  שהם אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשייה העולמות שבארבעה הנבראים

בה  נרגש לא המאציל לבורא שהביטול מציאות שהם אלה גם שונות, בדרגות

daבגלוי, ¯È‡Ó ‰nÏ ÔkŒÌ‡Â החכמה ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bבספירת ¿ƒ≈»»≈ƒ»≈
?"ÌB˜Ó ·e¯˜a"¿≈»

ÈÙÏ e‰fL ,¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»≈∆∆¿ƒ
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaL והתוכן העניין ∆¿ƒ««»¿»

החכמה  ספירת ÈÁa˙של ‡e‰ כפי ¿ƒ«
'חכמה', באותיות »…"Ákשנרמז

,Ïeha ˙ÈÁa ,"‰Ó בלשון כמו »¿ƒ«ƒ
מה' 'ונחנו בביטול Ê·e‰הכתוב »∆

¯‡·nk ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‰¯BL∆≈«¿…»
‡Èza33ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡"M ««¿»∆≈»

,˙Ó‡‰ „Á‡ ‡e‰ ‡e‰ האחד ∆»»¡∆
היא  שלו שהמציאות באמת, הקיים

אמיתית, Bc·Ïמציאות ‡e‰L∆¿«
‡È‰ BÊÂ ,B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â ‡e‰¿≈»¿ƒ
ÔÈÚ „vÓe ."‰ÓÎÁ‰ ˙‚¯„Ó«¿≈««»¿»ƒ«ƒ¿«
,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒaL Ïeha‰«ƒ∆ƒ¿ƒ««»¿»
ŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‡e‰ dÈÚ ÏkL∆»ƒ¿»»≈

,da ‰¯BM‰ ÛBÒ הוא הביטול כי «∆»
והתגלות  להשראת הראוי הכלי

lÁÏ˜האלוקות, CiL ‡lL „ÚÂ¿«∆…«»¿«≈
Ì‰ÈÈa סוף והאין החכמה בין ≈≈∆

לאלוקות  בטלה היא אלא בה השורה

עד  סוף האין עם ומאוחדת לגמרי

עצמה, בפני מציאות ≈«ÔÎÏשאיננה
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ da ¯È‡Ó"≈ƒ»≈

"ÌB˜Ó ·e¯˜a שורה סוף והאין ¿≈»
רב. בגילוי בחכמה ומתגלה

האין  הארת כי שאם ומבאר וממשיך

והן  בכתר הן היא מקום בקירוב סוף

יש  מקום מכל לעיל, כמבואר בחכמה,

הבחינות. שתי בין הבדל

·e¯˜" ÔÈÚL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆ƒ¿«≈
‡e‰ "‰ÓÎÁ·e ¯˙ka ÌB˜Ó»«∆∆«»¿»

ÌÈpÙB‡ ÈLa אחד אופן שונים, ƒ¿≈«ƒ
קירוב eהוא ÏÈˆ‡n‰ „vÓ האופן ƒ«««¬ƒ

קירוב  הוא ‰ÌÈÏˆ‡p,השני „vÓƒ««∆¡»ƒ
האופנים שני «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰והן

,‰hÓÏ המאציל מצד היינו ¿«»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓe מצד היינו ƒ¿«»¿«¿»

‰k˙¯הנאצלים. ˙¯ÈÙqL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ««∆∆
‰¯BM‰ (ÏÈˆ‡n‰) ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ „vÓ "ÌB˜Ó ·e¯˜a" ‡È‰ƒ¿≈»ƒ«≈««¬ƒ«∆
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l"yz'dיב ,zekeqd bgc 'a mei

ׁשרׁש החכמה, ספירת ואלּו למּטה. ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹמּלמעלה

והּנֹוצרים  והּנבראים הּנאצלים ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָוראׁשית

מּצד  הּוא ׁשּלּה מקֹום" ה"קרּוב הּנה ְֲִִִֵֵֶַַַַָָוהּנעׂשים,

למעלה. מּלמּטה ׁשּזהּו ְְְִִֶֶַַָָָּבּטּולּה,

(‰ÌÓ‡ ּברחּוק אֹורֿאיןֿסֹוף מאיר "ּבּבינה »¿»ְִִִֵֵַָ

ּבּמאמר  ּומבאר לפי 30מקֹום". ׁשּזהּו , ְְֲִֵֶֶַַָָָ

ּבאפן  והּׂשגה הבנה ּבחינת היא  הּבינה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּספירת

נאמר  ּובאֹורֿאיןֿסֹוף 'ּתפיסה', "לית 34ׁשל ְְֱִֵֵֶֶַָ

ׁשעלה  ּדאף והינּו, ּכלל", ּביּה ּתפיסא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָמחׁשבה

הּוא  הרצֹון הרי הּבינה, ענין ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּברצֹונֹו

ׁש"לית  וכיון והּׂשגה, הבנה ׁשל ענין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיהיה

ׁשּתהיה  ּכדי הּנה ּכלל", ּביּה ּתפיסא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָמחׁשבה

להיֹות  מכרח זה הרי הּבינה, ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻהתהּוּות

לא  מקֹום" ּב"קרּוב ּכי מקֹום", "רחּוק ְְִִֵֵַָָֹעלֿידי

ׁש'חכמה  מה ּגם וזהּו כּו'. ה'ּתפיסה' ענין ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָׁשּי

ּוׁשמיעה  ראּיה ּבחינת הם החּלּוק 35ּובינה' ּכי , ְְְִִִִִִֵַַָָָ

ּבבחינת  היא ׁשראּיה הּוא, לׁשמיעה ראּיה ְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָּבין

אמרּו ּכן ועל רח ּוק, ּבבחינת ּוׁשמיעה ְְְְִִִִֵֵַַָָקרּוב,

לראּיה" ׁשמיעה ּדֹומה אףֿעלּֿפי 36"אינּה ּכי , ְְִִִִִֵַַָָָָ

אינֹו הּוא, ׁשּכן ּומאמין הּדבר את ׁשֹומע ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּוא

והינּו כּו'. מּקרֹוב ׁשהּוא לפי לראּיה, ,37ּדֹומה ְְְְִִִִֶֶַָָ

ּבאפן  הּדבר התאּמתּות נעׂשה הראּיה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשעלֿידי

מתאחד  הראּיה עלֿידי ּכי להפריכֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאיֿאפ ׁשר

ׁשאיֿ ּכׁשם ולכן, הּנראה, הּדבר עם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהרֹואה

איֿ ּכ הרֹואה, מציאּות את להפרי ְְְְִִִֶֶֶַָָָאפׁשר

עּמֹו. ׁשהתאחד הּנראה הּדבר את להפרי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאפׁשר

החכמה  ּבספירת מקֹום" "קרּוב ענין ְְְְִִִֵֶַַַָָָוזהּו

ּבאפן  היא ׁשמיעה מהֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ(ראּיה).

ׁשּלא  ּכיון הּנׁשמע, הּדבר את להפרי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאפׁשר

ׁשּבספירת  מקֹום" "רחּוק ענין וזהּו עּמֹו. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָנתאחד

(ׁשמיעה). ְִִַָָהּבינה
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‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ e‰fL ,Ba הכתר על העליון המאציל של הארה מצד ∆∆ƒ¿«¿»¿«»
'למטה'. הוא המאציל ÈL‡¯Â˙שלגבי L¯L ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ eÏ‡Â¿ƒ¿ƒ««»¿»…∆¿≈ƒ

·e¯˜"‰ ‰p‰ ,ÌÈNÚp‰Â ÌÈ¯ˆBp‰Â ÌÈ‡¯·p‰Â ÌÈÏˆ‡p‰«∆¡»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿««¬ƒƒ≈«≈
"ÌB˜Ó סוף החכמה dlLלאין e‰fLשל ,dÏeha „vÓ ‡e‰ »∆»ƒ«ƒ»∆∆

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ של הביטול מצד ƒ¿«»¿«¿»
שלמעלה. סוף האין אל למטה החכמה

ÌÓ‡ ו'חכמה'‰) מ'כתר' בשונה »¿»
מקום', 'בקירוב מאיר סוף האין שבהם

הרי באריכות, לעיל «Èaa"«ƒ‰כמבואר
˜eÁ¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡Ó≈ƒ≈¿ƒ

,"ÌB˜Ó.ומפרט שממשיך כפי »
¯Ó‡na ¯‡·Óe30e‰fL , ¿»≈««¬»∆∆

בבינה  סוף האין שהארת לכך הסיבה

מקום' 'בריחוק ÈÙqL¯˙היא ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ«
‰·‰ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰Èa‰«ƒ»ƒ¿ƒ«¬»»

‰‚O‰Âהשכלי הרעיון ÔÙ‡aשל ¿«»»¿…∆
,'‰ÒÈÙz' ÏL נתפס שהדבר היינו ∆¿ƒ»

היטב, ≈¿ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡·eונקלט
¯Ó‡34‰·LÁÓ ˙ÈÏ" ∆¡«≈«¬»»

,"ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz מחשבה אין ¿ƒ»≈¿»
בו  תופסת שכל) של סוג שום (אין

ÏÚL‰כלל, Û‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆»»
BBˆ¯a הקדושֿברוךֿהוא של ƒ¿

,‰Èa‰ ÔÈÚ ‰È‰iL הרצון ואכן ∆ƒ¿∆ƒ¿««ƒ»
היא  הבינה לכאורה ולכן סוף באין הוא

מקום  מכל סוף, לאין קרוב ≈¬‰¯Èעניין
ÔBˆ¯‰'ב'בינהÔÈÚ ‰È‰iL ‡e‰ »»∆ƒ¿∆ƒ¿»

,‰‚O‰Â ‰·‰ ÏL שבה בחינה ∆¬»»¿«»»
בפנימיות, ונקלט נתפס «≈¿ÔÂÈÎÂהאור

dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ"L∆≈«¬»»¿ƒ»≈
,"ÏÏk שייך לא סוף האין ולגבי ¿»

כלל 'תפיסה' של È„kעניין ‰p‰ƒ≈¿≈
˙ÈÁa ˙ee‰˙‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ«
˙BÈ‰Ï Á¯ÎÓ ‰Ê È¯‰ ,‰Èa‰«ƒ»¬≈∆À¿»ƒ¿

,"ÌB˜Ó ˜eÁ¯" È„ÈŒÏÚ בהארה «¿≈ƒ»
מועט  אור שהיא Èkƒמרחוק

"ÌB˜Ó ·e¯˜"a סוף האין כאשר ¿≈»
מאיר, ÔÈÚעצמו CiL ‡Ï…«»ƒ¿«

.'eÎ '‰ÒÈÙz'‰«¿ƒ»
'‰È·e ‰ÓÎÁ'L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿»ƒ»

‰ÚÈÓLe ‰i‡¯ ˙ÈÁa Ì‰35, ≈¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ»
היא  הרעיון נקודת עצם שהיא חכמה

הסתעפות  שהיא ובינה בראיה. בדבר והוודאות הבהירות כמו בעניין בהירות

שמיעה  ידי על דבר קליטת כמו היא פרטים ופרטי לפרטים Èkƒהנקודה
˜elÁ‰ההבדל˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰i‡¯L ,‡e‰ ‰ÚÈÓLÏ ‰i‡¯ ÔÈa «ƒ≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«
,·e¯˜ לדבר מאד קרוב הוא הרי בעיניו דבר ÈÁ·a˙הרואה ‰ÚÈÓLe ≈¿ƒ»ƒ¿ƒ«

˜eÁ¯ עדיין דבר, על השומע ואילו ƒ
מזה, זה רחוקים והדבר Ôkהוא ÏÚÂ¿«≈

‰ÚÈÓL ‰ÓBc dÈ‡" e¯Ó‡»¿≈»»¿ƒ»
"‰i‡¯Ï36, הרבה היא שמיעה אלא ƒ¿ƒ»

מראייה  ‡ŒÏÚŒÛבשמיעהÈkפחות ƒ««
¯·c‰ ˙‡ ÚÓBL ‡e‰L Ètƒ∆≈«∆«»»

‡e‰ ÔkL ÔÈÓ‡Óe הדבר ולמעשה «¬ƒ∆≈
זאת  בכל בו, ונקלט ≈‡BÈמתקבל

‡e‰L ÈÙÏ ,‰i‡¯Ï ‰ÓBc∆ƒ¿ƒ»¿ƒ∆
שהשמיעה B¯wÓ'eÎ·הרואה בעוד ƒ»

מרחוק. והמשמעות ,eÈ‰Â37היא ¿«¿
היא  לראיה שמיעה בין ההבדל של

‰NÚ ‰i‡¯‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¿ƒ»«¬»
ŒÈ‡L ÔÙ‡a ¯·c‰ ˙e˙n‡˙‰ƒ¿«¿«»»¿…∆∆ƒ

,BÎÈ¯Ù‰Ï ¯LÙ‡ ראה כשאדם ∆¿»¿«¿ƒ
מוחלטת  וודאות לו יש עיניו במו דבר

את  להפריך יוכל לא דבר ושום בקיומו

הזו וההתאמתות ŒÏÚהוודאות Èkƒ«
„Á‡˙Ó ‰i‡¯‰ È„È האדם ¿≈»¿ƒ»ƒ¿«≈

,‰‡¯p‰ ¯·c‰ ÌÚ ‰‡B¯‰»∆ƒ«»»«ƒ¿∆
¯LÙ‡ŒÈ‡L ÌLk ,ÔÎÏÂ¿»≈¿≈∆ƒ∆¿»

˙e‡ÈˆÓ ˙‡ CÈ¯Ù‰Ï האדם ¿«¿ƒ∆¿ƒ
‰‡B¯‰ בקיומו בטוח האדם אלא »∆

לערער  אפשר שאי מוחלטת בוודאות

אופן, בשום ‡LÙ‡ŒÈ¯אותה Ck»ƒ∆¿»
‰‡¯p‰ ¯·c‰ ˙‡ CÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ∆«»»«ƒ¿∆
ÔÈÚ e‰ÊÂ .BnÚ „Á‡˙‰L∆ƒ¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«

"ÌB˜Ó ·e¯˜" האין הארת של ≈»
(¯‡i‰).סוף  ‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ««»¿»¿ƒ»

‡È‰ ‰ÚÈÓL ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ»ƒ
˙‡ CÈ¯Ù‰Ï ¯LÙ‡L ÔÙ‡a¿…∆∆∆¿»¿«¿ƒ∆

,ÚÓLp‰ ¯·c‰ הוא כעת אם וגם «»»«ƒ¿»
עדיין  ששמע, בדברים ומאמין משוכנע

אחרת  שישתכנע lL‡ייתכן ÔÂÈk≈»∆…
ÔÈÚ e‰ÊÂ .BnÚ „Á‡˙ƒ¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«
˙¯ÈÙÒaL "ÌB˜Ó ˜eÁ¯"ƒ»∆ƒ¿ƒ«

.(‰ÚÈÓL) ‰Èa‰«ƒ»¿ƒ»
חיים' ה'עץ דברי שנתבארו ולאחר
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יג 'ebe iriayd ycegl mei xyr dyngae

˙¯ÈÙÒ]Óe" מאיר אינֹו לזעירֿאנּפין ה]ּבינה ƒ¿ƒ«ְְִִִִֵֵֵַַָ

רֹואים  אנּו ּדהּנה חּלֹון". ּדר ְִִֵֶֶַַָרק

הּוא  הארץ על ׁשּכׁשמאיר הּׁשמׁש, ּבאֹור ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמּטה

מאיר  ּכׁשהּוא אבל והתרחבּות, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָּבהתּפׁשטּות

ר  מאיר אינֹו האֹור ּבּבית ׁשּנתצמצם חּלֹון, ּדר ק ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּכנגד  רק הּבית, צדדי חלקי ּבכל מתּפּׁשט ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָואינֹו

רֹואים  ׁשאנּו מּמה זה, יּובן ועֹוד כּו'. ְִִֶֶַַַָָהחּלֹון

ּכׁשרֹות  "אּלּו ּכמֹו הלכה, איזֹו לֹומד ְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּכׁשאדם

התּפּׁשטּות  זֹו ּבהלכה יׁש כּו', טרפֹות" ְְְְֲִֵֵֵַַָָואּלּו

ּובאפן  ּכׁשר הּוא זה ׁשּבאפן ההּׂשגה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהתרחבּות

אֹומר  הּדין, את לפסק ּכׁשּצרי אבל טרפה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאחר

ׁשהיה  מּכמֹו ונתצמצם טעם, ׁשּום ּבלי כּו', ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשר

למעלה, יּובן וכ ּבהתּפׁשטּות. ׁשהיה ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָּבׂשכלֹו

מאיר  אינֹו לזעירֿאנּפין הּבינה ׁש"מּספירת ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָמה

ׁשהּוא  מּכמֹו האֹור ׁשּנתצמצם חּלֹון", ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָרק

הּבינה  ׁשּבספירת  ׁשאף והינּו, הּבינה, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָּבבחינת

האֹור  הרי מקֹום", ּברחּוק אֹורֿאיןֿסֹוף ְֲִִֵֵֵָָ"מאיר

הּבינה  ספירת נקראת ׁשּלכן כּו', ּבהרחבה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּוא

"רחֹובֹות  העצמי 39הּנהר"38ּבׁשם לּמרחב ועד , ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

הּבינה  ּבספירת ּכׁשּנמׁש40ׁשהּוא אבל , ְְְֲִִִִֶֶַַָָָ

ּדזעירֿ קצֹות ּב'ׁשּׁשה הּבינה ּדספירת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָמההרחבה 

ּכׁשר  ּבפעל, הּפסקּֿדין ּבדגמת (ׁשּזהּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֻאנּפין'

ּבבחינת  אּלא מאיר אינֹו והפכם), מּתר, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻטהֹור

אנּפין" "זעיר נקרא ׁשּלכן ענין 41צמצּום, וזהּו . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

האֹור  יתּפּׁשט ׁשּלא ּכדי חּלֹון", ּדר" ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹההארה

כּו'. ְֵּביֹותר
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חלון'). (דרך במידות סוף

C¯c ˜¯ ¯È‡Ó BÈ‡ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊÏ ‰Èa[‰ ˙¯ÈÙÒ]Óe"ƒ¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ≈≈ƒ«∆∆
"ÔBlÁ סדר בהמשך  סוף האין הארת  «

מהבינה, הספירות של ההשתלשלות

נמשלה  המידות, אל המידות, מקור

בלבד. חלון דרך המאיר ≈p‰c¿ƒ‰לאור
‰hÓÏ ÌÈ‡B¯ e‡ הזה העולם »ƒ¿«»

,LÓM‰ ¯B‡a גילוי שאופן ¿«∆∆
הוא  מהשמש האור והתפשטות

ÓLkLı¯‡‰ ÏÚ ¯È‡ במקום ∆¿∆≈ƒ«»»∆
מאיר ‰e‡פתוח  השמש אור

˙e·Á¯˙‰Â ˙eËLt˙‰a ובגילוי ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«¬
Èaa˙רב, ¯È‡Ó ‡e‰Lk Ï·‡¬»¿∆≈ƒ««ƒ

,ÔBlÁ C¯c ˜¯ ¯È‡Ó BÈ‡≈≈ƒ«∆∆«
דרך  רק הביתה נכנס השמש וכשאור

דבר  של פירושו ≈¿»¿ÌˆÓˆ˙pL∆ƒחלון,
מאיר ‰‡B¯ונתמעט אינו כבר וכעת »

והתרחבות ≈¿BÈ‡Âבהתפשטות
È„„ˆ È˜ÏÁ ÏÎa ËMt˙Óƒ¿«≈¿»∆¿≈¿»≈
'eÎ ÔBlÁ‰ „‚k ˜¯ ,˙Èa‰««ƒ«¿∆∆««
האור  אין הבית חלקי בשאר ואילו

החלון. שכנגד במקום כמו מתפשט

„BÚÂ מאור האמור המשל מלבד ¿
Ê‰השמש  Ô·eÈ האין הארת אופן »∆

נוסף, משל פי על במידות »nÓƒ‰סוף
„ÓBÏ Ì„‡LkL ÌÈ‡B¯ e‡L∆»ƒ∆¿∆»»≈

BÓk ,‰ÎÏ‰ BÊÈ‡ דברי למשל ≈¬»»¿
המפרטת חולין במסכת ≈"‡elהמשנה

הבהמה  בגוף ≈¿B¯Lk˙חסרונות
"˙BÙ¯Ë el‡Â הבהמה אם וגם ¿≈¿≈

אחד  בגופה נמצא אם כדין, נשחטה

טריפה  היא הרי אלו, מחסרונות

באכילה  ÎÏ‰a‰ואסורה LÈ ,'eÎ≈«¬»»
˙e·Á¯˙‰Â ˙eËMt˙‰ BÊƒ¿«¿¿ƒ¿«¬

,‰‚O‰‰ ההסברים פרטי היינו ««»»
לכך  והטעמים שבהלכה Ê‰והנימוקים ÔÙ‡aL בצורה בבהמה שחיסרון ∆¿…∆∆

ÒÙÏ˜מסויימת CÈ¯vLk Ï·‡ ,‰Ù¯Ë ¯Á‡ ÔÙ‡·e ¯Lk ‡e‰»≈¿…∆«≈¿≈»¬»¿∆»ƒƒ¿…
ÔÈc‰ הפוסק ‡ÓB¯בפועל,‡˙ eÎ'הרב ¯Lk,להיפך ÌeLאו ÈÏa ∆«ƒ≈»≈¿ƒ

ÌÚË,לפרט ההלכהÌˆÓˆ˙Âבלי של והרעיון È‰L‰התוכן BÓkÓ ««¿ƒ¿«¿≈ƒ¿∆»»
˙eËLt˙‰a ‰È‰L BÏÎNa ההסברים עם ההלכה ועיון לימוד בעת ¿ƒ¿∆»»¿ƒ¿«¿

מה  זה, מכל מצומצם מיעוט רק נשאר הדין, פסק בעת וכעת, והטעמים.

למעשה. Ô·eÈשנוגע CÎÂבנמשל‰ÏÚÓÏ,העליונות Ó‰בספירות ¿«»¿«¿»«
,"ÔBlÁ C¯c ˜¯ ¯È‡Ó BÈ‡ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊÏ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙqÓ"L∆ƒ¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ≈≈ƒ«∆∆«

¯B‡‰ ÌˆÓˆ˙pL סוף האין ‰Èa‰,של ˙ÈÁ·a ‡e‰L BÓkÓ ∆ƒ¿«¿≈»ƒ¿∆ƒ¿ƒ««ƒ»
˜eÁ¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡Ó" ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒaL Û‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆ƒ¿ƒ««ƒ»≈ƒ≈¿ƒ

,"ÌB˜Ó כמו מקום' 'בקירוב ולא »
הגבלה  שיש ונמצא ובחכמה, בכתר

שאכן  למרות מקום מכל הארתו, באופן

מרחוק  להארה נמשלה בבינה ההארה

באריכות  לעיל שנתבאר (וכפי

הכל אחרי הדבר), ≈¬‰¯Èמשמעות
,'eÎ ‰·Á¯‰a ‡e‰ ¯B‡‰ וכמו »¿«¿»»

הוא  שבבינה השכל התפשטות באופן

וכו' ועומק ורוחב לאורך בהסתעפות

‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ˙‡¯˜ ÔÎlL∆»≈ƒ¿≈¿ƒ««ƒ»
"¯B·BÁ˙בזוהר  ÌLa38 ¿≈¿

"¯‰p‰39, בתורה הכתוב כלשון «»»
עשו  מאלופי שאול של מקומו לגבי

ÈÓˆÚ‰ ·Á¯nÏ „ÚÂ וההארה ¿««∆¿»»«¿ƒ
כך  כדי עד בהתרחבות היא בבינה

הרחבה  היינו העצמי', 'מרחב שזהו

רק  ולא מוחלטת הרחבה בעצם,

יחסית, 'מרחב e‰L‡הרחבה ∆
‰Èa‰העצמי' ˙¯ÈÙÒa40,דווקא ƒ¿ƒ««ƒ»

‰·Á¯‰‰Ó CLÓpLk Ï·‡¬»¿∆ƒ¿»≈««¿»»
˙Bˆ˜ ‰ML'a ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒcƒ¿ƒ««ƒ»¿ƒ»¿»

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc המידות ששת ƒ¿≈«¿ƒ
יש  כי קצוות' 'ששה לפעמים נקראות

לששת  המידות שש בין הקבלה

בספר  (כאמור המציאות של הקצוות

העולם,יצי  רוחות ארבע שהם רה)

– גבורה דרום, – (חסד ומטה מעלה

מעלה, – נצח מערב, – תפארת צפון,

מזרח  – ויסוד מטה, – ∆∆(e‰fLהוד
במידות  שהיא כפי »¿Ó‚„a¿À˙ההארה

¯B‰Ë ¯Lk ,ÏÚÙa ÔÈcŒ˜Òt‰«¿«ƒ¿…«»≈»
,ÌÎÙ‰Â ,¯zÓ למעשה המסקנה À»¿»¿»

והנימוקים  ההסברים ‡BÈללא ,(≈
"ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ" ‡¯˜ ÔÎlL ,ÌeˆÓˆ ˙ÈÁ·a ‡l‡ ¯È‡Ó41 ≈ƒ∆»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆»≈ƒ¿»¿≈«¿ƒ

ומצומצם. מועט קטן, שהוא כך על להורות זעירות, ÔÈÚפנים e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
BÈa˙¯במידות ‰‰‡¯‰ ¯B‡‰ ËMt˙È ‡lL È„k ,"ÔBlÁ C¯c" «∆»»∆∆«¿≈∆…ƒ¿«≈»¿≈

'eÎ.מצומצמת הארה רק ותהיה

סוף  האין הארת אופן לגבי חיים', ב'עץ הבא הקטע את ומבאר וממשיך
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ÔÈt‡Œ¯ÈÚfÓe"ּדר רק מאיר אינֹו למלכּות ƒ¿≈«¿ƒְִֵֵֶֶַַַ

ׁשּצרי ּדהינּו ְְִֶֶֶַָנקב",

לספירת  אנּפין' מ'זעיר יֹותר, עֹוד ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַלהתצמצם

ׁשּכאׁשר  למּטה, רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ְְְֲִֶֶֶַַַַָָהּמלכּות.

לדּבר  יכֹול אינֹו הּמּדֹות, ּבהתּפעלּות הּוא ְְְֲִִֵֵַַַָָָָהאדם

הּמּדֹות  ּכׁשּנתצמצמּו רק אּלא כּו', ׂשכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָעלּֿפי

מכּון  ּבאפן לדּבר יכֹול אז ּבתקף, מאירֹות ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻואינן

מסּדר). למלכּות,(ּדּבּור ׁש"מּזעירֿאנּפין וזהּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֻ

ּכּנ"ל. נקב" ּדר אּלא מאיר ִֵֵֶֶֶֶֶַַָאינֹו

(ÂLÈÂ ּבּמאמר ׁשּמדּיק מה ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ּדר רק מאיר אינֹו לּמלכּות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁש"מּזעירֿאנּפין

יֹותר, עֹוד להתצמצם ׁשּצרי ּדהינּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָנקב",

לׁשלל  ּבזה ׁשּכּונתֹו לּמלכּות", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ"מּזעירֿאנ ּפין

עצמֹו ׁשהאֹורֿאיןֿסֹוף לטעֹות מקֹום ְְְִִֵֶַַָָנתינת

מדּיק  ולכן נקב ", ּדר" הּמלכ ּות ּבספירת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמאיר

"מּזעירֿאנּפין  יֹותר עֹוד להתצמצם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָׁשּצרי

ּד'זעירֿאנּפין' ׁשהאֹור היינּו, הּמלכּות", ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָלספירת

נקב". ּדר" הּמלכּות ּבספירת ּומאיר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַמתצמצם

הּוא  האדם ׁשּכאׁשר ּבמׁשל, ׁשּמבאר מה ּגם ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוזהּו

ׂשכל  עלּֿפי לדּבר יכֹול אינֹו הּמּדֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָּבהתּפעלּות

אחר  ּבמקֹום ׁשּמבאר ּכפי ולא ׁשּבעת 42כּו', ְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹ

ּכאן  ּכי  ּכלל, לדּבר  יכֹול אינֹו הּמּדֹות ְְְֲִִִֵֵַַַָָָהתּפעלּות

ׁשּנמׁש) עצמֹו הּדּבּור התהּוּות אֹודֹות מדּבר ְְְְִִִֶַַַָָֹֻלא

ׁשּכבר  ׁשּלאחרי אּלא הּמּדֹות), עלֿידי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמהּנפׁש

הּנה  הּמּדֹות, הארת ּבֹו ּומאירה הּדּבּור ענין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָיׁשנֹו

ּדּבּור  להיֹות יכֹול לא הּמּדֹות התּגּברּות ְְְִִִִִַַַָֹמּצד

הּנפׁש אֹור (לא ׁשּבמּדֹות ׁשהאֹור והינּו, ְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֻמסּדר,

להתצמצם  צרי עצמֹו) הּדּבּור נמׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּמּמּנּו

ּבּנמׁשל, ודגמתֹו מסּדר. ּדּבּור להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻֻּכדי

האֹורֿאיןֿסֹוף  (לא אנּפין' ׁשּב'זעיר ְְִִֵֵֶֶַָָֹׁשהאֹור

ּבנֹוגע  ּגם מּובן ּומּזה נקב". ּדר" מלכּות ּבספירת ּומאיר מתצמצם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּכׁשּלעצמֹו)

(לא  הּוא "חּלֹון" עלֿידי אנּפין' ּב'זעיר ׁשּבא ׁשהאֹור הינּו, ׁשּלפניֿזה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלּדרגֹות
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ועוד.42) ואילך. סע"ג כט, קדושים לקו"ת

eÈ‰c ,"·˜ C¯c ˜¯ ¯È‡Ó BÈ‡ ˙eÎÏÓÏ ÔÈt‡Œ¯ÈÚfÓe"ƒ¿≈«¿ƒ««¿≈≈ƒ«∆∆∆∆¿«¿
,¯˙BÈ „BÚ ÌˆÓˆ˙‰Ï CÈ¯vL קטן מעבר הוא ש'נקב' לכך בדומה ∆»ƒ¿ƒ¿«¿≈≈

האור  של וההמשכה המעבר אופן וזהו מחלון, יותר ומצומצם ≈¿ÈÚÊ'Óƒ¯וצר
,‰hÓÏ ÌÈ‡B¯ e‡L BÓÎe .˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ 'ÔÈt‡ באדם «¿ƒƒ¿ƒ«««¿¿∆»ƒ¿«»

‰e‡התחתון Ì„‡‰ ¯L‡kL∆«¬∆»»»
,˙Bcn‰ ˙eÏÚt˙‰a היינו ¿ƒ¿«¬«ƒ

רגשות, a„Ï¯בסערת ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«≈
,'eÎ ÏÎN ÈtŒÏÚ מסוגל ולא «ƒ≈∆

בצורה  הסוערים רגשותיו את לבטא

לזולת  ¯˜מובנת ‡l‡∆»«
ÔÈ‡Â ˙Bcn‰ eÓˆÓˆ˙pLk¿∆ƒ¿«¿¿«ƒ¿≈»

,Û˜˙a ˙B¯È‡Ó לאחר היינו ¿ƒ¿…∆
הגדולה, מההתרגשות נרגע שהאדם

ÔeÎÓ ÔÙ‡a ¯a„Ï ÏBÎÈ Ê‡»»¿«≈¿…∆¿À»
(¯cÒÓ ¯eac) ל ביטוי רגשות ולתת ƒ¿À»

לזולת. המובן באופן בדיבור שלו

ÔÈt‡Œ¯ÈÚfÓ"L e‰ÊÂ הם ¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ
כפי eÎÏÓÏ˙המידות  הדיבור, היא ««¿

למעלה  הם והדיבור שהמידות

C¯cבאלוקות, ‡l‡ ¯È‡Ó BÈ‡≈≈ƒ∆»∆∆
"·˜ גדול בצמצום Ï"pk.היינו ∆∆««

‰Ó ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ¿»≈»
Œ¯ÈÚfÓ"L ¯Ó‡na ˜i„nL∆¿«≈««¬»∆ƒ¿≈
˜¯ ¯È‡Ó BÈ‡ ˙eÎÏnÏ ÔÈt‡«¿ƒ««¿≈≈ƒ«

,"·˜ C¯c הנזכר במאמר בדבריו ∆∆∆∆
כי  ומדגיש מהר"ש אדמו"ר מדייק

שההארה  כך על חיים' ה'עץ דברי

'דרך  היא המידות, שש אנפין', ב'זעיר

ואומר  CÈ¯vLנקב' eÈ‰c האור ¿«¿∆»ƒ
,¯˙BÈ „BÚ ÌˆÓˆ˙‰Ï בירידתו ¿ƒ¿«¿≈≈

,"˙eÎÏnÏ ÔÈt‡Œ¯ÈÚfÓ"ƒ¿≈«¿ƒ««¿
‰Êa B˙ekL הנוספת בהדגשה ∆«»»»∆

מ'זעירֿאנפין  האור בירידת שמדובר

היא  ÌB˜Óלמלכות' ˙È˙ ÏÏLÏƒ¿…¿ƒ«»
דברי BÚËÏ˙אפשרות את ולהבין ƒ¿

היא  שהכוונה בטעות חיים' ה'עץ

¯È‡Ó BÓˆÚ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰L∆»≈«¿≈ƒ
C¯c" ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿∆∆
CÈ¯vL ˜i„Ó ÔÎÏÂ ,"·˜∆∆¿»≈¿«≈∆»ƒ
¯˙BÈ „BÚ ÌˆÓˆ˙‰Ï¿ƒ¿«¿≈≈
˙¯ÈÙÒÏ ÔÈt‡Œ¯ÈÚfÓ"ƒ¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«
¯B‡‰L ,eÈ‰ ,"˙eÎÏn‰««¿«¿∆»

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'c המידות אור הוא ƒ¿≈«¿ƒ

עצמו  סוף האין אור "C¯cולא ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa ¯È‡Óe ÌˆÓˆ˙Óƒ¿«¿≈≈ƒƒ¿ƒ«««¿∆∆
."·˜∆∆

‡e‰ Ì„‡‰ ¯L‡kL ,ÏLÓa ¯‡·nL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»≈«»»∆«¬∆»»»
˙eÏÚt˙‰a והתרגשותÏÎN ÈtŒÏÚ ¯a„Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,˙Bcn‰ ¿ƒ¿«¬«ƒ≈»¿«≈«ƒ≈∆

'eÎ ביטוי לרגשותיו לתת מסוגל ואינו

לזולת, שיובן מסודר …¿ÏÂ‡בדיבור
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nL ÈÙk42 ¿ƒ∆¿…»¿»«≈

‰˙eÏÚt˙בחסידות  ˙ÚaL∆¿≈ƒ¿«¬
˙Bcn‰ ההתרגשות בגלל אזי «ƒ

ÏÏkהגדולה ¯a„Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«≈¿»
מס  לא בצורה Ô‡kודרת,אפילו Èkƒ»

אופן  לביאור כאן המובא במשל

אנפין) זעיר (מידות, מהרגש ההארה

(מלכות) ‡B„B˙לדיבור ¯a„Ó ‡Ï…¿À»
BÓˆÚ ¯eac‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««ƒ«¿

CLÓpL)ומתגלהŒÏÚ LÙp‰Ó ∆ƒ¿»≈«∆∆«
,˙Bcn‰ È„È התהוות היינו ובנמשל ¿≈«ƒ

סוף  מהאין ‡l‡המלכות ,(∆»
ÔÈÚ BLÈ ¯·kL È¯Á‡lL∆¿«¬≈∆¿»∆¿ƒ¿«
˙¯‡‰ Ba ‰¯È‡Óe ¯eac‰«ƒ¿ƒ»∆»«
˙e¯ab˙‰ „vÓ ‰p‰ ,˙Bcn‰«ƒƒ≈ƒ«ƒ¿«¿
¯eac ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‡Ï ˙Bcn‰«ƒ…»ƒ¿ƒ
¯B‡‰L ,eÈ‰Â ,¯cÒÓ¿À»¿«¿∆»
LÙp‰ ¯B‡ ‡Ï) ˙BcÓaL∆«ƒ…«∆∆
BÓˆÚ ¯eac‰ CLÓ epnnL∆ƒ∆ƒ¿»«ƒ«¿
כבר  והמידות קיים כבר זה שבמקרה

ÌˆÓˆ˙‰Ïבו מאירות  CÈ¯ˆ (»ƒ¿ƒ¿«¿≈
¯eac ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k¿≈∆«ƒ¿ƒ
,ÏLÓpa B˙Ó‚„Â .¯cÒÓ¿À»¿À¿»«ƒ¿»
‡Ï) 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'aL ¯B‡‰L∆»∆ƒ¿≈«¿ƒ…
(BÓˆÚlLk ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰»≈¿∆¿«¿
˙¯ÈÙÒa ¯È‡Óe ÌˆÓˆ˙Óƒ¿«¿≈≈ƒƒ¿ƒ«

"·˜ C¯c" ˙eÎÏÓ הוא והנקב «¿∆∆∆∆
מאשר  (יותר גדול לצמצום משל

לעיל). כמבואר חלון, דרך צמצום

˙B‚¯cÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈««¿»
,‰ÊŒÈÙlL ב'עץ האמורות הדרגות ∆ƒ¿≈∆

הזעירֿ מהמשכת שלמעלה כאן חיים'

במלכות  B‡‰L¯אנפין ,eÈ‰«¿∆»
È„ÈŒÏÚ 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'a ‡aL∆»ƒ¿≈«¿ƒ«¿≈
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טו 'ebe iriayd ycegl mei xyr dyngae

ּדספירת  האֹור אּלא) עצמ ֹו, ְְִִֵֶַַָָָהאֹורֿאיןֿסֹוף 

ּב"רחּוק  הּבינה ּבספירת ׁשּבא האֹור וכן ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּבינה.

האֹור  וכן החכמה, ּדספירת האֹור הּוא ְְְִִֵַַָָָָָמקֹום",

הּוא  מקֹום" ּב"קרּוב החכמה ּבספירת ְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשּמאיר

הּכתר. ּדספירת ְִִֶֶַַָהאֹור

(ÊCÈLÓÓeׁש"מּספירת הּמלכּות לבאר, «¿ƒְְְִִֵֶַַַָ

מאיר  אינֹו ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲִִִִֵֵָָָָלעֹולמֹות

האצילּות  עֹולם ּבין הּמפסקת ּפרסא ּדר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָרק

החּלּוק  ּדהּנה, הּוא, והענין הּבריאה". ְְְְְִִִִֵַַָָָָלעֹולם

הּוא  ל"נקב" "ּפרסא" אףֿעל43ּֿבין ׁשּב"נקב", , ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָ

מאיר  אףֿעלּֿפיֿכן צמצּום, ּדר ׁשּמאיר ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַּפי

אינֹו "ּפרסא" ּדר מהֿׁשאיןּֿכן האֹור, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָעצם

האֹור, עצמּות ולא 'ּתֹולדה', ׁשל אֹור רק ְְִֵֶַַָָָֹמאיר

אזי  מפסיק, מס ּתֹולין ׁשאם רֹואים ׁשאנּו ְְֲִִִִֶֶַַָָָּכמֹו

ׁשל  אֹור רק אּלא ׁשהּוא, ּכמֹו האֹור מאיר ְִֵֵֶֶֶַָָאינֹו

האצילּות, ׁשּבעֹולם למעלה, יּובן וכ ְְְְֲִֶַַָָָָָָּתֹולדה.

ואפילּו מקֹום", ּב"רחּוק האֹור ּכׁשּמאיר ּגם ְְֲִִִִֵֵֶַַָָהּנה

האֹורֿאיןֿ עדין זה הרי נקב", אֹו חּלֹון ּדר"ֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ּכּלֹו האצילּות עֹולם נקרא ולכן ׁשהּוא, ּכמֹו ְְְֲִִֵֶָָָָֻסֹוף

האחדּות" "עֹולם "איהּו44ּבׁשם ׁשּׁשם ּכיון , ְְִֵֵֶַָָָָ

חד" וגרמֹוהי איהּו חד, ּכדי 45וחּיֹוהי אבל . ְְְְֲִִִֵַַַַָ

עלֿידי  רק זה הרי הּבריאה, ּבעֹולם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּימׁש

אפׁשרּות  מתחּדׁשת הּבריאה ּבעֹולם ּכי ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּפרסא,

לכן), מּקדם היתה (ׁשּלא כּו' ויׁשּות ְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמציאּות

רק  ׁשּזהּו 'ּפרסא', עלֿידי ּדוקא זה הרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָולכן

'ּתֹולדה'. ׁשל ֶָָאֹור

C‡ להבין צרי ּגם 46עדין הרי ּדלכאֹורה, , «ְְְֲֲִִִִֵַַָָָ

ענין  ודגמת) (מעין יׁש האצילּות ְְְְֲִִֵֵֵַַָָֻּבעֹולם

ּפרֹוכֹות  ׁשלׁשֿעׂשרה מענין וכּנֹודע ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹה'ּפרסא',

ּבּמקּדׁש אֹור'47ׁשהיּו ּב'תֹורה מּזה ׁשּכתּוב ּכמֹו , ְְְִִֶֶֶַָָָָ
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בפנים.43) לקמן הובא - ע"ב) ריש יב, (לךֿלך בתו"א הפרוכת והבדילה ד"ה גם פ"בֿד.44)ראה ח"א הקודש עבודת ראה

ס"כ.45)ובכ"מ. אגה"ק תניא ב). (ג, בהקדמה ואילך).46)תקו"ז שע (ע' שם תרכ"ט המאמרים א.47)ספר קו, כתובות

"ÔBlÁ" גדול ‡l‡)בצמצום ,BÓˆÚ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ ‡Ï) ‡e‰ «…»≈«¿∆»
‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒa ‡aL ¯B‡‰ ÔÎÂ .‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒc ¯B‡‰»ƒ¿ƒ««ƒ»¿≈»∆»ƒ¿ƒ««ƒ»

,"ÌB˜Ó ˜eÁ¯"a,הראייה עניין לגבי השמיעה עניין ‰e‡בדוגמת ¿ƒ»
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒa ¯È‡nL ¯B‡‰ ÔÎÂ ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒc ¯B‡‰»ƒ¿ƒ««»¿»¿≈»∆≈ƒƒ¿ƒ««»¿»

¯B‡‰ ‡e‰ "ÌB˜Ó ·e¯˜"a¿≈»»
¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒc סוף האין אור ולא ƒ¿ƒ««∆∆

מדרגה  ירד סוף שאין כפי אלא עצמו,

להאי  בכתר.לדרגה ר

¯‡·Ï CÈLÓÓe (Ê הבא בקטע «¿ƒ¿»≈
חיים', »ÈÙqÓ"L∆ƒ¿ƒ¯˙ב'עץ

Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ ˙eÎÏn‰««¿¿»¿ƒ»
¯È‡Ó BÈ‡ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»≈≈ƒ

נקב' 'דרך גדול ¯˜אפילו בצמצום «
יותר  Ò¯t‡עוד C¯c כמו היינו ∆∆«¿»

המסתיר  ÔÈaמסך ˙˜ÒÙn‰««¿∆∆≈
ÌÏBÚÏ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ»»¬ƒ¿»
,‡e‰ ÔÈÚ‰Â ."‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿»ƒ¿»

˜elÁ‰ ,‰p‰c ההבדלÔÈa ¿ƒ≈«ƒ≈
‡e‰ "·˜"Ï "‡Ò¯t"43, «¿»¿∆∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,"·˜"aL∆¿∆∆««ƒ
ÌeˆÓˆ C¯c ¯È‡nL שהרי ∆≈ƒ∆∆ƒ¿

בוקע  אור מעט שרק קטן בנקב מדובר

שמאיר ‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛדרכו, מה ««ƒ≈
הוא  הנקב ‰‡B¯,דרך ÌˆÚ ¯È‡Ó≈ƒ∆∆»

עצמו  הקודמת הדרגה של האור היינו

"‡Ò¯t" C¯c ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈∆∆«¿»
ÏL ¯B‡ ˜¯ ¯È‡Ó BÈ‡≈≈ƒ«∆

'‰„ÏBz' מהאור ש'נולד' אור כמו »»
כמו  הוא לזה שהמשל (ייתכן עצמו

של  החום שאיננו שני' 'כלי של חום

האש), גבי על שעמד הראשון הכלי

e‡L BÓk ,¯B‡‰ ˙eÓˆÚ ‡ÏÂ¿…«¿»¿∆»
ÔÈÏBz Ì‡L ÌÈ‡B¯ האור מול ƒ∆ƒƒ

¯È‡Ó BÈ‡ ÈÊ‡ ,˜ÈÒÙÓ CÒÓ»»«¿ƒ¬«≈≈ƒ
˜¯ ‡l‡ ,‡e‰L BÓk ¯B‡‰»¿∆∆»«

‰„ÏBz ÏL ¯B‡ באיכותו ששונה ∆»»
עצמו. מהאור

Ô·eÈ CÎÂבנמשל‰ÏÚÓÏ ¿«»¿«¿»
‰‡ˆeÏÈ˙,באלוקות, ÌÏBÚaL∆¿»»¬ƒ

¯B‡‰ ¯È‡nLk Ìb ‰p‰ƒ≈«¿∆≈ƒ»
,"ÌB˜Ó ˜eÁ¯"a ההארה אופן ¿ƒ»

הבינה  מאיר eÏÈÙ‡Âבספירת ÔBlÁכשהאור C¯c" במידות ההארה אופן «¬ƒ∆∆«
·˜ B‡,"במלכות ההארה האצילות ‰¯Èאופן בעולם מדובר עוד Ê‰כל ∆∆¬≈∆

Ú‡e‰L BÓk ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ ÔÈ„ היא מידה באיזו רק הם וההבדלים ¬«ƒ»≈¿∆
Blkההארה, ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ‡¯˜ ÔÎÏÂ מראשית שבו הדרגות בכל ¿»≈ƒ¿»»»¬ƒÀ

סיומן  ועד ‰‡e„Á˙"הספירות ÌÏBÚ" ÌLa44,'ה אחדות שבו עולם ¿≈»»«¿
מוחלט  בביטול לאלוקות בטלות הבחינות כל כי בגלוי ÌMLניכרת ÔÂÈk≈»∆»

הזוהר  כלשון זה הרי האצילות בעולם

e‰È‡ ,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡"ƒ¿«ƒ«ƒ
"„Á È‰BÓ¯‚Â45. ומבואר ¿«¿ƒ«

שהוא, היא שהכוונה בחסידות

של  והאורות בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא

הקדושֿ והוא, אחד. הם הספירות עשר

עשר  של והכלים בעצמו ברוךֿהוא

האורות  גם כי אחד, הכול הספירות

אלא  נפרדת מציאות אינם הכלים וגם

הוא  האצילות עולם ולכן לגמרי בטלים

האחדות' È„k'עולם Ï·‡)¬»¿≈
CLÓiL בעולם המאיר האור ∆À¿«
‰¯Èהאצילות ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»¬≈

,‡Ò¯t È„ÈŒÏÚ ˜¯ ‰Ê שהיא ∆««¿≈«¿»
מהצמצומים  יותר גדול נוסף, צמצום

עצמה באצילות לדרגה Èkƒמדרגה
˙LcÁ˙Ó ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»ƒ¿«∆∆
'eÎ ˙eLÈÂ ˙e‡ÈˆÓÏ ˙e¯LÙ‡∆¿»ƒ¿ƒ¿≈
מהבורא  נפרדים שחשים נבראים של

שבעולם  הביטול כמו בטלים ואינם

Ì„wÓהאצילות  ‰˙È‰ ‡lL)∆…»¿»ƒ…∆
ÔÎÏ בעולם האיר שהאור בעוד »≈

Âc˜‡האצילות  ‰Ê È¯‰ ÔÎÏÂ ,(¿»≈¬≈∆«¿»
˜¯ e‰fL ,'‡Ò¯t' È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»∆∆«

'‰„ÏBz' ÏL ¯B‡ האור אותו ולא ∆»»
שזהו  לעיל וכמבואר באצילות, שהאיר

גדול  צמצום היא שה'פרסא' משום

נקב'. 'דרך שבהארה מהצמצום בהרבה

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡46, «¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÏBÚa Ìb È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈«¿»

˙eÏÈˆ‡‰ עצמוÔÈÚÓ) LÈ »¬ƒ≈≈≈
ÈÚ (˙Ó‚„Â'‡Ò¯t'‰ Ô גם כי ¿À¿«ƒ¿«««¿»

האין  לגבי בצמצום הוא האצילות אור

עצמו, ŒLÏLסוף ÔÈÚÓ Ú„BpÎÂ¿«»≈ƒ¿«¿…
eÈ‰L ˙BÎB¯t ‰¯NÚ∆¿≈»∆»

Lc˜na47:הגמרא (ובלשון «ƒ¿»
שני, במקדש היו פרוכות עשר "שלשה

אולם, של לפתחו ואחד היכל, של לפתחו אחד שערים, שבעה כנגד שבעה

שמשמעותה  'פרוכת' המילה וכאמור, בעלייה"), כנגדן שניים בדביר, שניים
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l"yz'dטז ,zekeqd bgc 'a mei

הּפרכת" "והבּדילה ואםּֿכן 48ּבדּבּורֿהּמתחיל , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ

לעֹולמֹות  האצילּות עֹולם ּבין החּלּוק ְֲִִֵַַָָָמהּו

ׁשהּפרסאֹות ּבריאהֿיצי  ּבזה, ּומבאר רהֿעׂשּיה. ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר הם האצילּות ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבעֹולם

"ּכהּדין 49ז"ל  הּבּדים", לבּוׁש "איׁש ְְְְִִִֵַַַָּבענין

לזה, והּמׁשל ּוביּה". מיּניּה ּדלבּוׁשיּה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָקמצא

מהאֹותּיֹות, למעלה הּוא ׁשהּׂשכל רֹואים ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאנּו

לבּוׁשים  רק הם והּדּבּור הּמחׁשבה ְְְְִִִֵַַַַָָואֹותּיֹות

לבּוׁש זה לבּוׁש אין ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְִֵֵֵֶֶַַַלּׂשכל,

עלֿידי  הּוא הּׂשכל ּגּלּוי עּקר ואדרּבה, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָהּמסּתיר,

הּׂשכל  את ּכׁשּמלּביׁשים אבל כּו'. ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָהאֹותּיֹות

הּוא  וכן הּׂשכל. על מסּתיר הּמׁשל הרי ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבמׁשל,

האצילּות  ׁשּבעֹולם הּפרסאֹות ּבין החּלּוק ְְֲִִֵֶַַַַָָָּגם

ּבריאהֿ לעֹולמֹות האצילּות עֹולם ׁשּבין ְְְֲִִֵֶַַָָָָָלּפרסא

ּכמֹו זה הרי האצילּות ׁשּבעֹולם ְְְֲֲֲִִִֵֶֶָָָָיצירהֿעׂשּיה,

האצילּות  ּומעֹולם לּׂשכל, מלּביׁשֹות ְֲִִִֵֵֶֶַַָָׁשאֹותּיֹות

עלּֿדר זה הרי ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָלעֹולמֹות

מבאר  אחר (ּובמקֹום ּבמׁשל. הּׂשכל 50התלּבׁשּות ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

האצילּות  ׁשּבעֹולם הּפרסאֹות ּבין ְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשהחּלּוק

ּבריאהֿ לעֹולמֹות האצילּות עֹולם ׁשּבין ְְְֲִִֵֶַַָָָָָלּפרסא

ׁשּבין  החּלּוק  עלּֿדר הּוא ְֲִִִֵֶֶֶַַָָיצירהֿעׂשּיה,

והינּו, הּדּבּור, לאֹותּיֹות הּמחׁשבה ְְְְִִִַַַַָָאֹותּיֹות

לּׂשכל, ׁשּמחּוץ ּדבר אינן הּמחׁשבה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאֹותּיֹות

ּוביּה", מיּניּה ּדלבּוׁשיּה קמצא "ּכהּדין ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָאּלא

אֹותֹו, ּומגּלה הּׂשכל עם הּמאחד ּדבר ְְְִֵֶֶַַַַָָָֻהינּו,

על  ׁשּמעלימֹות הּדּבּור אֹותּיֹות ְִִִֵֵֶֶַַַַמהֿׁשאיןּֿכן

ֵֶַהּׂשכל).
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ואילך.48) ג יב, ה.49)שם פכ"א, ואילך.50)ב"ר כט ע' תרנ"ט המאמרים ספר ראה

'פרסא' אונקלוס בתרגום מתורגמת האור את ומגביל שמצמצם מבדיל מסך

'¯B‡ ‰¯B˙'a ‰fÓ ·e˙kL BÓk הזקן ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aלאדמו"ר ¿∆»ƒ∆¿»¿ƒ««¿ƒ
במילים  הפותח ‰Î¯t˙"במאמר ‰ÏÈc·‰Â"48 הצורך נתבאר (שם ¿ƒ¿ƒ»«»…∆

מהאור  לחיצונים' 'יניקה למנוע כדי עצמו, שבאצילות הפרסאות של והעניין

ועוד), באצילות, ונמשך ŒÌ‡Â¿ƒהמאיר
Ôk על היא באצילות ההארה גם אם ≈

פרסאות  ÔÈaידי ˜elÁ‰ e‰Ó««ƒ≈
˙BÓÏBÚÏ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ»»¬ƒ¿»

?‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
˙B‡Ò¯t‰L ,‰Êa ¯‡·Óe¿»≈»∆∆««¿»

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL הם עצמו ∆¿»»¬ƒ
כי  אחר, מסוג ו'פרוכות' 'פרסאות'

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ Ì‰≈«∆∆«¬««≈
Ï"Ê49 בבראשית הכתוב על במדרש

כאחד  ממנו", כאחד היה האדם "הן

השרת, "‡LÈממלאכי ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ
] ,"ÌÈca‰ Le·Ï,המדרש ובלשון ¿««ƒ

גבריאל) המלאך (כמו "כגבריאל

איש  והנה דניאל) בספר (עליו שנאמר

הבדים") לבוש ≈«¿"ÔÈc‰kאחד
"dÈ·e dÈpÈÓ dÈLe·Ïc ‡ˆÓ«̃¿»ƒ¿≈ƒ≈≈
לצב) הכוונה (כנראה 'קמצא' כמו

ממנו  חלק הוא שלו) (השריון שלבושו

אמנם  ובעניננו, אתו, יחד וגדל עצמו

ועניינן  פרסאות האצילות בעולם יש

ו'מסך  'לבוש' הוא הפרסאות של

ד  של לאמיתו אבל זה המבדיל' אין בר

ל'לבוש' דומה הדבר כי והסתר, העלם

מהמלובש  נפרד בלתי חלק שהוא

ÊÏ‰,עצמו. ÏLn‰Â שהוא לעניין ¿«»»»∆
של  עניין הוא לבוש ובתור לבוש

כמו  מסתיר, אינו מקום ומכל העלם,

ÌÈ‡B¯ e‡L שסדר הנפש בכוחות ∆»ƒ
הוא  שלהם ∆≈»∆ÏÎO‰Lהמדריגות

השכלי  ÏÚÓÏ‰הרעיון ‡e‰¿«¿»
,˙Bi˙B‡‰Ó,המילים˙Bi˙B‡Â ≈»ƒ¿ƒ

¯eac‰Â ‰·LÁn‰ המילים ««¿»»¿«ƒ
ומדבר  חושב האדם ÏÎOÏשבאמצעותם ÌÈLe·Ï ˜¯ Ì‰ הם ולכן ≈«¿ƒ«≈∆

עצמו, מהשכל Ê‰למטה Le·Ï ÔÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â'ה'לבוש ¿««ƒ≈≈¿∆
איננו  השכל את 'מלבישות' ‰ÈzÒn¯שהמילים Le·Ï דומה זה ואין ¿««¿ƒ

לחדור, מהאור ומונע המסתיר ‰e‡למסך ÏÎO‰ Èelb ¯wÚ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»ƒ«ƒ«≈∆
'eÎ ˙Bi˙B‡‰ È„ÈŒÏÚ מסתירות לא (המילים) שהאותיות בלבד זו ולא «¿≈»ƒ

להתגלות  והמרכזי העיקרי האמצעי הם האותיות להיפך, אלא השכל, על

השכל. זאת ‡·Ïוביטוי ‰ÏÎOלעומת ˙‡ ÌÈLÈaÏnLk הרעיון ¬»¿∆«¿ƒƒ∆«≈∆

המקורי  עצמו,ÏLÓaהשכלי מהשכל ושונה זר אחר, ‰ÏLnמעניין È¯‰ ¿»»¬≈«»»
‰ÏÎO.אכן  ÏÚ ¯ÈzÒÓ«¿ƒ««≈∆

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL ˙B‡Ò¯t‰ ÔÈa ˜elÁ‰ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ שהם ¿≈««ƒ≈««¿»∆¿»»¬ƒ
מסתיר שאינו ללבוש ‰‡ˆeÏÈ˙דומים ÌÏBÚ ÔÈaL ‡Ò¯tÏ««¿»∆≈»»¬ƒ

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ»¿ƒ»
‰iNÚ,המסתיר למסך דומה שהיא ¬ƒ»

‰Ê È¯‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL∆¿»»¬ƒ¬≈∆
שבו  Bi˙B‡L˙ה'פרסאות' BÓk¿∆ƒ

ÏÎOÏ ˙BLÈaÏÓהן שאמנם «¿ƒ«≈∆
זה  אין דבר של לאמיתו אבל  'לבוש'

גילוי, אמצעי שהוא לבוש אלא הסתר

˙BÓÏBÚÏ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓe≈»»¬ƒ¿»
‰Ê È¯‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¬≈∆
ÏÎO‰ ˙eLaÏ˙‰ C¯cŒÏÚ«∆∆ƒ¿«¿«≈∆

ÏLÓa שגורם לבוש אכן שהוא ¿»»
מבדיל. מסך כמו והסתר, העלם

¯Á‡ ÌB˜Ó·e) בחסידות ¿»«≈
¯‡·Ó50ÔÈa ˜elÁ‰L ¿…»∆«ƒ≈

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL ˙B‡Ò¯t‰««¿»∆¿»»¬ƒ
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÔÈaL ‡Ò¯tÏ««¿»∆≈»»¬ƒ
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ»¿ƒ»

‡e‰ ,‰iNÚ הם שניהם שאמנם ¬ƒ»
כלל  ובדרך לבוש של במובן 'פרסאות'

מכל  אך המסתיר, דבר הוא לבוש

והוא  ביניהם גדול הבדל יש מקום

˙Bi˙B‡ ÔÈaL ˜elÁ‰ C¯cŒÏÚ«∆∆«ƒ∆≈ƒ
,¯eac‰ ˙Bi˙B‡Ï ‰·LÁn‰««¿»»¿ƒ«ƒ
הרעיון  בהתלבשות הן הוא השכל גילוי

היו  לא לכן שקודם במחשבה השכלי

השכל  ובמחשבה 'אותיות' בו

מאוחר  בשלב והן באותיות, 'מתלבש'

'מתלבש' השכלי הרעיון יותר

בדיבור מילים, ¿»¿eÈ‰Âבאותיות,
הוא, הדברים שני בין וההבדל

¯·c ÔÈ‡ ‰·LÁn‰ ˙Bi˙B‡L∆ƒ««¿»»≈»»»
ÏÎOÏ ıeÁnL מדובר ולא ∆ƒ«≈∆

את  המסתירה מהשכל נפרדת במציאות

שהוא ‡l‡השכל, לבוש שיש לעיל dÈLe·Ïcכאמור ‡ˆÓ˜ ÔÈc‰k" ∆»¿»≈«¿»ƒ¿≈
,"dÈ·e dÈpÈÓ עצמו ממנו נפרד בלתי חלק הוא שלו שהשריון הצב כמו ƒ≈≈

,eÈ‰ הן המחשבה l‚Óe‰אותיות ÏÎO‰ ÌÚ „Á‡n‰ ¯·c «¿»»«¿À»ƒ«≈∆¿«∆
,B˙B‡ המהווה לבוש זהו להיפך אלא המעלים לבוש זה שאין בלבד זו ולא

האצילות שבעולם הפרסאות עניין וזהו גילוי, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óאמצעי
ÏÎO‰ ÏÚ ˙BÓÈÏÚnL ¯eac‰ ˙Bi˙B‡ נפרדת מציאות הן כי ƒ«ƒ∆«¿ƒ««≈∆

לבריאהֿיצירהֿעשיה  אצילות שבין הפרסא עניין וזהו עצמו, ).מהשכל
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יז 'ebe iriayd ycegl mei xyr dyngae

(Á‰p‰Â סדר ּבריאת מּצד הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְִִֵֶֶַַָ

ּבאפן  ׁשּזהּו ְְְְִֶֶֶַַֹההׁשּתלׁשלּות,

אֹורֿ "מאיר החכמה ּובספירת הּכתר ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּבספירת

ּברחּוק  הּבינה ּובספירת מקֹום, ּבקרּוב ְְְִִִִֵֵַַָָאיןֿסֹוף

ּובספירת  חּלֹון, ּדר אנּפין' ּב'זעיר ְְְִִִִֵֶֶַַַָמקֹום,

ּבריאהֿיצירהֿ ּובעֹולמֹות נקב", ּדר ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָהּמלכּות

הּבריאה  ּתכלית אמנם, 'ּפרסא'. עלֿידי ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָעׂשּיה

העלם  ׁשל ּומּצב מעמד חסֿוׁשלֹום ׁשּיּׁשאר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאינֹו

ּגּלּוי  ימׁש מקֹום ׁשּבכל אּדרּבה, אּלא ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻוהסּתר,

זה  וענין מקֹום". "קרּוב ׁשל ּבאפן ְְְִֵֵֶֶֶָָֹאֹורֿאיןֿסֹוף

עלֿיד  ּפֹועלים נעׂשה ׁשעלֿידן ּתֹורהּֿומצֹות, י ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

ּב"קרּוב  אֹורֿאיןֿסֹוף ּגּלּוי יהיה למּטה ְְְִִֵֵֶֶַַָׁשּגם

ּבּמאמר  ּומבאר אי51מקֹום". זה ׁשּלהבין , ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

כּו', קר ּוב ּבחינת ממׁשיכים ּתֹורהּֿומצֹות ְְְְִִִִֵֵַַַָעלֿידי

ׁשהיּו הּקרּבנֹות ענין מּקדם להבין ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹצרי

מּלתא' 'יּציבא ּדהּנה, הּמזּבח. עלּֿגּבי ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָמקריבים

'קרּוב' מּלׁשֹון הּוא 'קרּבן' [והינּו,52ׁשּפרּוׁש ְְְְִֵֵֶַָָ

מּלתא  "ׁשמא ּכי ּכׁשמֹו, הּוא הּקרּבנֹות ְְְְְִִִִֶַַָָָָׁשענין

ללמעלה],53היא" הקרּוב ענין הּוא ענינֹו ׁשּכל , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

על  ּגׁשמית ּבהמה ׁשּמקריבים ׁשעלֿידי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָוהינּו,

אֹורֿאיןֿסֹוף  מאיר ׁשּיהיה ממׁשיכים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַהּמזּבח,

ּוממׁשי ּבעֹולםֿהּזה. ּגם 'קרּוב' ְְִִִֵֶַַַַָָּבבחינת

ׁשּמקריבים  עלֿידי אי זה ּולהבין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּבּמאמר,

אֹורֿ ממׁשיכים הּמזּבח עלּֿגּבי ּגׁשמית ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָּבהמה

הבנה  ענינּה ׁשהּתֹורה [ּדכיון כּו' ְְֲִֵֵֶַָָָָָָאיןֿסֹוף

ּבאפן  להיֹות צריכים הענינים ּכל הרי ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹוהּׂשגה,

הּוא  הּבהמה ׁשרׁש ּכי ּבׂשכל], הסּברה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשל

הּתּקּון  מעֹולם ׁשּלמעלה הּתהּו ,54מעֹולם ְְִֵֵֶַַַָָָֹ

האֹור  מעּוט ּבבחינת הּוא הּתּקּון ,55ׁשּבעֹולם ְְִִִִֶַַָָ
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שעד).51) (ע' שם תרכ"ט המאמרים שלו 52)ספר תענית במסכת של"ה א. ה, זח"ג גם וראה (קט). מו סי' הבהיר ספר

פ"ה. התפלה שער פע"ח ב. ב.53)ריא, פג, יומא וראה ב. ז, ברכות ענין 54)ראה להבין ד"ה ענינים אדה"ז מאמרי ראה

ובכ"מ. תח). (ע' סע"ג 55)שו"ב יב, א. ט, בראשית תו"ח ואילך. ג ט, נח תו"א פ"ה. התיקון) (שער י שער חיים עץ ראה

ובכ"מ. ואילך.

e‰fL ,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙‡È¯a „vÓ ‡e‰ ‰Ê Ïk ‰p‰Â (Á¿ƒ≈»∆ƒ«¿ƒ«≈∆«ƒ¿«¿¿∆∆
ומבואר  המובא הסדר לפי זה הרי מתחילתו נברא ההשתלשלות' ש'סדר כפי

חיים', ב'עץ ‰ÓÎÁ‰לעיל ˙¯ÈÙÒ·e ¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒaL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿ƒ««∆∆ƒ¿ƒ««»¿»
˜eÁ¯a ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ·e ,ÌB˜Ó ·e¯˜a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡Ó"≈ƒ≈¿≈»ƒ¿ƒ««ƒ»¿ƒ

C¯c 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'a ,ÌB˜Ó»ƒ¿≈«¿ƒ∆∆
C¯c ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ·e ,ÔBlÁ«ƒ¿ƒ«««¿∆∆
Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ·e ,"·˜∆∆¿»¿ƒ»
'‡Ò¯t' È„ÈŒÏÚ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿≈«¿»
והעלמות  צמצומים כמה של סדר וזהו

(שעניינו  האלוקי האור על והסתרים

לעיל  נתבאר מהם אחד כל של

ÈÏÎz˙באריכות). ,ÌÓ‡ הכוונה »¿»«¿ƒ
של  ‡BÈוהמטרה ‰‡È¯a‰«¿ƒ»≈

„ÓÚÓ ÌBÏLÂŒÒÁ ¯‡MiL∆ƒ»≈«¿»«¬»
,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ÏL ·vÓe«»∆∆¿≈¿∆¿≈
ÌB˜Ó ÏÎaL ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»∆¿»»
'סדר  בכל ודרגה דרגה בכל

‡Œ¯Bהשתלשלות' Èelb CLÓÈÀ¿«ƒ
·e¯˜" ÏL ÔÙ‡a ÛBÒŒÔÈ‡≈¿…∆∆≈

"ÌB˜Ó.רב בגילוי Ê‰היינו ÔÈÚÂ »¿ƒ¿»∆
,˙BˆÓeŒ‰¯Bz È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈»ƒ¿

Ô„ÈŒÏÚL וקיום התורה לימוד ∆«»»
למטה  שירדו כפי דוקא המצוות

התחתון  הזה העולם בעניני ונתלבשו

‰hÓÏ ÌbL ÌÈÏÚBt בעולם ¬ƒ∆«¿«»
שאין  ביותר התחתון העולם הזה,

ממנו  למטה Èelbתחתון ‰È‰Èƒ¿∆ƒ
·e¯˜"a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈¿≈

."ÌB˜Ó»
¯‡·Óe מהר"ש אדמו"ר ¿»≈
¯Ó‡na51CÈ‡ ‰Ê ÔÈ·‰lL , ««¬»∆¿»ƒ∆≈

˙BˆÓeŒ‰¯Bz È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ¿
,'eÎ ·e¯˜ ˙ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ¿ƒ«≈

לעיל, Ì„wÓכאמור ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒƒ…∆
ÌÈ·È¯˜Ó eÈ‰L ˙Ba¯w‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»∆»«¿ƒƒ
,‰p‰c .ÁaÊn‰ ÈabŒÏÚ««≈«ƒ¿≈«¿ƒ≈

'‡˙lÓ ‡·ÈvÈ' ומבוסס ברור דבר «ƒ»ƒ¿»
‰e‡הוא 'Ôa¯˜' Le¯tL∆≈»¿»

'·e¯˜' ÔBLlÓ52,eÈ‰Â] ƒ¿≈¿«¿
,BÓLk ‡e‰ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««»¿»ƒ¿

"‡È‰ ‡˙lÓ ‡ÓL" Èk53, על ומלמד חשוב הוא הדבר שם היינו ƒ¿»ƒ¿»ƒ

הדבר של והתוכן BÈÚהמהות ÏkL הקרבן ‰˜¯e·של ÔÈÚ ‡e‰ ∆»ƒ¿»ƒ¿««≈
מלמטה  והבריאה האדם של eÈ‰Â,לאלוקות ÏÚÓÏÏ‰,התקרבות ,[ ƒ¿«¿»¿«¿

ÌÈÎÈLÓÓ ,ÁaÊn‰ ÏÚ ˙ÈÓLb ‰Ó‰a ÌÈ·È¯˜nL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¿ƒƒ¿≈»«¿ƒ««ƒ¿≈««¿ƒƒ
‰f‰ŒÌÏBÚa Ìb '·e¯˜' ˙ÈÁ·a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡Ó ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈ƒ≈ƒ¿ƒ«≈«»»«∆
גורמת  למעלה מלמטה ה'העלאה' כי

כמבואר  למטה מלמעלה 'המשכה'

המאמר. בתחילת

‰Ê ÔÈ·‰Ïe ,¯Ó‡na CÈLÓÓe«¿ƒ««¬»¿»ƒ∆
ÌÈ·È¯˜nL È„ÈŒÏÚ CÈ‡≈«¿≈∆«¿ƒƒ
ÈabŒÏÚ ˙ÈÓLb ‰Ó‰a¿≈»«¿ƒ««≈
ŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÌÈÎÈLÓÓ ÁaÊn‰«ƒ¿≈««¿ƒƒ≈

'eÎ ÛBÒ הגשמיות לכאורה והרי

מאוד  מזה זה רחוקים והאלוקות

‰·‰ dÈÚ ‰¯Bz‰L ÔÂÈÎc]¿≈»∆«»ƒ¿»»¬»»
ÌÈÈÚ‰ Ïk È¯‰ ,‰‚O‰Â¿«»»¬≈»»ƒ¿»ƒ
ÏL ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿¿…∆∆

ÏÎNa ‰¯aÒ‰ מקום יש ולכן «¿»»¿≈∆
גם  העניין ביאור מהו לשאול וצורך

בשכל  המובן L¯Lבאופן Èk ,[ƒ…∆
e‰z‰ ÌÏBÚÓ ‡e‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»≈»«…

Ôewz‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL54, ∆¿«¿»≈»«ƒ
בריאת  לפני בחסידות, כמבואר

של  השתלשלות' ב'סדר העולמות

"עולם  את ה' ברא התיקון", "עולם

אורות  היינו התיקון", ו"עולם התוהו".

מדוד  באופן המאירים הספירות

ב"עולם  ואילו המקבלים לכלי ומותאם

רבה  בעוצמה מאירים האורות התוהו"

כך  ועל המקבלים, כלי לפי שלא

פועל  הבהמה מן שקרבן כאן מבואר

בהקרבת  כי בעולם אלוקות המשכת

לשורשה  הבהמה את מעלים הקרבן

למעלה  והוא התוהו, בעולם ומקורה

התיקון  בעולם שהוא האדם משורש

במאמר  בהרחבה שנתבאר (וכפי

"שובה  המתחיל דיבור הקודם,

התוהו  עולם בין וההבדל ישראל")

הוא  לענייננו הנוגע התיקון לעולם

Ôewz‰ ÌÏBÚaL˙ÈÁ·a ‡e‰ ∆¿»«ƒƒ¿ƒ«
¯B‡‰ ËeÚÓ55,הקבלה (ובלשון ƒ»

מרובים'), בכלים מועטים 'אורות יש התיקון ÌLבעולם CiL ÔÎÏÂ¿»≈«»»
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l"yz'dיח ,zekeqd bgc 'a mei

ּבעֹולם  אבל ורחּוק', 'קרּוב ּבחינת ׁשם ׁשּי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָולכן

אֹור  רּבּוי היה אחר 55הּתהּו ּבמקֹום 56[וכּמבאר ְְְִֵַַַָָָָֹֹ

ּבאיכּות], אּלא ּבכּמּות, (רק) לא הּוא ְְִֵֶֶַַָָֹׁשהרּבּוי

הּוא  הּכל אּלא 'רחּוק', ּבחינת ׁשם ׁשּי לא ְִִֵֶַַַָָָָֹֹלכן

הּוא  הּבהמה ׁשּׁשרׁש וכיון 'קרּוב'. ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבבחינת

'קרּוב', ּבבחינת ׁשם מאיר ׁשהאֹור הּתהּו ְִִִֵֵֵֶַַָָָֹמעֹולם

ּבעֹולמֹות  (למּטה הּכלים' ּב'ׁשבירת ׁשּנפלה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָרק

עלֿיד  כּו'),ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ה 'ּפרסא' י ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

עלּֿגּבי  אֹותּה ּומקריבין אֹותּה ּכׁשּמבררין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלכן,

ועלֿ הּתהּו, ּבעֹולם לׁשרׁשּה מתעּלית ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹהּמזּבח,

למּטה  אֹורֿאיןֿסֹוף המׁשכת נעׂשה ְְְֲֵֵֶַַַַָָָידיֿזה

ניחח" "ריח הּוא הּקרּבן ענין נחת57ֿ[ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

כּו' לפני 'חֹות 58רּוח מּלׁשֹון ּגם "נחת" , ְְִַַַַַָ

אֹור59ּֿדרּגא' מאיר ּבעֹולםֿהּזה ׁשּגם ּבאפן ,[ ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּבּתפּלה  עכׁשו הּוא וכן 'קרּוב'. ּבבחינת ְְְְִִִֵֵֵַַַָָאיןֿסֹוף 

ּתּקנּום" קרּבנֹות ׁשאֹומרים 60ׁש"ּכנגד ׁשּזהּו , ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָ

אלקינּו" הוי' יׂשראל, "ׁשמע ְְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָֹּבקריאתֿׁשמע

חכמהּֿובינה'61ּגֹו' 'יחּוד ענין ׁשהּוא ,62, ְְִִִֶַָָָ

ׁשּמּצדֿעצמּה הּבינה ּבספירת ׁשּגם ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּפרּוׁשֹו,

ּב"קרּוב  אֹורֿאיןֿסֹוף יאיר מקֹום", ּב"רחּוק ְְִִִֵֵָָהיא

ׁשעלֿ ועד החכמה, ּבספירת ׁשּמאיר ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָמקֹום"

אֹומרים  ׁשּבּה ּדקריאתֿׁשמע, הּׁשנּיה הּפרׁשה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָידי

"ויצהר ותירׁש דגנ נמׁש63"ואספּת זה הרי , ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

אֹורֿ יאיר ּבהם ׁשּגם למּטה, הּגׁשמּיים ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָּבענינים 

ּבתֹורהֿ הּוא וכן מקֹום". "ּבקרּוב ְְְֵֵֵָָאיןֿסֹוף

ׁשל  ּורצֹונֹו חכמתֹו היא הּתֹורה ּכי ּבכלל, ְְְְִִִִֶַָָָָּומצֹות

אֹורֿאיןֿסֹוף  נמׁש עלֿידּה ולכן ְְִֵֵַַָָָָָָהּקּב"ה,

החכמה. ּבספירת ּכמֹו 'קרּוב', ּבבחינת ְְְְְִִִִֵַַַַָָָלמּטה

ּבּמאמר  ׁשּמבאר ּדבר64ּֿוכפי מּלּמּוד הּדגמא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻ

ּבבחינת  יֹורד הּׂשכל ׁשאין ּבדּבּור, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַׂשכל
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וש"נ.56) ואילך. 204 ס"ע תרצ"ו ואילך. צו ע' תרכ"ו המאמרים ספר ועוד.57)ראה ח. כח, שם.58)פינחס פינחס ספרי

ועוד.59) ד. צב, שמע"צ א. עו, פינחס לקו"ת וראה א. סג, אֿב.60)יבמות כו, ד.61)ברכות ו, ספר 62)ואתחנן ראה

וש"נ. ואילך. רפט ע' ואלקים הוי' ערך צ"צ דא"ח - יד.63)הליקוטים יא, שעה.64)עקב ע' שם המאמרים ספר

'˜eÁ¯Â ·e¯˜' ˙ÈÁa,דרגות חילוקי בו יש ומצומצם מועט כשהאור כי ¿ƒ«≈¿ƒ
והצמצום, המיעוט למידת ¯Èeaבהתאם ‰È‰ e‰z‰ ÌÏBÚa Ï·‡¬»¿»«…»»ƒ

¯B‡55¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ]56(˜¯) ‡Ï ‡e‰ Èea¯‰L ¿«¿…»¿»«≈∆»ƒ…«
˙eÎÈ‡a ‡l‡ ,˙enÎa האור ועוצמת תוקף את יותר עוד המדגיש ],דבר ¿«∆»¿≈

ÌL CiL ‡Ï ÔÎÏ התוהו בעולם »≈…«»»
Ïk‰ ‡l‡ ,'˜eÁ¯' ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ∆»«…

'·e¯˜' ˙ÈÁ·a ‡e‰ יש שהרי ƒ¿ƒ«≈
רב. גילוי L¯MLבתוהו ÔÂÈÎÂ¿≈»∆…∆

e‰z‰ ÌÏBÚÓ ‡e‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»≈»«…
˙ÈÁ·a ÌL ¯È‡Ó ¯B‡‰L∆»≈ƒ»ƒ¿ƒ«
˙¯È·L'a ‰ÏÙpL ˜¯ ,'·e¯˜'≈«∆»¿»ƒ¿ƒ«

'ÌÈÏk‰ כי וחסידות בקבלה כמבואר «≈ƒ
מרובים  האורות היו שבתוהו מאחר

יכלו  לא הכלים מועטים, והכלים

וכתוצאה  ו'נשברו' האור את להכיל

של  ניצוצות נפלו הכלים משבירת

מלמעלה  «»¿(hÓÏ‰קדושה
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»¿ƒ»
'eÎ '‡Ò¯t'‰ È„ÈŒÏÚ ,‰iNÚ¬ƒ»«¿≈««¿»
לעולמות  יורדים האורות שדרכה

ÔÈ¯¯·nLkתחתונים  ,ÔÎÏ ,(»≈¿∆¿»¿ƒ
d˙B‡ הבהמה ÔÈ·È¯˜Óeאת »«¿ƒƒ

,ÁaÊn‰ ÈabŒÏÚ d˙B‡ היא »««≈«ƒ¿≈«
ÌÏBÚa dL¯LÏ ˙ÈlÚ˙Óƒ¿«≈¿»¿»¿»

e‰z‰,נפלה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰שממנו «…¿«¿≈∆
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ«¬»«¿»«≈

‰hÓÏ המשכה גורמת ההעלאה כי ¿«»
‡e‰ Ôa¯w‰ ÔÈÚ È¯‰L]∆¬≈ƒ¿««»¿»

"ÁÁÈ ÁÈ¯"57Áe¯Œ˙Á , ≈«ƒ…««««
'eÎ ÈÙÏ58Ìb "˙Á" , ¿»««««

'‡b¯c ˙BÁ' ÔBLlÓ59 לרדת ƒ¿«¿»
יורד  האלוקי האור וכך בדרגה,

למטה  ונמשך ÔÙ‡aמלמעלה ,[¿…∆
ÌbL אפילו‰f‰ŒÌÏBÚa שמצד ∆«»»«∆

על  והסתר העלם של מקום הוא עצמו

‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהאלוקות  ¯È‡Ó≈ƒ≈
.'·e¯˜' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈

ÂLÎÚ ‡e‰ ÔÎÂ הגלות בזמן ¿≈«¿»
˙Ba¯˜ „‚k"L ‰lÙza«¿ƒ»∆¿∆∆»¿»

"Ìewz60, את תקנו חכמים ƒ¿
הקרבנות במקום ∆∆e‰fLהתפילות

"eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ,Ï‡¯NÈ ÚÓL" ÚÓLŒ˙‡È¯˜a ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒƒ¿ƒ«¿«¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈

'Bb61'‰È·eŒ‰ÓÎÁ „eÁÈ' ÔÈÚ ‡e‰L ואלוקים ,62, הוי' השמות ∆ƒ¿«ƒ»¿»ƒ»
שייכת  החסד שורש והיא סוף אין אור מאיר שבה והחכמה בעניינם חלוקים

בפרטים  מתלבש האור שבה והבינה והגילוי. האור בעניין הקשור הוי' לשם

וכשאומרים  אלוקים. לשם שייכת וההעלם הגבורה שורש והיא וב'אותיות,

פועלים  אלוקינו' 'הוי' שמע בקריאת

והמשכה  שתיהן של (התאחדות יחוד

לפנימיות  החכמה מפנימיות וגילוי

של BLe¯tLהבינה) ומשמעותו ∆≈
זה, ‰Èa‰יחוד ˙¯ÈÙÒa ÌbL∆«ƒ¿ƒ««ƒ»

˜eÁ¯"a ‡È‰ dÓˆÚŒ„vnL∆ƒ««¿»ƒ¿ƒ
,"ÌB˜Ó,באריכות לעיל כמבואר »

·e¯˜"a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡È»ƒ≈¿≈
˙¯ÈÙÒa ¯È‡nL BÓk "ÌB˜Ó»¿∆≈ƒƒ¿ƒ«

,‰ÓÎÁ‰ ידי על שגם ונמצא «»¿»
מלמעלה  אלוקות גילוי יש התפילה

הקרבנות  ידי על כמו »¿ÚÂ„למטה
‰iM‰ ‰L¯t‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»»»«¿ƒ»
ÌÈ¯ÓB‡ daL ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜cƒ¿ƒ«»«∆»¿ƒ
EL¯È˙Â E‚„ zÙÒ‡Â"¿»«¿»¿»∆¿ƒ…¿

"E¯‰ˆÈÂ63‰Ê È¯‰ גילוי , ¿ƒ¿»∆¬≈∆
שמע  קריאת עלֿידי שנפעל האלוקות

רק וגורם יאיר לא בבינה, הארה

יהיה אלא העליונות «¿CLÓƒבספירות
,‰hÓÏ ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚa»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿«»
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡È Ì‰a ÌbL∆«»∆»ƒ≈

."ÌB˜Ó ·e¯˜a"¿≈»
ÔÎÂ עניין לגבי לעיל המבואר דרך ועל ¿≈

התפילה  ועניין ‰e‡הקרבנות
Èk ,ÏÏÎa ˙BˆÓeŒ‰¯B˙a¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ
BBˆ¯e B˙ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯Bz‰«»ƒ»¿»¿

ÔÎÏÂ ,‰"aw‰ ÏL שהיא מאחר ∆«»»¿»≈
הוא  האור ובחכמה החכמה עניין

‡Œ¯Bבקירוב CLÓ d„ÈŒÏÚ«»»ƒ¿»
˙ÈÁ·a ‰hÓÏ ÛBÒŒÔÈ‡≈¿«»ƒ¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒa BÓk ,'·e¯˜'≈¿ƒ¿ƒ««»¿»

nL·‡¯למעלה. ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈
¯Ó‡na64„enlÓ ‡Ó‚c‰ ««¬»«À¿»ƒƒ

,¯ea„a ÏÎNŒ¯·c אין כלומר, ¿«≈∆¿ƒ
השכל  התגלות לאופן הכוונה

וקליטת  ללימוד אלא הדיבור באמצעות

הדיבור  בכוח שימוש ידי על הרעיון

„¯BÈ ÏÎO‰ ÔÈ‡L הדיבור אל בנפש העליון ÈÁ·a˙ממקומו ∆≈«≈∆≈ƒ¿ƒ«
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ג) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר [ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָהׁשּתלׁשלּות

ׁשּמתחּלה  ּבדּבּור, הּׂשכל להׁשּפלת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבנֹוגע

למּדֹות, ּומּמחׁשבה ּבמחׁשבה, הּׂשכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמתלּבׁש

לעיל  ׁשּנתּבאר ּכמֹו ואדרּבה, לדּבּור, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּומהּמּדֹות

ׁשּלא  מבלּבלת הּמּדֹות ׁשהתּגּברּות ה) ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ(סעיף

מן  מקּבל הּדּבּור אּלא מסּדר], ּדּבּור להיֹות ְְְִִִִֵֶַַַָָֻיּוכל

ּוכמֹוֿכן  כּו', הׁשּתלׁשלּות ּבלי מּיד, ְְְְְִִִֵֵֶַַַהּׂשכל

אֹורֿאיןֿסֹוף ּבלּמ נמׁש ׁשעלֿידיֿזה הּתֹורה, ּוד ְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ּבקּיּום  הּוא וכן מקֹום". "קרּוב ּבבחינת ְְְְִִִֵֵַַָָלמּטה

וחּבּור  'צותא' מּלׁשֹון היא 'מצוה' ּכי ,65הּמצֹות, ְְְְְִִִִִִַַָָ

עם  החּבּור נעׂשה הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָוהינּו

למּטה  אחרּֿכ נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָה'ּמעלה',

מקֹום". ּב"קרּוב אֹורֿאיןֿסֹוף יהיה ׁשם ְְִֵֵֶֶַָָׁשּגם

(Ëe‰ÊÂ יֹום עׂשר "ּובחמּׁשה ׁשּכתּוב מה ¿∆ֲִֶַַָָָָ

עבֹודת  ׁשעלֿידי ּגֹו', הּׁשביעי" ְְֲִִֵֶֶַַַַֹלחדׁש

ּכל  את ּפֹועלים הּזה, ּבּזמן למּטה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל

למּטה. ּגם נמׁש ּומּׁשם למעלה, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָהענינים

ּכללי  חדׁש ׁשהּוא ּתׁשרי, ּבחדׁש ּכּלּה,66ּובפרט הּׁשנה ּכל על נמׁש ׁשּמּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ

חּגנּו" "ליֹום הּסּכֹות, ּבחג הענינים 67ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ּכל מתּגּלים ׁשּבֹו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻ

(ּבהעלם) "ּבּכסה" ּבראׁשֿה ּׁשנה ד'68ׁשּנמׁשכּו ּומצות סּכה מצות עלֿידי , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

כּו' הּלב אל ּומביאים מקרבים ואחרּֿכ אֹותם, (ׁשּמנענעים ),69מינים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּומברכת  טֹובה ׁשנה ׁשּתהא למּטה, ההמׁשכֹות ּכל את ממׁשיכים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשעלֿידיֿזה

ראׁשם" על עֹולם ל"ׂשמחת ועד ּוברּוחנּיּות, האמּתית 70ּבגׁשמּיּות ּבּגאּלה , ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָֹֻ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵַַַָוהּׁשלמה
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ובכ"מ.65) ג. מה, בחוקותי ברכה 66)לקו"ת א'תשנו. ע' סוכות אוה"ת שעט. ע' תקס"ו אדה"ז מאמרי א'תתסו.ראה ע'

ועוד. .49 ע' תש"ב רעח. ע' תרע"ח לו. ע' תרנ"ד המאמרים ואילך.67)ספר סע"א ח, ר"ה ד. פא, לקו"ת 68)תהלים ראה

ובכ"מ. תרס"ו. בהמשך וערבה, לולב סד"ה ב. רלה, ר"ה שער דא"ח עם סידור ע"ד. ריש נד, דרושים 69)ר"ה לקו"ת ראה

ועוד. ואילך. ג רסג, הלולב שער דא"ח עם סידור ב. פז, יא.70)לשמע"צ נא, שם י. לה, ישעי'

˙ÏtL‰Ï Ú‚Ba (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk] ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈«¿«¿»«
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ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk ,‰a¯„‡Â¿«¿«»¿∆ƒ¿»≈¿≈
˙Bcn‰ ˙e¯ab˙‰L (‰ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ
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,'eÎ ˙eÏLÏzL‰ ÈÏa ,„iÓƒ«¿ƒƒ¿«¿¿
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הבורא  עם המצוה את המקיים היהודי
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'ebe iriayd ycegl mei xyr dyngae

ג) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר [ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָהׁשּתלׁשלּות

ׁשּמתחּלה  ּבדּבּור, הּׂשכל להׁשּפלת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבנֹוגע

למּדֹות, ּומּמחׁשבה ּבמחׁשבה, הּׂשכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמתלּבׁש

לעיל  ׁשּנתּבאר ּכמֹו ואדרּבה, לדּבּור, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּומהּמּדֹות

ׁשּלא  מבלּבלת הּמּדֹות ׁשהתּגּברּות ה) ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ(סעיף

מן  מקּבל הּדּבּור אּלא מסּדר], ּדּבּור להיֹות ְְְִִִִֵֶַַַָָֻיּוכל

ּוכמֹוֿכן  כּו', הׁשּתלׁשלּות ּבלי מּיד, ְְְְְִִִֵֵֶַַַהּׂשכל

אֹורֿאיןֿסֹוף ּבלּמ נמׁש ׁשעלֿידיֿזה הּתֹורה, ּוד ְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ּבקּיּום  הּוא וכן מקֹום". "קרּוב ּבבחינת ְְְְִִִֵֵַַָָלמּטה

וחּבּור  'צותא' מּלׁשֹון היא 'מצוה' ּכי ,65הּמצֹות, ְְְְְִִִִִִַַָָ

עם  החּבּור נעׂשה הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָוהינּו

למּטה  אחרּֿכ נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָה'ּמעלה',

מקֹום". ּב"קרּוב אֹורֿאיןֿסֹוף יהיה ׁשם ְְִֵֵֶֶַָָׁשּגם

(Ëe‰ÊÂ יֹום עׂשר "ּובחמּׁשה ׁשּכתּוב מה ¿∆ֲִֶַַָָָָ

עבֹודת  ׁשעלֿידי ּגֹו', הּׁשביעי" ְְֲִִֵֶֶַַַַֹלחדׁש

ּכל  את ּפֹועלים הּזה, ּבּזמן למּטה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל

למּטה. ּגם נמׁש ּומּׁשם למעלה, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָהענינים

ּכללי  חדׁש ׁשהּוא ּתׁשרי, ּבחדׁש ּכּלּה,66ּובפרט הּׁשנה ּכל על נמׁש ׁשּמּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ

חּגנּו" "ליֹום הּסּכֹות, ּבחג הענינים 67ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ּכל מתּגּלים ׁשּבֹו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻ

(ּבהעלם) "ּבּכסה" ּבראׁשֿה ּׁשנה ד'68ׁשּנמׁשכּו ּומצות סּכה מצות עלֿידי , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

כּו' הּלב אל ּומביאים מקרבים ואחרּֿכ אֹותם, (ׁשּמנענעים ),69מינים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּומברכת  טֹובה ׁשנה ׁשּתהא למּטה, ההמׁשכֹות ּכל את ממׁשיכים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשעלֿידיֿזה

ראׁשם" על עֹולם ל"ׂשמחת ועד ּוברּוחנּיּות, האמּתית 70ּבגׁשמּיּות ּבּגאּלה , ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָֹֻ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵַַַָוהּׁשלמה
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ובכ"מ.65) ג. מה, בחוקותי ברכה 66)לקו"ת א'תשנו. ע' סוכות אוה"ת שעט. ע' תקס"ו אדה"ז מאמרי א'תתסו.ראה ע'

ועוד. .49 ע' תש"ב רעח. ע' תרע"ח לו. ע' תרנ"ד המאמרים ואילך.67)ספר סע"א ח, ר"ה ד. פא, לקו"ת 68)תהלים ראה

ובכ"מ. תרס"ו. בהמשך וערבה, לולב סד"ה ב. רלה, ר"ה שער דא"ח עם סידור ע"ד. ריש נד, דרושים 69)ר"ה לקו"ת ראה
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- השנה ראש – בכסה שופר, בחודש

הוא  והגילוי הסוכות-" חג – חגנו ליום

'„ ˙ÂˆÓe ‰kÒ ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«À»ƒ¿«
,Ì˙B‡ ÌÈÚÚnL) ÌÈÈÓƒƒ∆¿«¿¿ƒ»
ÌÈ‡È·Óe ÌÈ·¯˜Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»¿ƒ¿ƒƒ

'eÎ ·l‰ Ï‡69 ההמשכה עניין ∆«≈
ÏÚLבקירוב  ,(‰ÊŒÈ„ÈŒ ∆«¿≈∆

˙BÎLÓ‰‰ Ïk ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆»««¿»
,‰hÓÏ למטה והגילוי וההמשכה ¿«»

BË·‰פועלת  ‰L ‡‰zL∆¿≈»»»
˙eiÓL‚a ˙Î¯·Óe¿…∆∆¿«¿ƒ
˙ÁÓN"Ï „ÚÂ ,˙eiÁe¯·e¿»ƒ¿«¿ƒ¿«

ÌÏBÚ תמידית ÏÚשמחה »«
"ÌL‡¯70˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba , …»«¿À»»¬ƒƒ

ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
.e˜„ƒ̂¿≈

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

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הכוהן־גדול צריך למעט באכילתו בערב יום הכיפורים, מפני שהמאכל מביא את השינה.
ממאמר שבת פרשת תשא, ה'תשכ"ח



כ

`"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa
.l"yz'd ,dgpn zltz ixg` ,mixetikd mei axr

טפחים,1השי"ת  מעשרה למטה ישראל, כלל בתוך ואחת אחד לכל טובה חתימה וגמר חתימה יתן
מן  ד"שבת באופן שנה כולה השנה תהי' – בשבת התחילה שהשנה וכיון והנגלה. הנראה בטוב

בגשמיות.2המזיקין" והן ברוחניות הן ,

בשמחה  הרי שהיא עילאה תשובה הלב, מפנימיות אמיתית תשובה התעוררות לבב,3ותהי' ובטוב
התפלה. בעבודת ובפרט בהידור, מצוותי' ובקיום והחסידות הנגלה בתורת לעסוק ויוכלו

ובחסד  ובטוב דידן, בעגלא הקב"ה יוציאם – ובשבי' במצור עדיין נמצאים שלעתֿעתה אלו וכל
ממש. בקרוב המרחב, אל המיצר מן ונגלה, הנראה דטוב ובאופן וברחמים

צדקנו  משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה שנת – ועד תורה, ושנת ברכה ושנת אורה שנת ותהי'
ממש. בקרוב

eigiy micinlzdl `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa
.l"yz'd ,ixcp lk iptl ,mixetikd mei axr

מוגה  בלתי

אברכם" ואני גו' ושמו גו' ישא גו' יאר גו' יברכך גו' דבר גו' .1"וידבר

לשנה  טובה חתימה וגמר בחתימה ישראל, כלל בתוככי יחד, וכולכם מכם אחד כל את יברך השי"ת
טפחים. מעשרה למטה והנגלה הנראה בטוב ומתוקה, טובה

מעשה  לידי מביא יהי' והלימוד וחסידות, נגלה התורה, בלימוד ומופלגה רבה הצלחה הידור 2ותהי' –
במיוחד. התפלה ובעבודת המצוות בקיום

אזיל" גופא רישא ו"בתר בשבת, התחילה שהשנה מן 3וכיון שביתה של באופן כולה השנה תהי' –
חיל"4המזיקין  אל "מחיל ותלכו המצוות, ולקיום התורה ללימוד המבלבלים הענינים חסידים 5וכל להיות ,

ולומדים. יראיֿשמים

האמיתית  גאולה – גאולה ושנת תורה, ושנת ברכה ושנת אורה לשנת – ישראל כלל בתוך – ותזכו
צדקנו. משיח ע"י ממש, בקרוב והשלימה
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בלקו"ש 1) ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה ניתוספו זו במהדורא .383 ע' ח"ט

שם.2) מתו"כ תערב רמז בחוקותי יל"ש ראה
פי"א.3) אגה"ת תניא

כבֿכז.1) ו, נשא
וש"נ.2) ב. מ, קידושין
ב.3) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין

שם.4) מתו"כ תערב רמז בחוקותי יל"ש ראה
בסופן.5) ומו"ק ברכות וראה ח. פד, תהלים



כי

.l"yz'd ,mixetikd mei i`ven zcerq zra c"x .c"qa
מוגה  בלתי פרטית רשימה

.‡– דוקא ס"ת שלשה שצ"ל דיוק יש האם נדרי", "כל עליהם שאומרים הס"ת בענין השאלה על
שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר

בפע"ח  הוא ספרים" "שלשה ניתן 1הלשון שעי"ז ספרים, שלשה לכלֿהפחות שיהיו היא הכוונה אבל ,
שלשה  של להב"ד שנוהגים 2כח (כפי עוד להוסיף יכולים בודאי אבל החזן), מלבד או החזן, עם (יחד

כ"ג. של ב"ד שיש וכמו ספרים), מג' יותר שהוציאו כאן בביהכנ"ס

שגם  שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר נגלה, ע"פ הוא לב"ד) כח (ליתן הנ"ל שביאור שהעירו מה [על
נגלה...]. ע"פ ענין להיות יכול בקבלה

אדמו"ר  כ"ק אמר – "לקנות" הדיוק מהו ראשון", ספר לקנות גדולה "מצוה במ"ש השאלה על
שליט"א:

חנם  של באופן ולא כו', הכנה של ענין בזה שצ"ל – היא תהי'3הכוונה שלא כדי – בפשטות וגם .
אבל  כו', לערעור מקום שאין באופן שזהו כיון לכבד, נהוג כאן בביהכנ"ס – כו'. לכבד מי את מחלוקת
לשאר  בנוגע גם אלא ראשון, לספר בנוגע דוקא ולאו מכירה, של באופן זה שיהי' מוטב המקומות בשאר

הספרים.

לכפרות ·. בנוגע בסידור במ"ש השאלה הרי 4על סליחות", אחר הבוקר באשמורת אותו "ושוחטים ,
שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – יוהכ"פ בערב סליחות אומרים אין מנהגנו לפי

מפע"ח  הוא זה ענה.5לשון ולא אדמו"ר, מו"ח כ"ק את שאלתי – מנהגנו עם להתאמה ובנוגע .

ועשי"ת. יוהכ"פ בערב סליחות לומר מנהגנו אין אמנם מדוע יותר: טובה שאלה לשאול יש ובאמת
ויוהכ"פ  ר"ה שבין בימים רק הוא סליחות דאמירת המנהג הראשון) (הסידור גאון ר"ע שבסידור ובפרט

ומקורות  טעמים בליקוט כבר שנדפס ).6(כפי

העבודה  יוהכ"פ עד ומר"ה בדיבור, היא העבודה ר"ה שעד והשיב, הצ"צ, אצל שאלו זו שאלה ובכן:
במחשבה  .7היא

מנין  עשו ופעם בעשי"ת, סליחות אומרת היתה מהר"ש) אדמו"ר  (אשת רבקה שהרבנית מצינו אמנם,
כו' בשבילה .8מיוחד

בעשי"ת. סליחות לומר שנהגו בליובאוויטש חסידים היו ַוכמו"כ

תחילה ‚. צ"ל דלכאורה, עילאה, תשובה אודות לדבר מרבה שליט"א אדמו"ר שכ"ק זה על שאלו
שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר – חטא"? "על אומרים למה תשו"ע, אודות מדובר אם וגם: תתאה? תשובה

בחסידות  מבואר שהרי – דוקא דברי על אינה תשו"ע, עם חטא" "על אמירת מתאים איך 9השאלה

חטא". "על אומרים ואעפ"כ תשו"ע, הוא יוהכ"פ של שענינו
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רפ"ב.1) יוהכ"פ שער
סוסל"ד.2) ח"א צפע"נ שו"ת גם ראה
שם.3) פע"ח א. קכח, זח"ב ראה
סתר"ה 4) (או"ח ברורה שבמשנה שאמר המסובים לא'

כ"ק  אמר – כסף ע"י גם כפרות לערוך שאפשר איתא סק"ב)
בספרים  כבר נמצא אלא שלו, חידוש זה שאין שליט"א, אדמו"ר
לערוך  יש קבלה, ע"פ אבל ס"ד). קמד כלל אדם (חיי שלפנ"ז

הבאה). שבהערה (פע"ח דוקא תרנגול ע"י כפרות
ועוד.5) רפ"א. שם פע"ח
(6.(1 הערה עב (ע' קה"ת הוצאת ה"סליחות" בסוף
וש"נ.7) .164 ע' תש"ח סה"ש ראה
וש"נ.8) קסה. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
וש"נ.9) קסו. ע' תשרי סה"מ התוועדויות – מנחם תורת ראה
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תמיד" נגדי ד"חטאתי הענין מבואר 10ובכלל, וכמו"כ תשו"ע. לענין גם פי"א באגה"ת הובא
כו'.11בחסידות  אצילות בחי' הוא ששמו"ע אע"פ  דוקא, שמו"ע לאחרי תחנון דאמירת הענין

הנה: – תשו"ע לפני תשו"ת דהקדמת להצורך ובנוגע

טוב" ועשה (ואח"כ) מרע "סור הוא העבודה שסדר מצינו 12אע"פ הרי ובעל 13, לרשע ש"אפשר
בן  דר"א כמעשה כו' שעה והוראת מקרה דרך ש"זהו אלא כו'", מאהבה תשובה שיעשה עבירות

.14דורדייא" הקבועה העבודה סדר "אבל ,. תחלה להקדים צריך כו'".. תתאה יראה .

. תחלה העבר על תשובה שיעשו בלי ה' לעבוד להתחיל לרשעים אפשר אי שבירת ו"באמת ע"י .
חטאיו" על נפשו ומרירת מבדילים"15לבו ש"עוונותיכם להיות 16(כיון יכול גופא זה ענין אעפ"כ, אבל ,(

תשו"ע. של באופן

הזקן  רבינו דברי ע "פ – בזה דרוחא 17והענין "אתדבקות אלא) העולם, כפירוש (לא ענינה שתשו"ע
. וגמ"ח תורה ע"י מצוות ברוחא ולקיים תורה וללמוד להתפלל – ובפשטות כו'", בתפלה הלב בכוונת .

כו'. חיות מתוך

ת"ת  בהל' הזקן רבינו מ"ש למארז"ל 18וע"ד אפילו 19בנוגע ובמצוות בתורה אדם יעסוק "לעולם
בקליפות  כח "מוסיף שעושה התומ"צ שע"י ומצב במעמד שנמצא מי על אפילו שקאי וכו'", לשמה שלא

אח" ו"כשיחזור שעה", .לפי בתשובה כו'".כ לקדושה וחוזרים התומ"צ כל מהקליפה מוציא אזי .

מהוריי"צ  אדמו"ר לדברי הכוונה אם השאלה אדמו"ר 20[על כ"ק אמר – תשו"ע הו"ע ששמע"צ
שליט"א:

בלהט  לדבר מרבה שהנני מה ואילו כו'; מיוחד בזמן זה הרי שלכן מלמעלה, מצד הוא שם המדובר
וועלן") מעג ("ער לרצות לו מותר שמצדו – האדם מצד זה הרי תשו"ע, בענין זיך") קאך איך ָָ("וואס

תשו"ע  של באופן מיד עבודתו מסויים 21להתחיל בזמן אינו זה וענין כו'. חיות מתוך ולהתפלל ללמוד ,
השנה]. חדשי שאר וכל וכסלו בחשון גם אלא כו'), שמע"צ (כמו תשרי חודש במועדי רק לא דוקא,

בפועל  שרואים – בזה חיות 22והעיקר מתוך המצוות וקיום התורה מלימוד מיד מתחילים שכאשר ,
יצליחו  שלא להיות ויכול יותר, קשה זה הרי דתשו"ת, מהענין כשמתחילים משא"כ מצליחים, אזי כו',

כו'.

כמ"פ  המדובר עיקר 23וע"ד – במוסר החסידות: לשיטת המוסר שיטת בין החילוק כללות אודות
הרע  לשון גאוה , שקר , כמו בלתיֿרצויים , מענינים להמנע איך הוא קאך") ("דער והלהט ָההתעסקות
ההתעסקות  עיקר – בחסידות משא"כ נשארים?!... במה – לפעול מצליחים לא אם ובמילא, וכיו"ב,
התעסקו  – לפעול מצליחים לא אם גם ובמילא, כו', שמים ויראת ותפלה תורה בעניני הוא והלהט
צוקלעּפן")... זיך מוז ("עּפעס משהו בו שידבק בהכרח שסוכ"ס גם ומה וקדושה! טוב בעניני בינתיים
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ה.10) נא, תהלים
וש"נ.11) .15 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
כז.12) לז, טו. לד, תהלים
ספמ"ג.13) תניא
נשמתו 14) שיצתה לראב"ד להידמות אפשר איך ששאל לא'

התחיל  לא ראב"ד גם הרי שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה – כו'
נשמתו. שיצתה באופן עבודתו

פי"ז.15) שם
ב.16) נט, ישעי'
רפ"י.17) אגה"ת תניא
ה"ג.18) פ"ד
וש"נ.19) ב. נ, פסחים
(סה"ש 20) ס"ה תש"ב דחה"ס האחרונים ימים שיחת ראה

.(9 ע' תש"ב
העבודה 21) קונטרס (ראה אדנ"ע כ"ק מדברי ששאל לא'

במדריגות  העבודה להתחיל שאין פל"ג) עה"ח קונטרס פ"ז.
לא  שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – לטעות שעלולים כיון נעלות,
להושיבו  צריך זה שבשביל נעלות, מדריגות אודות כאן מדובר
אם  אפילו – "מפטיר"... או "ששי" "שלישי", לו וליתן ב"מזרח",
ולהתפלל  ללמוד – עבודתו לעבוד עליו כח", "יישר לו יתנו לא

כו'. חיות מתוך
יא)22) כ, (מלכיםֿא מ"ש גם הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

בנוגע  אמורים שהדברים וכשם כמפתח", חוגר יתהלל "אל
רוחנית. למלחמה בנוגע גם הוא כן גשמית, למלחמה

וש"נ.23) .82 ע' חל"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
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מהוריי"צ „. אדמו"ר דברי הזכיר המסובים סגולה 24א' היא יוהכ"פ במוצאי סעודה שעריכת
השנה  כל על (עשירות) של 25להרווחה נשיאינו רבותינו אצל בזה המנהג הי' איך ושאל כ"ק , ואמר פנ"ז.

שליט"א  :26אדמו"ר

בשו"ע  מפורש – יוהכ"פ במוצאי סעודה עריכת הזקן)27ענין מרבינו (גם חסידות מאמרי גם ומצינו .
יוהכ"פ  במוצאי לאו.28שנאמרו אם הסעודה בעת נאמרו אם ידוע לא אבל ,

כ"ק  שהנהיג המנהג אודות גם (ונזכר נשיאינו רבותינו אצל יו"ט דסעודות הסדר אודות גם דובר
ערב  לפנות דר"ה ב' ביום סעודה לערוך שליט"א ב"יארצייט",29אדמו"ר התוועדות עריכת אודות וכן ,(ָ

מ"מ  זה, על שמעוררים כאלו שיש שאף שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר שבט, יו"ד ההילולא ביום כמו
כו' מתחרט .30אינו

•
,w"yre mei ,'iy c"agÎxtk iyp`l `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa

.l"yz'd ,zekeqd bg axr ,ixyz c"i
הק'– בחדרו כפרֿחב"ד, כח באי ע"י האתרוגים מסירת –בעת

האתרוגים. מסירת עבור כח יישר

בהצלחה. ויהא

אדמו"ר  מו"ח כ"ק דברי  שמורה 1וע"פ מצה אתרוג, על לכוין צריך השנה בכל השנים שבברכת
בהרחבה  שיהיו הרוחניים, וענינים הגשמיים ענינים חב"ד, כפר עניני כל על מזה יומשך – הכרם ותבואת

וכו'.

במדרש  המבואר ענין 2וע"פ יומשך – האחדות ענין על מורים ערבה, ועד מאתרוג המינים, שד'
ברכה  גו'"3האחדות "ופרצת עד ולכל 4, והידידים, להקרובים ושבי', במיצר שנמצאים לאלו גם ויומשך ,

כו'. השייכים

שינוי  (בכלל) ויהי' טובה, וחתימה ומתוקה טובה שנה שתהי' יה"ר – חדשה שנה שמתחילה וכיון
היעוד  ויקויים ובטחון, בשלום ואין 5לטובה ושכבתם בארץ שלום "ונתתי בארצכם", לבטח "וישבתם
קוממיות". אתכם "ואולך עד מחריד",
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קמח.24) ס"ע אזן" "לשמע ראה
ב'25) עבור "לחיים" לומר שרוצה שאמר המסובים לא'

לא  אדמו"ר מו"ח כ"ק שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – ענינים
הרחבה להמשיך יכולים דוקא; ענינים לב' והגביל lkaצמצם

הענינים.
סליחה  בי' "דאית שביוהכ"פ: הענינים ב' אודות גם נזכר
ימים  היו "לא שלכן אחרונות", לוחות בו שניתנו יום ומחילה,

. לישראל ב).טובים ל, (תענית הכיפורים" כיום .
ס"ב 26) דאשתקד יוהכ"פ מוצאי סעודת בעת ר"ד גם ראה

.(52 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם (תורת
וש"נ.27) ס"ט. סתרכ"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה

וש"נ.28) ואילך. רנב ס"ע יוהכ"פ חב"ד מנהגי אוצר ראה
מנחם 29) (תורת בתחלתה תשי"ב דר"ה ב' יום שיחת ראה

.(8 ע' ריש ח"ד התוועדויות –
מנחם 30) (תורת ואילך סל"ז דאשתקד שבט יו"ד שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 211 ס"ע חנ"ה התוועדויות –
(נעתק 1) וש"נ רסו. ע' ריש היומן רשימת – מנחם תורת ראה

תשרי). יט יום" ב"היום
יב.2) פ"ל, ויק"ר
וש"נ.3) שנ. ס"ע חי"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
יד.4) כח, ויצא
ואילך.5) ה כו, בחוקותי
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מלבד ‡. השלום", "מלאכי אומרים פעם שבכל הטעם מהו עליכם", "שלום בנוסח השאלה על
שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה – השרת" "מלאכי שאומרים הראשונה בפעם

מהרי"ד  אבי"ע,1בסידור עולמות ד' כנגד הם שלום פעמים שד' מבואר מהצ"צ) גם ענינים בו (שיש
ש"מלאכי  ומבאר העשי'. עולם כנגד – לשלום" "צאתכם עד וכו', האצילות עולם כנגד – עליכם" "שלום

. מעלה המוני מלאכים הנקראים דאו "א מלאכים הם כו'".השרת למעלה השרת מלאכי הם לכן .

(שירות) השליחות ע"ש השרת", "מלאכי בשם "מלאכים" נקראים כלל שבדרך לומר, יש ובפשטות
השלום". "מלאכי נקראים אזי השליחות, מילאו וכאשר שלהם,

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (והוסיף

שאצל  והשיב, לשלום"? "צאתכם למלאכים אומרים מיד מדוע אדמו"ר: מו"ח כ"ק אצל שאלו פעם
יקר  הוא רגע כל .2מלאכים

בסוכה ·. שינה אודות בארוכה מנהגנו 3דובר שאין המנהגים בספר נתפרש לא מדוע לשאלה ובנוגע ,
בסוכה  סוכה"4לישן בנויי מנהגנו ש"אין שנתפרש כשם שליט"א:5, אדמו"ר כ"ק אמר –

מנהגנו  זה שאין הוראה בלשון אדמו"ר מו"ח מכ"ק בפירוש שמעתי – סוכה לנויי בנוגע 6בנוגע אבל ,
כו' לישון יכולים איך (רק) – האמצעי אדמו"ר בשם – אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון הי' בסוכה .7לשינה

הגמרא  דברי ע"פ – למנהגנו היסוד (שני 8וזהו וחד אתרי מהדר דרבא ברי' אחא "רב להדס: בנוגע
דכשר) כ"ש קינא בחד דתלתא אע"ג – השנים על ורוכב ועולה מלמטה אחד ועלה אחד בעוקץ עלין
שלמדים  [כפי מינים בד' שנאמר ד"הדר" הענין שמצד שאע"פ והיינו, כהנא", דרב מפומי' ונפיק הואיל

המינים  ג' לשאר בנוגע גם ונאה 9מאתרוג מהודר יותר שהוא משולש הדס ליקח יכול הי' אעפ"כ,10], ,
" שיטתxcdnהי' ע"פ שמתנהג להראות כדי דוקא, וחד" רבי"!).eaxאתרי זיין איז ָ("דאס

בגמרא  נזכר זה ענין שהרי גדול, פלא הוא סוכה לנויי בנוגע מנהגנו שגם .11ולהעיר,

חנוכה  בנר מנהגנו גדול פלא שבגמרא 4וכן ואעפ"כ 12, מבחוץ", ביתו פתח על להניחה ש"מצוה איתא
כן  עושים ממונקאטש 13אין הרה"צ כתב וכבר פתח 14. על חנוכה נר ידליקו הבעש"ט שתלמידי ראה שלא ַ

פח  שהי' במקום רק ולא מבחוץ, לכך הבית אפשרות שהיתה במקום גם אלא הגוים, מפני .15ד

זה 1) שסידור שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר לשאלה, במענה
חסידות  מדרושי ליקוט ואינו סידור, בתור מלכתחילה נכתב
(ווילנא  תורה" לקוטי עם תפלה "סידור כמו הסידור, על שנדפסו

תרס"ז).
וש"נ.2) שעח. ע' ריש היומן רשימת – מנחם תורת גם ראה
שמח"ת 3) יום סי"ז; דחה"ס ב' יום שיחת בארוכה ראה

230 ואילך; 185 ואילך; 130 ע' (לקמן ס"כ בראשית ש"פ סכ"ה;
וש"נ. ואילך).

ב'4) יום הסעודות בעת ר"ד גם (תורת ראה תשכ"א דחה"ס
וש"נ. .(40 ע' חכ"ט התוועדויות – מנחם

(5.65 ע' המנהגים ספר
(6.(12 ע' תש"ד (סה"ש ס"ג תש"ד דחה"ס א' ליל שיחת

"בנוגע  מילואים): (אג"ק תש"ד מרחשון י"ח מכתב גם וראה
כ"ק  את שאלתי סוכה, נויי אצלנו עושים אין מה מפני לשאלתו

כו'". דחה"ס א' ליל עד"ז שליט"א אדמו"ר מו"ח

(סה"ש 7) ס"ג תרצ"ט (בסעודה) דחה"ס א' ליל שיחת
.(295 ע' תרצ"ט

(8– מנחם תורת גם וראה (ובפרש"י). סע"ב לב, סוכה
וש"נ. .59 ע' חל"ח התוועדויות

וש"נ.9) ס"ב. סרמ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה
לפניו 10) "התנאה ואנוהו", אֿלי "זה ב) טו, (בשלח כמ"ש

ב). קלג, (שבת במצוות"
שיחת11) בארוכה וראה וש"נ. א. כב, סכ"ו שם שמח"ת יום
) חנ"ח ואילך התוועדויות – מנחם ואילך).תורת 186 ע'
ב.12) כא, שם
וש"נ.13) .339 ע' חל"ה התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
סתרע"א.14) או"ח נמוקי
(15– מנחם (תורת ס"ב דחנוכה ה' נר בשיחת נתבאר

ואילך). 426 ע' חנ"ח התוועדויות
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שחל ‚. בר"ה  גם בשופר לתקוע הנהיגו שהרפורמים מכתב שקיבל סיפר שליט"א אדמו"ר כ"ק
"שמא  החשש בגלל הוא תוקעין שאין הטעם שהרי עמהם, הצדק לכאורה (בבתֿשחוק): ואמר בשבת,

כו'" יעבירנו בחסידות 16כו' המבואר ע"פ אבל זה!... חשש שייך לא אצלם ואילו לפי 17, הוא שהטעם
בשבת. לתק"ש מקום אין אצלם גם הרי עצמו, השבת ענין ע "י נעשית תק"ש שע"י שההמשכה

סוכות „. בערב צדקה לחלק למנהג מו"ח 18בנוגע שכ"ק ראיתי לא שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר –
כן  נהג .19אדמו"ר

המנהגים ‰. בספר למ"ש בנוגע השאלה –20על הסוכות" דחג ראשון מליל מתחילה החג ש"שמחת
נגלה  ע"פ ("אויסגעהאלטן") מתאים זה שענין שליט"א, אדמו"ר כ"ק .21אמר ַ

.Â ליטול כהנוהגין (ולא השנית בידו והאתרוג אחת ביד כשהלולב שהחיינו ברכת אודות דובר
שהחיינו  ברכת לאחרי רק המצוה,22האתרוג נתקיימה לא ביחד המינים ד' אוחזין שאין זמן שכל דכיון – (

לעשייתן" "עובר נקרא זה .23הרי

•
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דמהימנותא"‡. "מיכלא בין החילוק דמהימנותא"1בענין ל"צלא הפסח אמר 2בחג הסוכות, בחג
למקיף  פנימיות בין החילוק שזהו שליט"א, אדמו"ר לאחרי 3כ"ק האמונה באה הסוכות שבחג והוסיף, .

וידעת  ד"ה בלקו"ת המבואר גם והזכיר כו'. ויוהכ"פ דר"ה לעתיד 4העבודה תומשך דעכשיו שהאמונה ,
כו'. יותר נעלה באופן האמונה ענין יהי' ואז בדעת, לבוא

המנהגים ·. בספר במ"ש השאלה בקיטעל 5על והבדלה, מעריב "תפלת יוהכ"פ: למוצאי בנוגע
שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – וטלית"

יוהכ"פ  – שלפנ"ז לזמן השייכות ומצד שלפנ"ז, לזמן גם אלא שלאח"ז לזמן רק לא שייכת – הבדלה
וטלית  בקיטל להבדיל יש –6.

. לבנה "קידוש שם מ"ש מו"ח על כ"ק אצל ראיתי כך שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – ובסידור" .
.7אדמו"ר 

של  אדמו"ר כ"ק אמר – בסידור לברך שצריך המנהגים בספר נזכר שלא המזון לברכת יט"א:ובנוגע

ביום  ולא שבת, בליל רק בסידור המזון ברכת מברך הי' אדמו"ר מו"ח שזוהי 8כ"ק מוכח ומזה ,
המנהגים. בספר נתפרש ולכן בסידור, פעם בכל הי' לבנה קידוש אבל פרטית; הנהגה
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וש"נ.16) רפ"ד. ר"ה
ובכ"מ.17) ואילך. א נו, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
דא"ח)18) (עם סידור ספ"ד. ספ"ג. חה"ס שער פע"ח ראה

ג. רנז, הסוכות שער
הסעודות)19) (בעת דאשתקד דחה"ס א' ליל ר"ד גם ראה

וש"נ. .(94 ס"ע חנ"ד התוועדויות – מנחם (תורת ס"ג
(20.66 ע'
(21– מנחם (תורת ס"ח הנ"ל דחה"ס א' יום ר"ד גם ראה

וש"נ. .(97 ע' שם התוועדויות
ס"ה.22) סתרנ"א או"ח שו"ע ראה
וש"נ.23) ב. ז, פסחים
ב.1) קפג, זח"ב

א.2) קג, זח"ג ראה
ס"ג 3) הסעודות) (בעת דאשתקד דחה"ס א' ליל ר"ד גם ראה

החילוק  גם נזכר – .(95 ע' ריש חנ"ד התוועדויות – מנחם (תורת
(בא  הפתח" על ה' "ופסח כמ"ש הפסח, לחג (ששייכת מלכות בין
סה"מ  התוועדויות – מנחם בתורת (נסמן המלכות בחי' כג), יב,

.((211 ס"ע חכ"ט בלקו"ש (נסמן (סוכה לבינה קמח)) ע' ניסן
ואילך.4) סע"א ז, ואתחנן
(5.59 ע'
וש"נ.6) .76 ע' חמ"ח התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
קסא.7) ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
(8.19 ע' שם התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
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מהוריי"צ  אדמו"ר פעם שסיפר מה הזכיר שליט"א אדמו"ר (שהי'9[כ"ק בערענשטיין רמ"ב אודות
לבנה. קידוש קודם למקוה הולך הי' יוהכ"פ שבמוצאי – למעליותא – כו') בדא"ח והשגה להבנה שייך

למקוה!...]. נוהר הקהל כל הי' המנהגים, בספר נזכר זה דבר הי' אילו (בבתֿשחוק): והוסיף

שליט"א:‚. אדמו"ר כ"ק אמר – יוהכ"פ במוצאי הבדלה לעריכת בנוגע

שהי' בקידוש כמו (ולא בעצמו הבדלה לערוך מדייק אדמו"ר מו"ח כ"ק הי' לא השנה כל במשך
בעצמו  הבדלה לערוך מדייק שהי' יוהכ"פ במוצאי מלבד בעצמו), לערוך .10מדייק

המזון), ברכת עליו בירכו (אא"כ הבדלה כוס משיורי לאחר נותנים לא השנה בכל נוסף: [וחילוק
הבדלה  משיורי לאחר ליתן יכולים יוהכ"פ במוצאי ].10אבל

ביחיד" ד"כאן הענין מצד – יוהכ"פ  במוצאי בעצמו הבדלה לערוך שיש .11והטעם

ביחיד" "כאן שצ"ל בגלל השנה, לראש לרבי נוסע שאיננו ז"ל רש"ה אמר פעם .12וסיפר:

לא  (ביקטרינוסלב) שפעם שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר – בשבת שחל יוהכ"פ במוצאי לבשמים בנוגע
הבשמים  על לברך אם דעות חילוקי שיש בגלל להבדלה, בשמים נוטל אדמו"ר 6הי' מו"ח כ"ק אבל ,

בשמים. גם ליטול ללנינגרד) (בבואו לי הורה

א' עוד עם שבת במוצאי לך" "ויתן לומר להמנהג שליט 6בנוגע אדמו"ר כ"ק סיפר אחת – פעם "א:
מו"ח  כ"ק קראני הצד, מן שעמדתי ואף לך", "ויתן לומר מהוריי"צ אדמו"ר עמד בפטרבורג בהיותו

סידורו. מתוך עמו יחד לך" "ויתן לומר שאגש בשמי אדמו"ר

לולב „. נוטלין ואין בשופר תוקעין שאין בשבת, שחל וסוכות ר"ה של יו"ט אודות משום 13דובר
דרבה" בחסידות 14"גזירה המבואר עם הדבר מתאים כיצד בגלל 15– לולב ונטילת בתק"ש צורך שאין

עצמו. השבת יום מצד נפעלים אלו שענינים

המזון  בברכת כהן כיבדו הסעודה הכהן 16[בסיום את שיכבדו שכדאי שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר ,
מהכהן מחילה בקשת (לאחרי של מאה"ק שליח בתור שיזמן מתאים לא שני שביו"ט כבר), שכיבדוהו

הזה"].המסובים, קודש מקרא "ביו"ט לומר יכול שאינו כיון

•
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הקודש"‡. רוח עליו ושרתה השואבה בית לשמחת ש"נכנס הנביא יונה אודות אף 1דובר ,
הקודש  מרוח למעלה היא הקודש.2שנבואה דרוח הענין תחילה ישנו הנבואה ענין שלפני –
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(9.235 ע' תרצ"ז סה"ש ראה
וש"נ.10) שפט. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
וש"נ.11) א. יח, ר"ה
אדמו"ר12) כ"ק פתגם הזכיר המסובים נ"ע א' (מהורש"ב)

אם  השנה, בראש יהודי נמצא היכן :(188 ע' שלום תורת (סה"ש
הרבי?!... אצל לא

בשבת 13) בסוכה לאכול שלא גזרו לא למה השאלה על
אדמו"ר  כ"ק אמר – כלי או מאכל דבר ויטלטל ישכח שמא
לגזור  צריכים ישכח", "שמא משום שאם (בבתֿשחוק), שליט"א
לגזור  חכמים של בכחם בכלל, והוסיף: השנה. שבתות בכל גם
בסוכה, לאכול שלא יאמרו אם אבל תעשה", ואל "שב של באופן

לאכול  שמחייבים נמצא שבת, סעודת לאכול שחייבים כיון הרי
ועשה". "קום של באופן זה הרי וא"כ בבית,

וש"נ.14) רפ"ד. ר"ה
גם 15) וראה ובכ"מ. ואילך. א נו, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

.13 הערה יא ע' תשרי סה"מ התוועדויות – מנחם תורת
וש"נ.16) .165 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ה"א.1) פ"ה סוכה ירושלמי
תרס"ט 2) דחה"ס הראשונים מימים ושאבתם סד"ה ראה

דשבת  מעשה ואנשי חסידים סד"ה ואילך). לז ס"ע תרס"ט (סה"מ
.(136 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם (תורת דאשתקד חוהמ"ס

וש"נ.
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אדמו"ר  כ"ק אמר – הנבואה גילוי השואבה בית בשמחת קיבל שיונה לנו נוגע מה השאלה על
שליט"א:

בזהר  לכל 3איתא שייך יונה אודות שהמסופר מובן ומזה מישראל, אחד כל נשמת על קאי שיונה
בארוכה  זה על דובר שכבר כפי מישראל, .4אחד

דוקא  ביונה מפטירין דיוהכ"פ שבמנחה בנוגע 5ולהעיר, ענינים ריבוי יש ויחזקאל בישעי' שגם אף  ,
כו'. לבנ"י בנוגע אינו דיונה ההפטרה שסיפור גם ומה לתשובה,

יום"·. ב"היום במ"ש השאלה ושאבתם 6על ד"ה הזקן רבינו מאמר שמיעת אודות סיפר שהצ"צ
או  השמחה מצד הי' זה ענין אם כו'", שואבים "שמשם הגמרא דברי ע"ד זה שהי' הששית בפעם מים

שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – הזמן מעלת מצד

ענין  מצד זה שאין כך, רוקדים... היו הזקן מרבינו המאמר שמיעת שבאמצע לומר מסתבר לא
כל  במשך גם להיות יכול הי' זה שענין כך, כשלעצמו, המאמר שמיעת מצד זה הרי ובפשטות השמחה.

מארז"ל  וע"ד הזקן 7השנה, רבינו אמר שמסתמא אלא עולה"; הקריב כאילו עולה בתורת העוסק "כל
הזמן. שמצד המעלה גם שהיתה כך בשמע"צ...), (ולא השואבה בית בשמחת זה מאמר

גדולה ‚. שלכאורה (אף ושמח"ת דשמע"צ השמחה לגבי גם השואבה בית שמחת מעלת אודות דובר
השואבה  בית שמחת ואילו הגבלות, ללא ישראל, לכל ששייכת ושמח"ת, דשמע"צ השמחה מעלת יותר

כו' מעשה ואנשי חסידים אלא אותה עושין היו ממארז"ל 8לא כמובן בית 9), שמחת ראה שלא "מי
שראה (אף מימיו".השואבה שמחה ראה לא ושמח"ת) דשמע"צ השמחה

דשמע"צ  מהשמחה למעלה שזהו דוקא, המים ענין עם קשורה השואבה בית ששמחת ונתבאר,
כו' ההשגה ענין על שמורה יין, עם הקשורה .10ושמח"ת

שהשמחה  ושמח"ת בשמע"צ משא"כ המועד, בחול וגם בלילה, היתה השואבה בית ששמחת נזכר וכן
דוקא. ביו"ט היא

רק  הוא והחסרון מישראל, אחד כל אצל זה ענין ישנו – האורות מצד שליט"א: אדמו"ר כ"ק וסיים
המקבל  .11מצד

הזקן)„. ורבינו המגיד הרב (דהבעש"ט התנועות שלש ניגון להשתלשלות כ"ק 12בנוגע אמר –
הזקן  ורבינו הבעש"ט), של התנועה עם שלו (התנועה תנועות ב' מנגן הי' המגיד הרב שליט"א: אדמו"ר

התנועות. ג' את ניגן

("זיך  גדותיו על שיעלה באופן הכוס את למלא שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה ברכה" של [ל"כוס
איבערגיסן")].
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א.3) קצט, ח"ב
סכ"א4) תשט"ז ביה"ש שמחת שיחת מנחם ראה (תורת ואילך

וש"נ. ואילך). 72 ע' חט"ו התוועדויות –
גם 5) וראה וש"נ. ס"ד. סתרכ"ב או"ח אדה"ז שו"ע ראה

ואילך). 74 ע' שם התוועדויות – מנחם (תורת סכ"ג הנ"ל שיחה
וש"נ. ואילך. 123 ע' חנ"ב התוועדויות – מנחם תורת

(6– תרצ"ז דחה"ס ב' ליל (משיחת דחה"ס ב תשרי, טז
תשי"ט  חוהמ"ס שבת שיחת גם וראה .(162 ס"ע תרצ"ז סה"ש

ואילך). 110 ע' חכ"ד התוועדויות – מנחם (תורת בתחלתה

ובכ"מ.7) א. יג, במדבר לקו"ת וראה בסופה. מנחות
הי"ד.8) פ"ח לולב הל' רמב"ם (במשנה). סע"א נא, סוכה
שם.9) סוכה

(10– מנחם (תורת ואילך ס"ח הנ"ל שיחה גם ראה
וש"נ. ואילך). 60 ע' שם התוועדויות

התוועדויות 11) – מנחם (תורת ס"ב ב' יום ר"ד גם ראה
.(104 ע' חנ"ח

תשכ"ו 12) הסעודה) (בעת דחה"ס ב' ליל ר"ד גם ראה
.(62 ס"ע חמ"ה התוועדויות – מנחם (תורת בסופה
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מוגה  בלתי פרטית רשימה

שליט"א:)‡. אדמו"ר כ"ק ואמר שמחות, ב' יש זה שביום אמר המסובים (א'

שמחות  שלש השמחה 1יש (ב) לשמחה", "מועדים שנקראים הימיםֿטובים שבכל השמחה (א) :
השואבה". בית "שמחת (ג) שמחתנו", "זמן שנקרא הסוכות שבחג המיוחדת

מ  שמעוני ולהעיר בילקוט .2מ"ש בחג כתיב שמחות שלש מוצא "אתה מוצא : אתה אין בפסח אבל .
. אחת שמחה אפילו בו אחת".שכתוב שמחה אלא בעצרת כתוב שאין מוצא אתה וכן .

לאתמול ·. (בהמשך "חסידים 3דובר דרגות, חילוקי בה שיש שאף השואבה, בית שמחת אודות (
תשובה" ו"בעלי מעשה" ואנשי צדיק) – מעיקרו מרקדים 4(חסיד שהיו אלו בין חילוקים יש וכמו"כ ,

אור  של אבוקות ח' או שכותב 5בד' כפי – העם כל אצל גם הי' השואבה בית דשמחת הענין כללות הנה ,
ולשמוע"6הרמב"ם  לראות באין כולן והנשים האנשים העם פעלה 7ש"כל זו ושמיעה שראי' ובודאי ,

כו' שמחה ואנשי 8אצלם "חסידים כמו יותר נעלה באופן זאת לקבל "כלים" להם היו שלא (אלא
.9מעשה")

תרע"ה ‚. בשמח"ת (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק דברי אודות מתאחד 10דובר הגוף איך להבין שקשה
אחרת" מצוה עושה או לעניים צדקה המחלקת היד "כגון מצוה, קיום ע"י אלקות מרכבה 11עם שנעשה ,

גוף  לו אין שכבר לבנו שאמר מקאזניץ ישראל מר' כהמעשה גוף, אינו שהגוף לומר מאשר יותר  כו',
שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר כו'.

במרכבה  כמו זה שהרי להבין, קשה לא – "מרכבה" בבחי' היד נעשית מצוה קיום שע"י הענין עצם
צדקה  שמחלקת ליד בנוגע ועד"ז הרוכב, אל מתבטל ב"אורווה", תחילה שהי' הסוס שאותו כפשוטה,

בגשמיותה. שנשארת אף מרכבה, שנעשית לעניים,

תפילין, במצות ולדוגמא: כו', שינוי נעשה המצוה קיום שע"י מובן החסידות לימוד ללא וגם
מקבלים  שעי"ז לכך (נוסף מצוה של חפצא נעשה המצוה עשיית וע"י בהמה, של עור זה הי' שבתחילה
שלא  אף מטומאתו, שנטהר במקוה, טבילה ע"י שנעשה השינוי וכמו בעוה"ז). ופירותיהם בעוה"ב שכר
שלקה  וכיון מלקות, חייב גופו הי' שתחילה דמלקות, לעונש בנוגע ועד"ז בגשמיות. שינוי שום נראה

"אחיך" נעשה .12גופו,

דאצילות  חסד אוא"ס, השראת נעשית המצוה קיום שע"י – הוא החסידות תורת של החידוש ואילו
נברא. עם בורא של ההתאחדות נעשית איך להבין הקושי הוא ובזה כו',

ר"ה „. כאשר בזה חסר שלכאורה המצוות, קיום ע"י שנעשה האדם גוף לזיכוך בנוגע השאלה על
שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה – בשבת חל סוכות או
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תשכ"ח 1) הסעודות) (בעת דחה"ס ב' ליל ר"ד גם ראה
וש"נ. .(99 ע' חנ"א התוועדויות – מנחם (תורת בסופה

בתחלתו.2) תרנד רמז אמור
ע'3) חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת ס"ג ב' ליל ר"ד
.(103
(ובפרש"י).4) רע"א נג, סוכה
ספק"ג 5) תרל"ז וככה המשך וראה ע"ב. ריש נא, שם פרש"י

עת"ר; מעשה ואנשי חסידים סד"ה תרנג). ע' ח"ב תרל"ז (סה"מ
.(42 ס"ע תש"ד מז; ע' עת"ר (סה"מ תש"ד

הי"ד.6) פ"ח לולב הל'

בגמרא.7) נתפרש לא זה ענין שהרי – ולפלא
ואנשי 8) החסידים של בשמחתם ניתוסף שעי"ז ומובן,

העם. כל אצל שמחה שפעלו בגלל – מעשה
(תורת 9) ואילך סי"ח תשי"ט ביה"ש שמחת שיחת ראה

מנחם  (תורת ס"ט תש"כ ואילך). 80 ע' חכ"ד התוועדויות – מנחם
.88 ע' שם ואילך). 44 ע' חכ"ז התוועדויות –

ואילך.10) 211 ע' שלום תורת סה"ש
פכ"ג 11) ב).תניא (כח,
וש"נ.12) (במשנה). סע"א כג, מכות ג. כה, תצא
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סימן  זה הרי בשבת, שחל ביו"ט המצוה את יקיימו שלא הקב"ה של שרצונו כיון – לראש לכל
הדבר  שחסר לשאול שייך שלא כמו הדבר, שחסר לשאול שייך לא ולכן בכך, צורך אין כזו שבקביעות

axra.יו"ט

עצמם  מצד למעלה הענינים נמשכים כזו בקביעות שגם שכיון י"ל, למטה 13ועוד גם פועל זה הרי ,
"לעשות  – העשי' ענין ישנו כזו בקביעות גם הרי העשי', בענין תלוי האדם שזיכוך אף כי, האדם, זיכוך

השבת" וכו'.14את הקידוש מאמירת החל ,

המועדים ‰. בשאר ולא דוקא, הסוכות בחג הוא האושפיזין ענין מדוע השאלה כ"ק 15על אמר –
שליט"א: אדמו"ר

בפשטות  האסיף"16הטעם "חג הוא הסוכות שחג בגלל התבואות 17הוא כל לבית כבר מכניסים שאז ,
לאורחים... ליתן מה יש ובמילא כו', והפירות

כו'" הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם "נגלה הפסח שבחג כיון – חסידות ע"פ ומצד 18והביאור ,
לקבל  צורך אין ולכן פשוט, לאיש רבינו משה בין לקטן, גדול בין חילוק אין מלמעלה הגילוי

כדברך" ד"סלחתי (באופן המטה עבודת לאחרי שבא הסוכות בחג משא"כ יש 19מה"אושפיזין", אזי ,(
כו'. דרגות חילוקי

.Â דשבועות לקב"ע דר"ה הקב"ע בין החילוק מהו השאלה שליט"א:20על אדמו"ר כ"ק אמר –

לקדמותם  חוזרים הדברים כל להתחיל 21בר"ה וצריכים כו', תענוג ולא רצון לא דבר; שום שאין כך, ,
הנפש  מעצם פנימי עול קבלת לעורר צריך האדם, בעבודת תלוי שהכל וכיון מחדש, הענינים .22כל

כו'. הקב"ע ע"י חיזוק תוספת שצריך אלא וכו', עולם יש השבועות, בחג משא"כ

הענינים  על גם הוא דר"ה הקב"ע ואילו התומ"צ, עניני על רק הוא דשבועות שהקב"ע זאת, ועוד
דעהו" דרכיך .23ד"בכל

גם  ר"ה של המעלה את להדגיש יש – תשרי בחודש שנמצאים כיון שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
שבועות  .24לגבי

האמצעי  מאדמו"ר מאמר מצאתי הסוכות; בחג עומדים עכשיו אמר:) הסוכות 25(ואח"כ שחג שמבאר ,
כו' המלכות דעליית הענין ישנו שבו אע"פ מיוהכ"פ, גם למעלה .26הוא

.Ê בסידור נדפס רגלים" לשלש "קידוש מדוע השאלה העמידה לפני27על אדמו"ר 28תפלת כ"ק אמר ,
פוטוגרפיא29שליט"א  הוא זה שסידור שקדמו , .30מסידור
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ובכ"מ.13) ואילך. א נו, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
טז.14) לא, תשא
מנחם 15) (תורת ס"ו תשי"ב דחה"ס ב' יום שיחת גם ראה

.(33 ע' ח"ד התוועדויות –
"בעל 16) הוא שהשואל שכיון אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

יבין. הוא שגם באופן יבאר – מאן") ביזנעס ("א ַַעסק"
כב.17) לד, שם
הגש"פ.18) נוסח
כ.19) יד, שלח
(20.123 ע' תש"ב סה"ש גם ראה
לקו"ת 21) ר"ה. ענין הכוונות שער ר"ה. שער פע"ח ראה

ואילך. א רמו, התקיעות שער דא"ח) (עם סידור ב. נא, נצבים
ובכ"מ.
ע'22) תרס"ב סה"מ ואילך. קמד ע' ח"א תער"ב המשך ראה

.8 ע' תש"ב .13 ע' .6 ע' תרצ"ט ואילך. רכה
ו.23) ג, משלי
הערה 24) 79 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ. .104
(מאמרי 25) דחוהמ"ס חה"ס ענין שרש לה"ע סד"ה ראה

ואילך). א'רמח ס"ע סוכות – ח"ד דברים אדהאמ"צ
רע"א.26) כא, שה"ש ע"ד. ריש כז, אחרי לקו"ת ראה
ובכ"מ.
ב"סדר 27) וכן אור" "תורה בסידור (כי ה' תהלת בסידור

ההגדה). בנוסח הקידוש נדפס השנה", מכל .l"endתפלות
לר"ה.28) הקידוש אודות – בתחלתו תש"ד סה"ש גם ראה
קלח.29) ע' ח"ג אג"ק גם ראה
(30) תרע"א ווילנא – העבודה" "סדר ).l"endסידור
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לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר  כ"ק

באחדות ‡. כולם הם הרי מ"מ, סוף, ועד מתחילה דרגות חילוקי בהם שיש אף – קדושה עניני כל
בתחלתן" וסופן בסופן תחלתן ש"נעוץ .1ובהתכללות,

ומצוות: לתורה בנוגע הוא שכן ועאכו"כ

שאר  כל גם כלולים מצוה שבכל בהתכללות, כולם הם הרי מצוות, תרי"ג שישנם אף – במצוות
המצוה" מן פטור שתהי') מצוה (איזו במצוה ש"העוסק אמרו שלכן שאותה 2המצוות, שבמצוה כיון ,

ממנה  שפטור המצוה גם כלולה .3מקיים

בגמרא  שאיתא אף – ספרים,4ובתורה וכ"ד תורה חומשי חמשה יש ובפרטיות תליתאי", "אוריאן
מלכות  המה ש"ששים פלגשים 5ועד ושמונים מסכתות, ששים אלו ,5. הברייתות מספר אלו אין ועלמות .5

במדרש  (כמבואר האמוראים" מימרות כלול 6אלו שבתורה חלק וכל אחת", "תורה היא התורה הרי ,(
.7החלקים משאר 

אחד" בלב אחד "כאיש ישראל", שם "ויחן כאשר דוקא לישראל התורה את הקב"ה נתן ,8ולכן
במדרש  את 9כמבואר לקבל כדי כי, שלפנ"ז, בחניות משא"כ התורה, את לקבל ראויים היו אז שדוקא

בנ"י  כל אצל הן האחדות, ענין אצלם הי' ישראל" שם "ויחן וכאשר האחדות, בענין צורך יש  התורה
עצמו. בפני מישראל יחיד כל אצל והן עם, בתור

נאמר  ישראל אהבת היפך של לענין שבנוגע ועד ישראל, אהבת של הענין בתוקף מדגישים 10ולכן

עניני  שכל כיון הוי', בשם שנוגע ענין שזהו היינו, במדין", הוי' נקמת לתת גו' ישראל בני נקמת "נקום
הלעו"ז. מצד הם פירוד

גם ·. בו כלולים המיוחד, ענינו ויו"ט רגל לכל שיש שאע"פ – הרגלים לענין בנוגע גם מובן ומזה
טובים: הימים שאר של הענינים

לשמחה" "מועדים הם טובים הימים שכל לכך כמודגש 11נוסף לו, השייך מיוחד ענין יו"ט בכל יש ,
"חג  המצות", "חג הגדולה: כנסת אנשי שתיקנו התפלה בנוסח שנקבעו כפי טובים הימים בשמות
"חג  הוא בחומש שנקרא שהשם הסוכות בחג וכמו שמות, עוד להם שיש (אף הסוכות" ו"חג השבועות"

"חג 12האסיף" חרותנו", "זמן – המצות" "חג יו"ט: כל של המיוחד ענינו גם מבואר לזה ובהמשך ,(
שמחתנו". "זמן – הסוכות" ו"חג תורתנו", מתן "זמן – השבועות"

– הוא המועדים שבין והחילוק טובים; הימים כל התכללות ישנה יו"ט כל של הפרטי בענין וגם
עיקר  – שבועות חירות, הוא ענינו עיקר – פסח ובגלוי: ביותר בו המודגש עיקרי ענין ישנו יו"ט שבכל
טובים: הימים שאר עניני גם בו כלולים וטפל פרט ובתור שמחה; ענינו עיקר – וסוכות מ"ת, ענינו

בשב  ועד"ז השמחה; וענין דמ"ת הענין גם בו יש החירות, ענין העיקרי, לענינו נוסף – ועות,בפסח
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מ"ז.1) פ"א יצירה ספר
וש"נ.2) סע"א. כה, סוכה
וש"נ.3) .364 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת ראה
א.4) פח, שבת
ח.5) ו, שה"ש
א.6) מ, ב. לח, שה"ש לקו"ת ב. מט, שמות בתו"א כ"ה

עה"פ. שהש"ר וראה

וש"נ.7) .49 ע' ח"נ התוועדויות – מנחם תורת ראה
שם.8) מכילתא וראה ובפרש"י. ב יט, יתרו
(באבער)9) תנחומא השלום. פ' דא"ז ט. פ"ט, ויק"ר ראה

ט. יתרו
ובכ"מ.10) ד. פו, מטות לקו"ת וראה ב. לא, מטות
דיו"ט.11) וקידוש העמידה תפלת
כב.12) לד, תשא
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ש" דכיון החירות, ענין גם בו יש – מ"ת ענינו חורין`oiשעיקר בן תורה"`l`לך בתלמוד שעוסק ,13מי
"מועדים  בכלל להיותו השמחה, ענין בו יש וכן החירות, ענין אמיתית נעשה התורה שע"י מובן הרי

לשמחה".

אמיתית, חירות אין אם אמיתית שמחה להיות יכולה לא שהרי  – החירות ענין גם יש בסוכות ועד"ז
החירות  ע"י דוקא הרי וא"כ, אמיתית, שמחה אצלו להיות יכולה לא כו', המכריחו דבר ישנו אם כי,

בכ"מ  כמבואר – דמ"ת הענין בסוכות יש וכן שמחתנו"; "זמן להיות עם 14יכול (שקשור הסוכה שסכך
כמ"ש  מ"ת, עם קשור ויוהכ"פ דיוהכ"פ, הקטורת מענן נעשה הכבוד) מתן 15ענני "זה חתונתו", "ביום

האחרונות" לוחות בו שניתנו "יוהכ"פ שניות 16תורה", בלוחות הוא התורה ענין עיקר והרי (ועד 17,
שניות). לוחות ע"י לנו יש הראשונות לוחות שאפילו

יו"ט  לכל שיש שביניהם, החילוק גם ישנו מהם, אחד בכל ישנם המועדים עניני שכל שאע"פ ונמצא,
בגלוי. בו שמודגש העיקרי ענינו

לעניננו:‚. ובנוגע

אמיתית  להיות יכול הסוכה ענין ע"י שדוקא מובן, הרי שמחתנו", "זמן הוא הסוכות" ש"חג כיון
מצות  עם קשור השמחה ענין אמיתית הנה מצוות, כמה יש הסוכות שבחג שאע"פ והיינו, השמחה, ענין

דוקא. סוכה

ודרוש  מוסר בספרי המבואר ע"פ – בזה שהסוכה 18והענין המצוות, שאר כל לגבי סוכה מצות מעלת
קדקדו. ועד רגלו מכף האדם כל את מקיפה

דמלכא" "פריסו שנקרא (וכפי האדם כל את מקיף שגם טלית לגבי אפילו היא שבסוכה )19והמעלה
כי: –

עושים  (שלכן התחתון לחלק העליון החלק בין חילוק יש גופא ובטלית ורובו, ראשו רק מקיף הטלית
ביניהם  יחליפו שלא כדי הציצית;20סימן חוטי תלויים שבו לחלק הטלית אמצע בין חילוק יש וכן ,(

החיות  שהוא המזון ענין עם (שקשור שולחנו גם אלא ורובו, ראשו רק לא שמקיפה סוכה, משא"כ
שלא  הסוכה בדפנות סימנים לעשות נוהגים שיש (ואע"פ הסוכה חלקי בין חילוק וללא האדם), של

לשנה  משנה לצד 21יתחלפו זה צד בין חילוק בו שאין לסכך, בנוגע לא אבל לדפנות, בנוגע רק זה הרי ,
מזה: ויתירה שנה, בכל מקום אותו על לשנה) משנה (שנשאר הסכך את להניח קפידא אין וגם אחר,

לצד). מצד הסכך מקום את לשנות יכולים הסוכות ימי באמצע

הענינים  כל את בסוכה לעשות שצריך בדין גם מודגש האדם, כל את מקיפה שהסוכה זה וענין
כמו  המוכרחים ענינים או התומ"צ, עניני כמו עיקריים ענינים רק לא – בבית עושים השנה כל שבמשך

בהלכה  כמבואר וכו', ודיבור טיול ואפילו בסוכה, להיות צריכים הרשות עניני גם אלא ושתי', .22אכילה

מינים, ד' נטילת מצות – הסוכות שבחג השני בענין גם מודגש ההתכללות שענין להוסיף, [ויש
הקצה: אל הקצה מן לחילוק ועד זמ"ז, הם חלוקים עצמם שמצד שאף והיינו, ביחד, כולם את שמאגדים

ריח  ולא טעם לא בה שאין לערבה עד וריח טעם בו שיש מחולקים 23מאתרוג היו לא אילו (ואדרבה:
ע  בזה שייך הי' לא האחדות זמ"ז, בענין החידוש וכל אחד, ענין זה הרי שמלכתחילה כיון האחדות, נין

המינים  (ג' ביחד אותם ומאחדים מאגדים מ"מ, זמ"ז), הם חלוקים שבעצם לדברים בנוגע רק הוא
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מ"ב.13) פ"ו אבות
ע'14) ריש תשרי סה"מ התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ. קכח.
יא.15) ג, שה"ש
ובפרש"י.16) (במשנה) ב כו, תענית
רפמ"ו.17) שמו"ר ב. כב, נדרים ראה
וש"נ.18) .66 ע' חנ"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

סהמ"צ 19) ב. ב, הציצית שער בינה אמרי ב. צז, זח"ב ראה
במ"מ  שם ובהנסמן א), טז, (דרמ"צ פ"ב ציצית מצות להצ"צ

רטו). ע' – תשנ"ט (בהוצאת וציונים
וש"נ.20) ס"ט. ס"ח או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.21) ספ"ט. חה"ס הל' גבריאל נטעי ראה
וש"נ.22) ס"ד. סתרל"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה
יב.23) פ"ל, ויק"ר
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לא  זאת ולולי אליהם, לקרבו צריך המינים, שאר עם אותו אוגדים שאין האתרוג וגם אחת, באגודה
שבהם  הגדול על היא שהברכה ואף המצוה). מעכבות 24נתקיימה אינן ברכות הרי שהברכה 25, מוכח ומזה ,

ביחד]. מתאחדים המינים ד' שכל באופן היא עצמה המצוה ואילו המצוה, על הוספה רק היא

האדם „. כל את מקיף השמחה ענין שגם כיון – השמחה לענין סוכה מצות של השייכות גם וזוהי
בשוה:

של  שענינו כך, פקודות, ולקיים לקבל רגיל הרגל שהרי ברגל, לא אבל בראש, עיקרו – החירות ענין
הוא  הרגל גם אזי חירות, של במצב הוא הראש שכאשר אמת הן – חירות. ולא עול, קבלת הוא הרגל
הרגל, על גם פועלת שבראש שהחירות אם כי ישיר, באופן לרגל ששייך ענין זה אין אבל, אחר, באופן

כ"כ. גדול אינו החילוק גם ובמילא,

האדם, עניני כל את לחדור צריכה שהתורה אע"פ כי, הראש, עם בעיקר קשור – התורה ענין ועד"ז
היא הרי ימינו", ואורך חיינו "הם חיים", "תורת היא eznkgלהיותה הרי האדם אצל וגם הקב"ה, של

בכל  נמצאת שהנפש שאע"פ הנפש, לחיות בנוגע (וכמו והשגה הבנה – הראש עם בעיקר קשורה
בתניא  כמבואר ולב, במוח בעיקר זה הרי ).26האברים,

גדר  פורצת שמחה שהרי כלל, התחלקות ללא הוא השמחה ענין שמבטל 27ואילו הגבלות , עניני כל ת
בשוה. מקום בכל והיא והתחלקות,

במשנה  כדאיתא – השואבה בית בשמחת גם מודגש זה שענין להוסיף, ברמב"ם 28ויש )29(והובא
מעלה  כלפי אותם (זורקין כו'" שבידיהן אור של באבוקות בפניהם מרקדין היו מעשה ואנשי ש"חסידים 

ענין הוא שהעיקר והיינו, אותם), .cewixdומקבלין מרקדין "היו נאמר ולא [שלכן אור", של באבוקות .
זורקין  היו מעשה שבשעת אלא הריקוד, הוא שהעיקר כיון – הריקוד בשעת אור של אבוקות זורקין היו
שכל  – בשוה הגוף בכל והוא ההגבלות, כל את שמבטלים היא הריקוד מעלת והרי אור], של אבוקות

ברגל. הוא הריקוד ענין עיקר ואדרבה: הרגל, גם רוקד, הגוף

שתהי'),‰. סיבה איזה (מצד ביחד כולם עכשיו מתאספים כאשר ולכן,

התראו – שלא יהודים של פגישתם מצד או יו"ט, שמחת מצד או השואבה, בית שמחת מצד אם
בחסידות  (וכמבואר הקצה אל הקצה מן והיו שנים, עשרות לאחרי 30במשך הסוכות דחג לשמחה בנוגע

שכאשר  כו', בשבי' שהיו ובפרט שנים, הרבה במשך התראו שלא אנשים שני כמשל שזהו יוהכ"פ,
מזו) למעלה שמחה אין אזי לאח"ז ונפגשים –חוזרים

ההגבלות, כל את ומבטלת שמסירה שמחה – גדר פורץ דשמחה הענין להיות צריך

גו'" לפנים הפנים "כמים – למעלה גם פועלים סדר 31ועי"ז כל ופריצת עולם של גדרו פריצת –
לפנינו" הפורץ ש"יעלה ועד ממש.32השתלשלות, בקרוב צדקנו, משיח בביאת ,

***

.Â להיות יכול בשוה, הרגל ועד מהראש הענינים בכל היא הסוכות חג של שהשמחה לעיל האמור
אופנים: בכמה להיות יכולה ענינים כמה של שהאחדות לכך בהתאם – אופנים בכמה

והיינו, בו, שוים כולם אלא לקטן, גדול בין התחלקות בו שאין ענין מצד שהיא אחדות יש
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וש"נ.24) סוסתרנ"א. שם אדה"ז שו"ע ראה
ס"ב.25) ס"ס סוסל"ג. ס"ב. סל"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה

סוסשס"ח. סי"ב. סס"ו
פנ"א.26)
ועוד.27) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
(ובפרש"י).28) ואילך סע"א נא, סוכה

הי"ד.29) פ"ח לולב הל'
ובכ"מ.30) ב. פט, ד. פג, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
יט.31) כז, משלי
ב"ר 32) ספס"ג. בראשית אגדת וראה יג. ב, מיכה ע"פ

שם. ופרש"י יד פפ"ה,
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בענין  אינו שביניהם שהקישור – החידוש הוא גופא וזה שביניהם, משותפת נקודה ע"י היא שההתאחדות
בו. שוים ששניהם בענין אלא התחלקות, בו שיש

אלא  התחלקות, בו שאין ענין מצד רק לא היא שהאחדות – ("געשמאקער") יותר ערב אופן ַויש
זה  ענין ישנו העליון אצל שגם באופן אבל בשוה, שניהם שיהיו פועלים התחלקות בו שיש בענין אפילו
ורגל, ראש של התחלקות בו שיש ענין שזהו שאע"פ והיינו, לקבל, יכול שהתחתון מדה באותה רק

שניהם. שוים ועי"ז הרגל, אצל כמו רק יהי' אצלו שגם בכך הראש מסתפק

שהראש  באופן לא אבל (כנ"ל), התחלקות בו יש שבעצם ענין מצד גם היא שהאחדות – מזה ולמעלה
והיינו, הראש, כמו יהי' הוא שגם הרגל על שפועלים – אדרבה אלא לרגל, השייכים בענינים מסתפק

כו'. האדם ועבודת המסוגל זמן מצד נפעל זה הרי לזה, שייך אינו עצמו מצד שהרגל שאע"פ

.Ê:יותר ובפרטיות

קבלת  של באופן היא השמחה בענין שהאחדות והיינו, עול, קבלת מצד היא ההתאחדות – הא' באופן
לאחרי  הנה בראש, מאשר ברגל קב"ע לפעול יותר שנקל (דאף והרגל הראש כולם, שוים שבו עול

הרגל). עם בשוה הוא הרי בראש, זאת שפועלים

אבל  ברגלים, הריקוד ענין שזהו ברגל, שעיקרו המעשה, ענין מצד היא ההתאחדות – הב' באופן
כו', ולאחור לפנים ולמטה למעלה בראשו מנענע הריקוד שבשעת עי"ז – בראש גם להיות יכול זה ענין
שהראש  באופן אם כי בשכל), וההשגה ההבנה הו"ע (שעיקרו הראש של ענינו עיקר זה אין שאעפ"כ אלא

לרגל. השייך המעשה בענין מסתפק

ברגל שגם – הג' אופן הוא מזה הענין ולמעלה שמצינו וע"ד והשגה. הבנה של ענין פועלים
עצם" תדשן טובה ענין 33ד"שמועה שיומשך פעל השמיעה, חוש עם הקשור "שמועה" של ענין שגם ,

והשגה. הבנה שמצד השמחה גם ברגל נמשכת ועד"ז שברגל. בעצם גם התענוג

.Á הרמב"ם בדברי הדיוק לבאר יש לגבי 29ועפ"ז בלשונו שמאריך השואבה, בית לשמחת בנוגע
"לא  (א) ענינים: ג' ומבאר  תיבה), לכל בנוגע  הרמב"ם בדברי הדיוק גודל ידוע (והרי במשנה הקיצור
והסנהדרין  הישיבות וראשי ישראל חכמי "גדולי (ב) שירצה", מי וכל הארץ עמי אותה עושין היו
לראות  באין כולן והנשים האנשים העם "כל (ג) כו'", מרקדין שהיו הם מעשה ואנשי והזקנים והחסידים

ולשמוע".

. אותה עושין היו ש"לא להקדים – הדברים אריכות בכל הצורך מהו מובן אינו מי ולכאורה כל .
וכו'? מרקדין היו כו' ישראל חכמי שגדולי בקיצור, לומר יכול שהי' בשעה בה שירצה",

לעיל: האמור ע"פ ויובן

אותה  עושין היו ש"לא ההקדמה ללא כו', מרקדין היו כו' ישראל חכמי שגדולי רק נאמר הי' אילו
אותה . עושין היו שבפועל אלא לכאו"א, בעצם ששייכת שמחה שזוהי לפרש מקום הי' שירצה", מי כל .

מעשה. ואנשי חסידים

. אותה עושין היו ש"לא מקדים חסידים ולכן שרק מיוחדת שמחה שזוהי היינו, שירצה", מי כל .
הסוגים  כל של התאחדות היתה זה בענין שגם הוא החידוש ואעפ "כ, אותה; לפעול יכולים מעשה ואנשי
"באין  תורה שע"פ שכיון ומובן ולשמוע", לראות באין כולן והנשים האנשים העם ש"כל – שבבנ"י
הראי' מעלת בזה: שאין מה בזה שיש – והשמיעה הראי' פעולת אצלם היתה בודאי ולשמוע", לראות
זר; ולא ראו עיני הרואה: יטען הדבר, את להפריך ירצו אם שגם באופן גדולה התאמתות שפועלת –

והשגה  הבנה של באופן פרטיו בכל הענין תפיסת שפועלת – השמיעה .34ומעלת
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ב.33) נו, גיטין וראה ל. טו, וש"נ.34)משלי ואילך. 82 ס"ע ח"ט לקו"ש גם ראה
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.Ë כמ"פ דובר תקנתנו"35אמנם, היא "קלקלתנו הנה בפועל, קיים אינו שביהמ"ק ,36שעכשיו
את  לפעול יכול מישראל אחד כל אלא מעשה, ואנשי לחסידים רק לא שייכת השואבה בית ששמחת

קיים. הי' שביהמ"ק בזמן פועלים היו מעשה ואנשי שחסידים השמחה

ממארז"ל  כמובן כולה, השנה כל על נמשך זו לא 28ומשמחה השואבה בית שמחת ראה שלא "מי
ימיו  בכל השמחה נמשכת השואבה", בית שמחת "ראה שכאשר מימיו", שמחה ,37ראה

הן  רוחניים, בענינים והן גשמיים בענינים הן המצטרך, בכל טפחים מעשרה למטה שנמשכת ובאופן
אחד  שכל כיון כלליים, ענינים הם גם הרי דבר של (שלאמיתו  הפרטיים בענינים והן הכלליים בענינים

ישראל), מכלל חלק הוא

"ישמח  רבים, לשון – שמחתנו" ד"זמן הענין נמשך ו"ישמח 38ובכולם בעושיו" ה'39ישראל
טפחים.40במעשיו" מעשרה למטה והנגלה הנראה בטוב לבב, וטוב בשמחה ,

***

.È.'וגו יום עשר ובחמשה ד"ה מאמר  ואמר לנגן צוה

***

.‡È במאמר להמדובר להזכיר 41בהמשך יש – הזקן ורבינו המגיד הרב הבעש"ט תורות גם נזכרו שבו
האושפיזין  שבעת את מזמינים הסוכות ימי שבשבעת כידוע האושפיזין, ענין אודות עד 42גם מאברהם ,

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם גם וידוע המלך; הבעש"ט,43דוד החסידיים: האושפיזין גם באים שאצלנו
(כולל  נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר מהר"ש, אדמו"ר צדק, הצמח האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר המגיד,
שעוצר  "עצרת", שענינו יוסף עם שקשור לשמע"צ, ששייך ה"אושפיזא" שהוא אדמו"ר מו"ח כ"ק גם

מעצמו). מובן והנמשל שלפנ"ז, הענינים כל את וקולט

אלא  בלבד, הוא רק לא אבל זה, ליום השייך העיקרי ה"אושפיזא" ישנו יום שבכל – בזה והסדר
האושפיזין. שאר כל גם באים – כו'" "ועימי' – עמו יחד

כמ"פ  המדובר שבעת 44וע"פ לכל ראוי' להיות צריכה שהסוכה דין יש בנגלה: זה ענין גם משתקף –
הסוכות  צ"ל 45ימי יום שבכל – בזה הענין אך זה?! ליום ראוי' היותה מספיק לא למה ולכאורה: .

בא  יום שבכל לאושפיזין, בנוגע ועד"ז הימים. ששת שאר כל "עימי'" שיהיו הימים, ז' מכל התכללות
האושפיזין. שאר כל עם יחד זה ליום המיוחד האושפיזא

העיקריים  שהאושפיזין וב', א' יום עם הן קשור זה הרי ג', ליום ב' יום בין נערכת שההתוועדות וכיון
אדמו"ר  וכן יעקב, הוא העיקרי שהאושפיזא ג', יום עם והן והמגיד, הבעש"ט וכן ויצחק, אברהם הם

הזקן.

פעם  דובר ומזה 46וכבר ליעקב. הזקן ואדמו"ר ליצחק, המגיד לאברהם, הבעש"ט של השייכות אודות
יעקב  שאומר שהפסוק גם אורך"47מובן כשחר יבקע "אז אדמו"ר 48– כי, הזקן, לאדמו"ר גם שייך –

לכאו"א  שיומשך באופן החסידות) (תורת התורה ופנימיות דתורה נגלה של האור בקיעת את פעל הזקן
והשגה. בהבנה
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מנחם 35) (תורת ס"א תשכ"א דחה"ס ב' יום שיחת גם ראה
וש"נ. .(36 ע' חכ"ט התוועדויות –

תיקונו".36) זהו "קילקולו (ועוד): ב פ, שבת ע"ד
מנחם 37) (תורת ס"ג תשכ"ח דחה"ס ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(113 ע' חנ"א התוועדויות –
ב.38) קמט, תהלים
לא.39) קד, שם
ובכ"מ.40) ואילך. ד פח, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
(41.(108 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת בתחלתו

הסוכות 42) שער דא"ח) (עם סידור וראה ואילך. ב קג, זח"ג
(ר  ואילך).בתחלתו א נז,

וש"נ.43) .96 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם תורת ראה
וש"נ.44) .339 ע' חנ"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.45) א. כג, סוכה ראה
מנחם 46) (תורת ואילך ס"ו תשכ"ז חוהמ"ס שבת שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 115 ס"ע חמ"ח התוועדויות –
א.47) קד, שם זהר
ח.48) נח, ישעי'
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מהידוע  מבארדיטשוב49ולהעיר יצחק לוי ר' הרה"צ של כתב הזקן שמצאו אדמו"ר אודות שכותב ַ
הצ"צ  מאמר גם וידוע מהם, כאחד הי' והרמב"ם הרי"ף בימי הי' התנאים 50שאילו בימי הי' שאילו

שבהם. מהגדולים הי' והאמוראים

התניא  ובלשון לנו?! זאת מספרים מדוע להשיג 51ולכאורה: לגשת לבו ערב אשר ואיזהו זה הוא "מי :
כמבואר  – הוא הענין אך דמשה"?! ל"אתפשטותא בנוגע גם מובן ומזה רבינו, למשה בנוגע – כו'"

.52בתניא  משרע"ה מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש נפש בנוגע ש"כל ועד"ז מהימנא", רעיא (ש)נקרא .
לשלשה" אלא אבות קורין ש"אין פס"ד 53לאבות, ישנו הרי מישראל, אחד כל של "אבות" שלהיותם ,

במשנה  מענין 54ברור יותר עוד שזהו שם), שנימנו הענינים לחמש (בנוגע כו'" לבן זוכה ש"האב
ואדמו"ר  והמגיד לבעש"ט בנוגע מובן ועד"ז ירושה; של באופן זה הרי "אב" שאצל כיון ה"רועים",

לכאו"א. עניניהם מורישים גם הם אלא נאמן, רועה בבחי' רק לא שהם וכו', הזקן

.·È בארוכה דובר כבר בזהר 55והנה, כמ"ש האושפיזין, שאומרים הפסוקים אומר 47אודות שאברהם
הפסוק 56הפסוק  אומר ויצחק ה'", על תתענג "אמר 57"אז בזהר: וממשיך יצלח", לא עליך יוצר כלי "כל

. לי' אמר מלכא דוד האי, שמעון, גבור רבי קאמר יצחק אבל בביתו 58. ועושר הון וגו' זרעו יהי' בארץ
וגו'".

כי  – יצלח" לא עליך יוצר כלי "כל הפסוק אומר שיצחק לומר אפשר שאי שייך 59והטעם זה פסוק ,
והרי  דאצילות, גבורות שענינו כיון מלחמה, של ענין שייך לא יצחק אצל ואילו מלחמה, של לענין

לעו"ז; של מציאות ואין קדושה, הכל  באצילות

ש"כל  להבהיר צריך לכן לבי"ע, שיורדת וכיון המלכות, ספירת שענינו המלך, דוד אומר זה פסוק
יצלח"; לא עליך יוצר כלי

שיכול  "הון", רק (לא וגו'" בביתו ועושר הון וגו' זרעו יהי' בארץ "גבור הפסוק אומר יצחק ואילו
לעשרו" עליו מצווה אתה ש "אי באופן גם הברכות 60להיות המשכת על שמורה – "עושר") גם אלא ,

ומשמני  השמים מטל האלקים לך "ויתן יצחק: שבברכות המעלה שזוהי תגבורת, של ובאופן בריבוי
וגו'" ותירוש דגן ורוב ז"ל 61הארץ הבעש"ט כוונות ע"פ תק"ש ענין להבין ד"ה בסידור כמבואר ,62,

ולא  לאברהם לא כאלה ברכות ענין מצינו ולא דוקא, יצחק המשיך לעולם הברכות כל ומקור "שעיקר
כו'". ליעקב

מובן: אינו עדיין אך

כלי  "כל הפסוק את אומר שיצחק הסברא את שולל התורה, בפנימיות ה"פוסק" שהוא שרשב"י, כיון
וגו'" בביתו ועושר הון וגו' זרעו יהי' בארץ "גבור הפסוק את אומר שיצחק ויודע יצלח", לא עליך יוצר
הקס"ד  שבעל מצינו שלא ובפרט גו'"? יוצר כלי "כל הפסוק אומר שיצחק הקס"ד בזהר הובאה מדוע –
הקס"ד? את גם בזהר להביא צריכים מדוע וא"כ, דבריו, את קיבל הוא שגם כך, רשב"י, דברי על השיב 

המשנה  דברי ע"ד לתרץ .63[ואין המרובין בין היחיד דברי מזכירין אני "למה כך האדם יאמר שאם .
עליו  ויסמוך היחיד דברי את ב"ד יראה  "שאם להיפך, או שמעת ", פלוני איש כדברי לו יאמרו מקובל,
הסוכות]. חג של שני ביום יצחק אומר פסוק איזה מציאות: של ענין אודות כאן מדובר שהרי – וכו'"
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וש"נ.49) צג. ע' ריש תש"מ) (כפ"ח עז מגדל ראה
לקו"ד50) .169 ע' שלום תורת סה"ש רע"א.ראה תרסב, ח"ד

.230 ע' תרפ"ז סה"ש
א).51) (סג, פמ"ד
רפמ"ב.52)
ב.53) טז, ברכות
מ"ט.54) פ"ב עדיות
(55– מנחם (תורת ואילך סי"ב הנ"ל שחוהמ"ס שיחת

וש"נ. ואילך). 119 ע' שם התוועדויות

יד.56) נח, ישעי'
יז.57) נד, שם
בֿג.58) קיב, תהלים
תורת 59) גם וראה ואילך. סע"ג שם, דא"ח) (עם סידור ראה

שם. התוועדויות – מנחם
ח.60) טו, ראה ופרש"י ספרי ב. סז, כתובות
כח.61) כז, תולדות
ב).62) (רמז, בסופו
(ובתויו"ט).63) מ"הֿו פ"א עדיות
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.‚È פעם משנ"ת ע"ד זה לבאר הגמרא 64ויש דברי לבוא,65אודות דלעתיד ברכה" של ל"כוס בנוגע
וברך, טול ליצחק לו אומר כו', מברך איני להן ואומר לברך, ברכה של כוס אבינו לאברהם לו ש"נותנין
וכו'" לברך נאה ולי אברך אני להן אומר וברך, טול לדוד לו ש"אומר עד וכו'", מברך איני להן אומר

מובן: אינו דלכאורה –

כולה  התורה כל למדו ויצחק שאברהם דוד.66כיון יברך שסוכ"ס זה ענין גם למדו בודאי הרי ,
התורה  כל למד שבודאי התורה, נותן – לברך הכוס את שנותן זה שהוא – להקב"ה בנוגע ועאכו"כ
תחילה  ליתן צריך למה וא"כ, דוד, אם כי יברכו, לא ויצחק שאברהם הנ"ל הגמרא דברי ויודע כולה,

חולין  במסכת הגמרא דברי ע"פ ובפרט שיסרב?! מראש בידעו וכו', למישהו 67לאברהם להציע שאסור ,
לכך. שיסרב מראש כשיודעים דבר

לברך, דוד יכול אזי מסרבים, והם וכו', ויצחק מאברהם שמבקשים לאחרי שדוקא בזה, ונתבאר
בארוכה. אז שנתבאר כפי לברך, יכול הי' לא לדוד, מלכתחילה פונים היו אם משא"כ

ת  צ"ל גו'", בארץ "גבור אומר שיצחק לבאר בכדי בעניננו: "כל ועד"ז אומר שיצחק הקס"ד חילה
כדלקמן. גו'", בארץ "גבור לומר יצחק יכול זאת, ששוללים לאחרי ורק וגו'", כלי

.„È:בזה והביאור

שם  ש"אין בידעו כזו, קס"ד אצלו היתה איך – עשו את לברך שרצה ליצחק בנוגע השאלה ידועה
בפיו" שגור בזה 68שמים ומבואר בפיו"69. ציד "כי ראה שיצחק אצלו 70, שהיו הקדושה ניצוצות שהו"ע ,

ניצוצות  את ממנו להוציא יוכל אור, ריבוי לו שישפיע שעי"ז סבור והי' ממנו), שיצאו וכו' ר"מ (כמו
הקטנים. הניצוצות את לתוכה שמושכת גדולה אבוקה בדוגמת הקדושה,

דיצחק" בעטפוי דעשו ש"רישי' זה מצד רק הוא זה שענין היא, האמת רואה 71אך שיצחק כפי היינו, ,
שעשו  כפי אבל יצחק); של ענינו זה שאין למטה, הענין יומשך כיצד להבטיח (מבלי בשרשו עשו את
וכח  חיות ותוספת יניקה תהי' עי"ז ואדרבה: כו', אור ריבוי לו להמשיך יועיל לא למטה, ונמצא נמשך

כו'. ללעו"ז

אורה  בשערי מהמבואר גם אחישנה"72[ולהעיר "בעתה להשאר 73בענין יכולים ד"אחישנה" שבאופן ,
הניצוצות]. כל שנתבררו בוודאות יודעים ד"בעתה" באופן ורק נתבררו, שלא ניצוצות

בעניננו: ועד"ז

עשו  על יצחק יפעל אור ריבוי שע"י אפשרות יש למטה, מלמעלה שהיא כפי התורה של ענינה מצד
שזהו  – המטה של ומצב המעמד עם להתחשב שצריכים רשב"י אומר זה על אך גו'", יוצר כלי ש"כל
אלעזר  רבי מחי דהוה היכא "כל  בענין שמצינו כפי המטה, למציאות ולדאוג להבהיר רשב"י של ענינו

שמעון" רבי מסי הדין"74הוה מן כולו העולם כל את לפטור אני "יכול אומר שרשב"י ועד "כל 75, –
כולו" הכיהעולם לדרגא ועד מזה, שלמטה אלו גם אלא ובינונים, צדיקים רק לא ומצד דייקא, תחתונה;

גו'". יוצר כלי "כל יאמר שיצחק אפשר אי המטה, מציאות

דוד, אומר – גו'" יוצר כלי "כל ואילו גו'"; זרעו יהי' בארץ "גבור אומר שיצחק פועל זה וענין
עינים" יפה עם זה.76"אדמוני ענין לפעול יכול הוא שרק ,
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ובהערה 64) ואילך, 229 ע' חכ"ג התוועדויות – מנחם תורת
שם. 55
ב.65) קיט, פסחים
וש"נ.66) ב. כח, יומא ראה
חו"מ 67) טושו"ע ה"ו. פ"ב דעות הל' רמב"ם וראה א. צד,

סי"ד. דעת וגניבת אונאה הל' שם אדה"ז שו"ע ס"ו. סרכ"ח
כא.68) שם, תולדות פרש"י
ואילך.69) סע"ב כ, תולדות תו"א

כח.70) כה, שם
יג.71) נ, ויחי תיב"ע
ואילך.72) פצ"ד מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים שער
א.73) צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'
ב.74) לג, שבת
ב.75) מה, סוכה
חמ"ח 76) התוועדויות – מנחם תורת וראה יב. טז, שמואלֿא

וש"נ. שם.
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הקושיא  ע"ד זה שהרי – רשב"י ע"י שנשללת קס"ד שישנו שנה בכל להזכיר הצורך מהו לשאול ואין
ב"חדר" עשו,77ששואלים את לברך שוב יצחק רוצה מדוע שנה: בכל תולדות פרשת ולומדים כשחוזרים

ומתחיל  הענינים, כל ומתעוררים חוזרים שנה בכל כי, לברכו?!... כדאי שלא שעברה בשנה שראה לאחרי
וכו'. המטה מצד שהוא וכפי למעלה, הענינים שרש מצד שהוא כפי – הבירורים בעבודת חדש סדר

.ÂË:פשוטות באותיות הדברים ונקודת

להקב"ה: בנ"י טוענים זה ועל ללעו"ז. גם ההשפעה להיות יכולה אפים", "ארך הוא שהקב"ה זה מצד
ועם  בירושלים לפגוע שמנסים אלו לכל מפלה שתהי' הזמן הגיע וכבר לאוה"ע, כחות מספיק ניתנו כבר

כו' .78ישראל

מלך  "דוד בחדשו: חודש מידי לבנה בקידוש אומרים שעליו – דוד של בתוקף צורך יש זה ובשביל
וקיים" חי ועד 79ישראל יצלח", לא עליך יוצר כלי ש"כל יפעל והוא וירושלים, ציון את בנה שהוא –

וי  ה' מלחמות שילחם – משיח ע"י שתהי' שבזה .80נצח להשלימות

לפני  ואפילו הגאולה, לפני עוד הנה – דוד לפני ימים כמה בא שיצחק האושפיזין בענין הסדר וע"פ
פרנסה  שתהי' בביתו", ועושר הון גו' זרעו יהי' בארץ "גבור יצחק: של ברכתו תקויים דגאולה, אתחלתא
וינצח  ה' מלחמות וילחום כו' ישראל כל ד"יכוף הענין לפעול לדוד יותר נקל יהי' ובמילא וכו', בהרחבה

ישראל". נדחי ויקבץ במקומו מקדש ויבנה

פשוטו" מידי יוצא מקרא ש"אין באופן – זה ובטוב 81וכל וברחמים בחסד טפחים, מעשרה למטה ,
והנגלה. הנראה

חב"ד) הר מנחלת האורחים וא' החדשים, מהעולים א' – (וביניהם לכמה נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
שיחיו]. המסובים בין לחלק משקה קנקני

***

.ÊË לא – "צעירי" – כשמם הוא שענינם חב"ד", אגודת "צעירי של הכינוס  יתקיים שמחר כיון
לישון... לאחרים להניח ולא בעצמם לישון

כו'– מששים אחד היא ששינה לו 82וכיון נותנים לישון, למישהו מניחים לא שכאשר מובן, הרי ,
–חיות...

ישנים  שאין הוא חב"ד חסידי אצל שהמנהג – בסוכה השינה ענין אודות לדבר המקום כאן הנה
.83בסוכה 

.ÊÈ בסוכה ישנים שאין המנהג האמצעי 84ביאור אדמו"ר פתגם יסוד על לישון 85, יכולים "איך :
דבינה" בסוכה 86במקיפים משינה פטור ה"ה בסוכה, השינה מונע שבסוכה הגילוי מעלת שגודל דכיון ,

דתורה, נגלה ע"פ גם המתאים באופן –

הגמרא – כדברי רבו, כמנהג לנהוג ההידור .87מצד אחא .ש"רב וחד אתרי מהדר ונפק . הואיל .
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וש"נ.77) .106 ס"ע חנ"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
(78) קצת ).l"endחסר
א.79) כה, ר"ה
ספי"א.80) מלכים הל' רמב"ם
וש"נ.81) א. סג, שבת
ב.82) נז, ברכות
(83– מנחם (תורת ס"ב הסעודה בעת א' ליל ר"ד גם ראה

וש"נ. ואילך). 96 ס"ע חנ"ח התוועדויות
בתורת 84) העוסק ש"כל שכיון אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

וכו'" עולה לא צריך ש"אינו ועד עולה", הקריב כאילו עולה
יכולים  בסוכה שינה בענין כשעוסקים הרי בסופה), (מנחות

שיאמרו  – היא לזה היחידה העצה ובמילא, בפועל... להירדם
– קצת (חסר שמח ניגון וינגנו ).l"end"לחיים"

תרצ"ט 85) (סה"ש ס"ג תרצ"ט דחה"ס א' ליל שיחת ראה
.(295 ע'

(פריסו 86) דטלית המקיף כמו המקיפים, כשאר זה אין והרי
שלפעמים  רפמ"א), תניא (ראה קבלתֿעול לפעול שענינו דמלכא)
קדושה, בו אין שהטלית כיון כו', ולפעמים עליו ופועל נרגש
דסוכה, המקיף משא"כ שמים, מלכות עול לקבל לכוין וצריך

ושולחנו כולו הקפת ישנו קדושה devnaשתמיד שיש דסוכה
בדפנותי'.

וש"נ.87) .97 ע' ריש שם לעיל גם וראה סע"ב. לב, סוכה
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כהנא" דרב השינה88מפומי' מבלבל אינו הסוכה של האור שגילוי ואף ;ely גופא מזה מצטער הוא הרי ,
מזה  עכ"פ שמצטער או לישון, יוכל שלא עד בגילוי אצלו מאיר אינו הסוכה שאור כזו במדריגה שנמצא

הדין  והרי כו'. בו חודר אינו האמצעי אדמו"ר של הסוכה"89שהפתגם מן פטור גם 90שה"מצטער הוא
הצער סיבת שמבחוץ אם מדבר אלא עצמה, מהסוכה וכיו"ב)91אינה וגשמים קור –(כמו

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.92הוגה 211 ע' חכ"ט בלקו"ש

.ÁÈ(:אמר (ואח"כ

ענין  שהיא שינה ובפרט רשות, של שינה וכ"ש מצוה, של שינה אודות כשמדובר אפילו – זה וכל
לישון... רצונו תומ"צ, עניני ושאר תפילין הנחת אודות יהודי עם ולדבר לילך מצווים שכאשר – הפכי

בסוכה!... זאת לעשות שאסור בודאי הרי

מה  יודעים ואינם עמוקה, בשינה שקועים שהם כיון לתומ"צ, לעוררם שצריך יהודים הרבה ישנם
סגולה ליחידי הזכות ניתנה זה ועל מסביבם, משינתם,שנעשה לעוררם

הנה – כולו , העולם בכל לפעול שצריך כיון אלא בלבד, סגולה ליחידי השייך ענין זה אין באמת
סגולה" "יחידי זה הרי לכך, הדרוש המספר ערך –לפי

ישנה  ש"אני אע"פ ער"94בגלותא"93שהרי "לבי הנה להקב"ה 93, ער יהודי כל של שלבו היינו, ,
ולתומ"צ,

לי" פתחי דופק דודי "קול מבקש: –93והקב"ה יהודי של דלתו על ידפקו שאם הוא בטוח ודבר ,
לפתוח  בו התלוי הקב"ה יעשה אזי חבירו, ושל שלו הדלת את יפתח אחד כל וכאשר הדלת, תפתח

אולם" של ,95"כפתחו

ממש. בקרוב וכו', השלישי ביהמ"ק של האולם דלת לפתיחת שנזכה ועד

דודי". "קול הניגון לנגן לא' צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

חומה" אני "אום הניגון לנגן צוה ואח"כ צא"ח. של הכינוס עבור והיי"ש והמזונות החלה נתן אח"כ
מההושענות  צא"ח)].96– ע"י שנתקבל הניגון שזהו (באמרו עמך" אנו "כי הניגון וכן ,
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שזהו88) שלyecigוכיון וחידוש זה eaxבתורה, הרי –
aiag חלב ד"כל בגדר זה הרי שבדבר, החביבות ומצד אצלו,

מזבח), איסורי הל' סוף רמב"ם וראה טז. ג, (ויקרא לה'"
כזו  הנהגה ע"י שדוקא גם ומה המצוה. לקיום בו להשתמש

שכשר בהדס "תלתא wx(להשתמש משא"כ רבו, של החידוש לפי
רבו. של תלמידו שהוא ניכר לכו"ע) שכשר קינא" בחד

(89– הולכי (ד"ה התוס' לדעת מיבעי לא – א כו, סוכה
תדורו  כעין "תשבו משום הוא ד"מצטער" שהפטור שם) סוכה

במקום דר אדם –xrhvnyשאין (שם רש"י לדעת גם אלא ,"
" מצטער) הערה dkeqdyד"ה שבפנים לקו"ש (ראה מצערתו"

.(64
ששאלו 90) אידן" "חסידישע יש אמר: שליט"א אדמו"ר כ"ק

בסוכה  לישון שיכולים להם ואמרתי בסוכה, לישון אם אצלי
שנתך"... וערבה "ושכבת "געזונטערֿהייט",

שהרבי, בשעה בה בסוכה, לישון צריך אתה למה אבל:
בסוכה! ישן הי' לא בשלימותה, סוכה מצות קיים שבודאי

לכל  והמשיך גילה האמצעי שאדמו"ר האור שישנו לאחרי
בסוכה  השינה ענין נעשה אזי דבינה, מקיפים הו"ע שסוכה אחד
הרי  שכן, וכיון הסוכה, מן פטור דין שע"פ מצטער של בגדר
בסוכה, לישון זיך") ("שּפארן להתעקש ולא בבית, לישון  ַמוטב

גרא  ("א גס אדם שהוא לו להראות איכפת שלא מענטש") בער ַָ
האמצעי!!... אדמו"ר מדברי

שנדו"ד91) האונס `epiולהעיר, אם חילוק שיש בכ"מ כמו
– מנחם תורת גם (ראה צדדי בענין או עצמו בהענין הוא

ולדוגמא: וש"נ), ואילך. 299 ע' ח"ב התוועדויות
אם  – יעבור ואל דיהרג חיוב בהם שיש לענינים בנוגע א)
אותו  ממיתין שאין לומר צריך ואין אותו, מלקין אין באונס, "עבר

יסוה"ת . הל' (רמב"ם ברצונו" לעובר אלא וממיתין מלקין שאין .
הרופאים  ואמרו למות ונטה שחלה "מי ואעפ"כ, ה"ד). פ"ה

. פלוני בדבר ושפיכת שרפואתו עריות וגילוי כוכבים מעבודת .
ונתרפא, עבר ואם בהן, מתרפאין אין סכנה במקום אפילו דמים,
שיש  כיון – ה"ו) (שם לו" הראוי עונש דין בית אותו עונשין
אותו  שמכריחים עצמו, האיסור על הוא אם בהאונס, חילוק
בענין  הוא שהאונס או יהרגוהו, יעבור לא ואם האיסור, על לעבור
שרוצה  מרצונו, היא האיסור עשיית ואילו החולי, כמו צדדי,

האיסור. ע"י להתרפא
הש"ס  על (חידושים הצ"צ כמ"ש – סקריקון לדיני בנוגע ב)
הקרקע  על הוא האונס אם בין חילוק שיש מ"ט) פ"ב כתובות
גמר  לא שאז – לך קטלינא לא ואי זו, קרקע לי תן אומר (שהאנס
אלא  אחר, דבר על הוא האונס אם או דמים), לו נתן אא"כ ומקני
בלא  אף ומקני גמר (שאז מרצונו הקרקע את לו נותן להנצל שכדי

דמים).
זו.92) שנה בראשית ושבת שמח"ת יום שיחות בשילוב
ב.93) ה, שה"ש
א.94) צה, זח"ג
עה"פ.95) שהש"ר ראה
ג'.96) דיום



לט l"yz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

.ËÈ סוכה נויי עושים שאין מנהגנו מדוע – אודותיו ששאלו בנגלה ענין עוד ענין 83ישנו זהו אבל, .
אחרת  להתוועדות זאת ישאירו ולכן כבר ... מוכנה הסוכה שהרי לפועל, נוגע .97שאינו

.Î בשמחת יהודים לשמח כדי השדה, ובערי בניוֿיורק שונים במקומות לבקר הידועה התקנה ישנה
ושמח"ת. בשמע"צ וכן השואבה, בית ושמחת סוכות

ומתוך  ובאיכות, בכמות ריבוי של באופן שיהיו אלו, ענינים לחזק דמחר הכינוס את ינצלו ובודאי
כולה. השנה כל על זאת וימשיכו בהצלחה, שיהי' ויה"ר תקיפות,

הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן והבדלה, ערבית תפלת המזון ברכת מהנאספים [לאחרי לכאו"א
ברכה". של מ"כוס

ז"ל]. הרלוי"צ לאביו הקפות ניגון לנגן התחיל צאתו טרם
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(97) ואילך סכ"ו שמח"ת יום בשיחת חנ"ח נתבאר התוועדויות – מנחם ואילך).תורת 186 ע'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc oiaexir(iyiy meil)

mirp `ed df mc` jk ,wgeca znvnevn dpi`e ,x`evd lr dietx
,zeixal dvexneå`edy dna wprl dnec `ed ok enkBðéàå äàøð §¦§¤§¥

,äàøðwx `l` ,xicz zi`xp dpi` ef zxyxyy myk ,epiidc ¦§¤
epwfe exhpq minrt aexa j` ,ey`x z` diabn mc`d xy`k
`l` weya daxd `vei epi` m` mkg cinlz jk ,dze` miqkn

f` ,ecenil lr xfege ayeiåàì íàå ,Bãéa íéi÷úî Bãeîìzoi`y - ©§¦§©¥§¨§¦©
,el` mi`pz ea miniiwzn.Bãéa íéi÷úî Bãeîìz ïéà¥©§¦§©¥§¨

áéúëc éàî ,øæòìà éaø øîàåaezkd zpeek `id dn -mixiyd xiy) §¨©©¦¤§¨¨©¦§¦
(bi d,'íNaä úâeøòk åéçì',jl xnelíãà íéNî íàz`Bîöò §¨¨©£©©Ÿ¤¦¥¦¨¨©§

ïéLc ìkäL Bæ äâeøòk[mikxec-],da,gexd zeqb ea oi`y epiidc ©£¨¤©Ÿ¨¦¨
åenvr z` miyn `ed ok,da ïéîOaúî ìkäL äæ íNBáëepiidc §§¤¤¤©Ÿ¦§©§¦¨

f` ,micinlzl dxez cnln `edyíéi÷úî Bãeîìz,eciaåàì íàå ©§¦§©¥§¦©
y -,el` mi`pz ea oi`íéi÷úî Bãeîìz ïéà.ecia ¥©§¦§©¥

áéúëc éàî ,[øæòìà] (øæòéìà) éaø øîàåaezkd zpeek `id dn - §¨©©¦¤§¨¨©¦§¦
(gi `l zeny),'ïáà úBçeì',jl xnelåééçì úà (Bîöò) íéNî íãà íà ¤¤¦¨¨¥¦©§¤§¨¨

,úéçîð dðéàL Bæ ïáàkiptn zignp dpi` oa`dy myk ,xnelk §¤¤¤¥¨¦§¥
lr xefgln zetiirzn opi` eiigl jk ,mc` ipa ilbx zqixc

f` ,mixg`l cnlle ecenlzïéà åàì íàå ,Bãéa íéi÷úî Bãeîìz©§¦§©¥§¨§¦©¥
.Bãéa íéi÷úî Bãeîìz©§¦§©¥§¨

áéúëc éàî ,[øæòìà] (øæòéìà) éaø øîàåaezkd zpeek `id dn - §¨©©¦¤§¨¨©¦§¦
zepey`xd zegela xn`py(fh al my),'úBçelä ìò úeøç',jl xnel ¨©©

éìîìà[eli`-]äøBz äçkzLð àì ,úBðBLàøä úBçeì eøazLð àì ¦§¨¥Ÿ¦§©§¨¦Ÿ¦§©§¨¨
.ìàøNiî'zexg' oky ,ecenlz z` gkey mc` did `l ,xnelk ¦¦§¨¥

mdizeaila zwwgp dxezd dzid zegeld ici lry ,'wewg' rnyn
.mlerl mdn zgkzyn dzid `le l`xyi ly

çà áø,øîà á÷òé øa àzegeld eid `l m`y df `xwnn cenll yi ©©¨©©£Ÿ¨©
zexazyn zepey`xdìå äneà ìk ïéà [óà]ïäa úèìBL ïBL`l - ©¥¨¨§¨¤¤¨¤

,l`xyi ipaa helyl dleki dne` s` dzid,'úeøç' øîàpLyie ¤¤¡©¨
,jk `xwnd yexcl,'úeøéç' àlà 'úeøç' éø÷éz ìà,epiidc ©¦§¥¨¤¨¥

.oixeg ipa miyrp l`xyi ipa eid zegeld liayay
:'ecia miiwzn ecenlz' oipra `xnin d`ian `xnbdáø øîà̈©©

áéúëc éàî ,äðúîaezkd zpeek `id dn -(gi `k xacna)øaãnîe' ©§¨©¦§¦¦¦§¨
,'äðzî,jl xnelíãà íéNî íàz`ïéLc ìkäL äæ øaãîk Bîöò ©¨¨¦¥¦¨¨©§§¦§¨¤¤©Ÿ¨¦

Ba,gexd zeqb ea oi`y epiidc ,eilr mikxec -íéi÷úî Bãeîìz©§¦§©¥
åàì íàå ,Bãéa,xacnk envr miyn epi`y -íéi÷úî Bãeîìz ïéà §¨§¦©¥©§¦§©¥

.Bãéa§¨
:ef dyxcl rbepd dyrn d`ian `xnbdøa óñBé áøc déøa àáø̈¨§¥§©¥©
déãäa óñBé áøì àúlî déì äåä ,àîçsqei axl qrk el did - ¨¨£¨¥¦§¨§©¥©£¥

.enréøetéëc àîBé éìòî àèî ék,mixetikd mei axr ribd xy`k - ¦¨¨©£¥¨§¦¥
øîà,`axdéñéiôàå ìéæéà.sqei axl eqiit`e jl` -déçkLà ìæà ¨©¥¦©£©§¥¨©©§§¥

ìàñk déì âéæî à÷c déònLsqei ax ly eynyl `vne jld - §©¨¥§¨¨¦¥¨¨
,mina oii qek el `ed bfenydéì øîàynyl `ax el xn` -ly e ¨©¥

,sqei axàðà déâæîéàå éì áä.qekd z` sqei axl befnl il oz - ©¦§¤§§¥£¨
débæî déì áäé.mina dbfn `ede qekd z` ynyd el ozp - ¨©¥©§¥

déîòèãk,mina befnd oiid z` sqei ax mrh xy`k -éîc ,øîà ¦§©£¥¨©¨¥
àîç øa óñBé áøc déøa àáøc àâéæîì àâéæî éàäef dbifn dnec - ©§¦¨¦§¦¨§¨¨§¥§©¥©¨¨

min ozil iwa `edy ,`ng xa sqei ax ly epa `ax ly ezbifnl
.did `neqy itl ,eiptl cner `axy sqei ax rci `l j` ,wiecna

déì øîà,sqei axl `axàeä àðà.`ax `ed ip` -déì øîàax ¨©¥£¨¨©¥
,`axl sqeiéòøkà áéúz àìC,jilbx lr cenr `l` ,ayz `l - Ÿ¥¦©©§¥

éàø÷ éðä éì zLøôîc ãò.ze`xwnd el` il yxtzy cr -éàî ©¦§¨§©§¦¨¥§¨¥©
áéúëcaezkd zpeek `id dn -(gi `k xacna)äðzî øaãnîe' ¦§¦¦¦§¨©¨¨

déì øîà .'àébä úBîaîe úBîa ìàéìçpîe ìàéìçð äðznîeaxl `ax ¦©¨¨©£¦¥¦©£¦¥¨¦¨©©§¨©¥
,el` ze`xwn minkg eyxc jk ,sqeiøaãîk Bîöò íéNî íãà íà¦¨¨¥¦©§§¦§¨

Ba ïéLc ìkäL äæd if` ,[eilr mikxec-]äðzéð äøBz[zpzip-]Bì ¤¤©Ÿ¨¦¨¦§¨
äðzîa,dpgkyi `lyBì äðzépL ïåéëådxezdìà Bìçð äðzîa- §©¨¨§¥¨¤¦§¨§©¨¨§¨¥

,dlgpk el `id ziyrpìà BìçpL ïåéëå ,'ìàéìçð äðznîe' øîàpL¤¤¡©¦©¨¨©£¦¥§¥¨¤§¨¥
`ed ixd,'úBîa ìàéìçpîe' øîàpL ,äleãâì äìBò`ed 'zena'e ¤¦§¨¤¤¡©¦©£¦¥¨

,dlecbe daeb oeylíàå`ed dlecbl dlry xg`lñéâîz`Baì- §¦¥¦¦
,d`bzn,'àébä úBîaîe' øîàpL ,BìétLî àeä Ceøa LBãwä'`ib'e ©¨¨©§¦¤¤¡©¦¨©©§

,zeltye wnr oeyl `edBa øæBç íàå,envr lityne aye ezee`bn §¦¥
àeä Ceøa LBãwäe xfegøîàpL ,Bäéaâî(c n diryi)'àNpé àéb ìk'- ©¨¨©§¦¤¤¡©¨¤¦¨¥
.mnexzi wnr lk

:dxezd cenil jxc oipra `xnin d`ian `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨
áéúëc éàîaezkd zpeek `id dn -(`i gq mildz)dá eáLé Eúiç' ©¦§¦©¨§¨§¨

,'íéäìà éðòì EúáBèa ïéëz,jl xnelíéNî íãà íàz`Bîöò ¨¦§¨§¤¨¦¡Ÿ¦¦¨¨¥¦©§
,úìëBàå úñøBcL Bæ äiçkzlke`e zbxed digdy myk ,xnelk §©¨¤¤¤§¤¤

okn xg`l cinxg`l cin ecenlz lr xfeg mkg cinlz jk ,
.eaxn rnyyéøîàc àkéàåm` ,`ped ax xn` jky mixne` yie - §¦¨§¨§¥

ef digk envr mc` miynúìëBàå úçøñnLz` zlke`y - ¤©§©©§¤¤
mkg cinlz oke ,dfa `veike hiha jlkeln `edyk s` dlk`n

,dxez ixac lr envr dfane eceak lr citwn epi` m`Bãeîìz©§
åàì íàå ,Bãéa íéi÷úî,ok dyer epi`y -.Bãéa íéi÷úî Bãeîìz ïéà ¦§©¥§¨§¦©¥©§¦§©¥§¨

íàå`edBîöòa äãeòñ Bì äNBò àeä Ceøa LBãwä ,ïk äNBòipta - §¦¤¥©¨¨¤§¨§©§
,envrøîàpL(my),'íéäìà éðòì EúáBèa ïéëz'dyry dfl epiidc ¤¤¡©¨¦§¨§¤¨¦¡Ÿ¦

.dxezd lr daxd xefgl zrca iprk envr
:dxez ixac mdil` elynpy mipipr dnk d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦

áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiçaezkd zpeek `id dn - ¦¨©©¨¨©©¦¨¨©¦§¦
(gi fk ilyn),'déøt ìëàé äðàz øöð'ikeäøBz éøác eìLîð änì Ÿ¥§¥¨Ÿ©¦§¨¨¨¦§§¦§¥¨

äðàúk,jl xnel ,mip`z oli`k -Bæ äðàz äî ¦§¥¨©§¥¨
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המשך ביפור למס' עירובין ליום שישי עמ' פ
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הקודש  ללשון מתורגם

בגמרא ‡. מחלוקת עוונות 1קיימת כפרת אודות
הכיפורים  "יום אומרים: רבנן הכיפורים: יום של
עשה  "בין אומר: ורבי השבים" על אלא מכפר אין
מכפר", הכיפורים יום תשובה עשה לא בין תשובה
היא  וההלכה מכפר". יום של ש"עיצומו 2משום

כרבנן.
סוברים  שרבנן אינה המחלוקת דבריהם: ביאור
התשובה  ורק מכפר אינו יום" של ש"עיצומו

מכפר" יום של "עיצומו רבנן לדעת גם ,3מכפרת.
אינו  שלו התשובה באמצעות עצמו, האדם כלומר
"עיצומו  ידי על הבאה כפרה לאותה להגיע מסוגל
כיצד  היא: ורבנן רבי בין המחלוקת יום". של
יום". של "עיצומו של הכפרה אל להגיע יכולים
מאיר  מיד הכיפורים, יום בוא עם סובר, רבי
לא  עדיין כשהאדם אפילו - יום" של ה"עיצומו
מכפר  עצמו יום" של וה"עיצומו - תשובה עשה

סוברים  ורבנן עוונותיו; לכפרה 4על להגיע שכדי ,
עבודת  תחילה להיות צריכה יום", של "עיצומו של
של  "עיצומו של הכפרה גם ישנה ואז, התשובה,
ידי  על הבאה מהכפרה יותר נעלית שהיא יום",
יום  של ש"עיצומו מודים הכל אבל לבד. התשובה

.5מכפר"

יובנו  גם זה פי דרשו 6על הפסוק על חז"ל דברי
"אלו - בהמצאו השנה dxyrהוי' ראש שבין ימים

כי  מובן, בגמרא חז"ל מדברי הכיפורים", ליום
נכללים  כיפור ויום השנה ראש ימי שגם למרות

("אלו תשובה ימי מכל dxyrבעשרת ימים"),
מתבט  ענינם עיקר אין ימי מקום שהם בכך א

") הכיפורים"):oiayתשובה ליום השנה ראש
הנחותה  הדרגה היא תשובה ימי בעשרת הכללותם
העצמי  ענינם ואילו כיפור; ויום השנה שבראש
- הוא השנה ראש של עיקרו מזה: למעלה הוא
הוא  הכיפורים יום של ועיקרו עליכם", "תמליכוני

זה, שביום הכפרה - מכפר" יום של "עיצומו
לפי  נמדדת שאינה אדם, לכל מלמעלה המעניקים

שלו. התשובה עבודת

נענש ·. אינו שהאדם רק פירושה אין 'כפרה'
שנמחק  גם אלא החטא, והפגם 7עבור הרבב מנפשו

תכלית  מזו: יתירה שנעשה; החטא ידי על שנתהוו
רושם  נותר שלא בלבד זו לא - היא הכפרה
נהפכים  עצמן שהזדונות תכליתה אלא מהעבירות,

כזכיות  .8ונחשבים
ומתחרט  תשובה עושה כשאדם להבין: צריך
התענוג  את בזה בכך הוא עוקר שעשה, החטא על

העבירה  עשיית בעת לו מכך 9שהיה וכתוצאה
שהעבירות  (כיון הרע ממנו ונמחק מתנקה
צמאון  לידי אותו שהביאו הן לתשובה הקודמות

לזכיות) נחשבים הן לכן כיצד,10להקב"ה, אבל .
של  "עיצומו ידי על שבאדם הרע ונמחק מתנקה
להבין, אפשר תשובה? יעשה שהאדם מבלי יום"
יענישוהו, לבל כפרה יהיה יום" של ש"עיצומו
עבירות. על העונש את מסיר הכיפורים שיום משום
האדם  שבנפש הפגמים יורדים ובמה כיצד אבל
שנדרשת  הסוברים רבנן לדעת גם הרי (כאמור,
מפעולת  גדולה כיפור יום של הכפרה הרי תשובה,
שיום  רבי, לדעת ובפרט האדם, שעשה התשובה

תשובה)? ללא גם מכפר כיפור

בזה: הביאור

ישנן  הקב"ה עם ישראל בני של בהתקשרות
ידי  על הקב"ה עם הקשר א) מדריגות: כמה
עצמו  על ומקבל הבורא מצוות את מקיים שהאדם
ציוויי  את למלא מוכן שהוא שמים, מלכות עול
עם  ישראל בני של הפנימית ההתקשרות ב) הבורא.
מההתקשרות  יותר ועמוקה יותר הנעלית הקב"ה
שמים. מלכות עול וקבלת המצוות מקיום הבאה
כשעבר  אז, שגם בכך, מתבטא הזה הפנימי הקשר
מכרסם  - הקב"ה עול מעליו ופרק הקב"ה ציווי על
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וש"נ.1) א יג, שבועות
הובא 2) ה"י. פ"ג, שגגות הל' ה"ג. פ"א, תשובה הל' רמב"ם

סט"ז. סתר"ז, אדה"ז בשו"ע
הכפורים 3) יום של "ועצמו וד' ה"ג שם הרמב"ם וכמ"ש

כרבנן. שפסק אף - מכפר"
ערופה.4) עגלה מצות בדרמ"צ וצ"ע
רבי 5) פלוגתת בביאור ואילך, 125 ע' חכ''ז לקו''ש ראה
ורבנן.

שם.6) ובהנסמן 124 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש בארוכה ראה
פ"א.7) אגה"ת
ב.8) פו, יומא
(דרמ''צ 9) הקליפה גוף - דברים הוידוי וע''י הקליפה. נפש

ב). לח,
פ''ז.10) תניא
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תשובה; כך על עושה והוא לו, חורה בליבו, הדבר
קשר  מאותו באה שהתשובה כך, מחמת ואכן
שעל  ההתקשרות מאשר בנפש יותר עמוק שהוא

של  בכוחה יש לכן המצוות, קיום התשובה ידי
מעבירות  שנוצרו שבנפש, הפגמים את להסיר

הגלוי  הקשר את גם 11שהחלישו זאת, כל עם אבל .
נמדד  להיות וניתן מוגבל, הינו הפנימי הקשר
של  העצמית ההתקשרות ג) תשובה. של בתנועה

התקשרות יתברך. עצמותו עם הנשמה אין efעצם
מלהתבטא  למעלה והיא והגבלות מדידות כל בה
תשובה. של בתנועה לא אפילו שהיא, כל בתנועה

ועבודות efהתקשרות פעולות ידי על נפעלת אינה
ככל  גדולות האדם, פעולות כל כי - האדם
התקשרות  - מדידה שהיא איזו בהן יש שתהיינה,
שהיא  נשמתו, עצם מצד בטבע, אדם בכל קיימת זו
(בהיותה  עתה וגם ממש", ממעל אלקה "חלק

לייחדך". יחידה בך, ודבוקה "חבוקה היא בגוף)

מדידות  מכל נעלית היא זו והתקשרות מכיון
היא  שאין כשם הרי שהוא, כל ציור או שהן
אפשר  אי כך האדם, של ה' עבודת מחמת נפעלת
העבודה  העדר ידי על בה לפגום או להחלישה גם

במדריגה עבירות. ידי על אין התקשרותשל efאו
יום  של "עיצומו ולכן פוגמים. והחטאים הפגמים
יהודי  כל אצל מתגלית כיפור ביום שכן מכפר",
הקב"ה, עם הנשמה שבעצם העצמית ההתקשרות

נופליםzilbznוכאשר זו, כל lina`מדריגה
האם  רק, היא ורבנן רבי של (המחלוקת הפגמים

בכדי תשובה אבל dlbzzyנדרשת זו. מדריגה
אינה  הכיפורים יום של שהכפרה מודים, הכל
יום" של "עיצומו אלא תשובה, ידי על נפעלת

מאליו). מכפר

ופגם  הגיע שהחטא הדרגות באותן 12באותן ,
יש נפעלת lertlדרגות והיא כפרה, שתהא

הפועל  התשובה, ידי באמצעות ועל האדם, אצל ת
לבין  בינו יותר מעמיקה התקשרות למעלה, גם זה

dxiqneהקב"ה, zxaey `ide שמונע מה כל את

הכיפורים  יום של הכפרה אולם זו. התקשרות
מלכתחילה  ששם כזו דרגה שמאירה מכך נפעלת

כנ"ל  פגם, בה קיים .13לא

.‚- תשובה ימי עשרת שתחילת יוצא זה לפי
- תשובה ימי עשרת של וחותם וסיום השנה, ראש
ענינם  שבשניהם בכך משתווים הכיפורים, יום
- שבהם התשובה מבחינת גם למעלה הוא העצמי,
השנה  בראש הקב"ה. עם הנשמה עצם התקשרות
ה"תמליכוני" באמצעות גילוי לידי באה היא
יום  של ב"עיצומו - הכיפורים וביום לנו", ו"יבחר

.14מכפר"
של  העצמי ענינו מלבד השנה, שבראש וכשם
עצם  של התקשרות ה"תמליכוני", - השנה ראש
ראש  נכלל (שלכן התשובה ענין גם בו יש הנשמה,
היום  מצות וגם תשובה) ימי עשרת בחשבון השנה
כל  בו יש הכיפורים ביום גם כך שופר), (תקיעת

הללו  הענינים "עיצומו 15שלשת - הנשמה עצם :
הכיפורים  יום של התשובה ענין מכפר", יום של
גם  תשובה) ימי מעשרת הוא הכיפורים יום (שלכן
וכו', התענית מצות הכיפורים, יום של היום מצות

גם והוידוי zevnוכן .16התשובה

וראש „. הכיפורים יום משתווים נוסף בדבר
השנה:
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מרצון 11) שלמעלה בבחי' מגעת התשובה - למעלה וגם
ותשובה  וידוי מצות דרמ"צ ג. כו, אחרי בלקו"ת כמבואר דמצות,

ובכ"מ.
דמזה 12) 31 הערה 78 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש ראה

שגם  משמע צ"ג ממקום למעלה מגיע עבירות על תשובה שע"י
צ"ג. ממקום למעלה מגיע הפגם

שבין 13) החילוק בדוגמת הם ויו"כ תשובה אלו בחינות וב'
תשובה  יעשה הקב"ה למענה לו ויתכפר אשם יביא התורה מענה
ח''ד  בלקו''ש נדפס תשי"ב, תשרי ח' מכתב גם (ראה כו'
הו"ע  - אשם יביא התורה מענה שגם דאף - (343 ע' [המתורגם]
זו  דבחי' התשובה ע"י מ"מ הקרבן, מכפר דוקא דאז התשובה,
הקרבן  שע"י הקרבן מהני (ואז כשגגות רק הזדונות נעשים

אד  וכל ד"ה (ראה זה שוגג אינו מתכפר אבל ספ"ד)), להצ"צ ם
הרצון  לבחי' שייכת התורה שע"י התשובה (כי לגמרי, מתכפר
לקו"ש  (ראה הרצון" "בבעל הרצון", "בעומק שהיא אלא דתורה
בקו  היא שהתורה דלהיות ,(8 הערה 125 ע' [המתורגם] ח"ד
מ"מ  אבל מהשתל', שלמעלה בחי' ידה על מתגלה האמצעי
דמענה  התשובה משא"כ כו', מדידה בה יש ולכן להשתל') השייך
שלמעלה  עצמי תענוג מבחי' היא מהתורה, שלמעלה הקב"ה
מדידות, שום בה אין ולכן דיו"כ, הכפרה דוגמת לגמרי, מהרצון

כזכיות. נעשים שהזדונות ועד הזדונות, על גם ומכפרת
וסולח",14) מוחל "מלך יו"כ בתפלת הברכה וכנוסח

- תמליכוני" - ד"מלך" מהבחינה באה דיו"כ וסליחה שהמחילה
שבר"ה.
סוכות.15) לענין גם ואילך 350 ע' חי''ט לקו''ש וראה
לעשות 16) הכל חייבים ה"ז: פ"ב, תשובה הל' רמב"ם ראה

תשובה  בהל' הרמב"ם כתב זה, וענין - ביוה"כ. ולהתודות תשובה
למעלה  הוא כי יו"כ) מדיני שהוא (אף עשור שביתת בהל' ולא
בהל' שכתבה בשופר), (שנרמז התשובה דוגמת - המצות מענין

שופר. בהל' ולא תשובה
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בחינת  וגם התשובה בחינת השנה שבראש כשם
מצות 17ה"תמליכוני" ידי על ביטוי לידי באים ,

נעלים  שהם אף בשופר, היום שמצות השנה, ראש
הכיפורים: ביום גם הוא כך - מהמצוה ביותר
יום" של "עיצומו ידי שעל הנשמה עצם של הגילוי

עינוי  הכיפורים: יום במצוות שביתה 18מתבטא ,
קודש. ומקרא ממלאכה

הגמרא  אומרת כן פי על הסובר 1אף רבי, שגם ,
מודה  תשובה, ללא אפילו מכפר, יום" של ש"עיצומו
מכפר: הוא אין עצמו, הכיפורים יום עבירות שעל

"עיצומו  אין כך על וכו' כיפור ביום צם לא של אם
יום  של שעיצומו משום מכפר, אשר 18יום" הוא

שהוא  שייך אינו ולכן לעבירה איֿהצום את עושה
כך  על יכפר .19עצמו

גדול ‰. כהן בעבודת גם מוצאים אנו זה דבר
ביום  הגדול הכהן עבודת מעיקרי ביום-הכיפורים:
זו  כניסה על הקדשים. לקדש כניסתו היתה זה,

בפסוק  מועד",20נאמר באוהל יהיה לא אדם "וכל
הירושלמי  כך על בהן 21אומר שכתב אותן "אפילו

חיות  אודות נאמר שזה - אדם" פני פניהם ודמות
נעלים  המלאכים יכלו 22הקודש, לא הם גם ביותר,

יום  של שהעבודה כלומר, הקדשים. בקדש להמצא
ישראל  בני של ההתאחדות את מגלה הכיפורים
עם  ישראל) כלל של השליח היה גדול הכהן (שהרי
הקב"ה  רק - בלחודוהי" ומלכא "ישראל הקב"ה,

לבד. ישראל בני עם
לקדש  הגדול הכהן של כניסתו מזו: יתירה
בו  חסר היה כבר ואז שני, בבית גם היתה הקדשים
למקום  כניסה זו שהיתה מובן מכך הקודש. ארון
כפי  תורה (אפילו התורה מן הנעלית כזו ודרגה

לוחות) - החקיקה באותיות עומדת .23שהיא

לתשובה  התורה ידי שעל תשובה בין ההבדל
הוא  מהתורה ידי 24שלמעלה שעל התשובה :

הינה  שהתשובה אף - לבד גילוי בחינת היא התורה
על  גם תשובה מועילה שלכן מהתורה, למעלה
מצות  (כולל התורה מצוות תרי"ג של פגמים
גילוי, בבחינת היא מקום מכל הרי תורה), תלמוד
ההתאחדות  היא מהתורה, שלמעלה התשובה ואילו

מגילוי. למעלה יתברך, עצמותו עם

העצמית  ההתקשרות נוצרה הבית שבזמן וכשם
הכניסה  ידי על הקב"ה לבין ישראל נשמות שבין
הכיפורים, ביום הקדשים לקדש הגדול הכהן של
יום  בתפילות זה ענין מתבטא עתה גם כך
עבודת  במקום היא תפלה שכן הכיפורים,

הקרבנות:

שחייבים  בשנה היחיד היום הוא הכיפורים יום
כנגד  הן התפלות חמש תפלות. חמש בו להתפלל
חיה, נשמה, רוח, נפש, - שבנשמה המדריגות חמש

ביום 25יחידה  רק שמתפללים החמישית, התפלה .
בחינת  מתגלית ובה נעילה, תפלת הוא, הכיפורים
הקב"ה, עם מאוחדת שהיא כפי שבנשמה, היחידה
ובני  הקב"ה מלבד דבר לשום מקום אין ושם
כל  את נועלים - "נעילה" של פירוש וזהו ישראל.
שם  אחד; לאף להכנס מתירים ואין השערים,

יתברך. עצמותו עם ישראל בני רק נמצאים

בתפלת  בעיקר מתגלית זו שבחינה ואף
בכללות 26נעילה  הרי בכל 27, גם זו בחינה קיימת

" הלשון: כפי הכיפורים. יום של meiהיממה
ש  תפלות", בחמש מחוייב meidשנתחייב כולו, ,

היום  של זמן חלק שכל אף כלומר, תפלות; בחמש
פרטית בתפלה ערבית,elyמחוייב תפילת - (בערב

"יום  הוא זה כל עם בזה), וכיוצא שחרית - בבוקר
יום yngaשנתחייב הוא בכללות כי - תפלות"

יחידה. בחינת - ה"חמש" בו שמאיר
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64 ח"ד 17) בלקו"ש (נדפס תשכ''ד לר''ה הכללי מכתב ראה
.(339 ע' [המתורגם]

מגיע 18) דיו''כ שהעינוי פי''ז תרנ''ז כחתן והוא ד''ה ראה
התשובה. מבחי' למעלה

פענח 19) צפנת ראה סניגור. נעשה קטיגור אין בדוגמת
ואשוב  דאחטא מהא צ"ע ולכאורה ה"כ. פ"ד, יבום הל' לרמב"ם
(אגה"ת  תשובתו מקבלין כו' דחק אם אבל דייקא, מספיקין אין

ואכ"מ. יותר. נעלית היא דדחק דתשובה וי"ל פי"א).
יז.20) טז, ויקרא
ובד"ה 21) ב) רח, (וח"א ב סו, זח"ג וראה ה"ה. פ"א, יומא

בסופו. הנ"ל אדם וכל
א.22) מג, זח"ב ראה אבל ה"ז. פ"ב, יסוה"ת הל' רמב"ם

- א) רכה, זח"ג (כנראה - לרע"מ שם (ומציין רפל"ט תניא וראה
פ"ז)). ש"נ (כנראה ולע"ח

(23.276 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש ראה

(24.13 הערה לעיל ראה
ב.25) פו, פינחס לקו''ת
לט,26) תצא לקו"ת (ראה היום בסוף הוא הכפרה עיקר ולכן

מיוחדים  בעתים "ובפרט לד) (ע' פ"ה העבודה קונטרס וראה ד).
דיוהכ"פ". ובנעילה בתק"ש כמו

שכללותו 27) בשבת, ג"כ הוא שבתון) (שבת שביוהכ"פ עד"ז
(ראה  היום בסוף הוא דרעווין רעוא אבל עונג, - לשבת) (וקראת -

שבת). סעודות דרושי בסי'
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פעמים ‡. כמה שכתב 1כמדובר מזה -
בגמרא 2הרמב"ם  זה דרך לקריאת 3(ועל בנוגע (

קורין  "ולמחר תורה: בשמחת הברכה וזאת פרשת
התורה  קריאות וכסיום כהמשך הברכה", וזאת
שיהיו  לישראל להם תיקן "משה - במועדות

בכל epiprקוראין cren השייכות כי  משמע - "
היא  חג של האחרון טוב ליום הברכה" ד"וזאת

המועדות" כל סוף "שהיא לפי רק "כדי 4[לא או
לשמחת  לסיימה שזכו התורה שמחת לסמוך

לברכת 5החג" שלמה המלך ברכת לסמוך "כדי או ,
"ענין 6משה" היא הברכה וזאת שפרשת לפי אלא] ,

בו.7המועד" שנקראת
הידוע ·. פי על לבאר אפשר היה והנה

תורה  שמחת עושים (שאז עצרת היא 8שבשמיני (
ההמשכות 9הקליטה  כל בפנימיות נקלטות שאז ,

שעיקרו  ומכיון בכלל). (והחודש השנה דראש
מכתירים  שישראל מה הוא השנה ראש של ותוכנו

רז"ל  כמאמר עליהם, למלך הקב"ה "אמרו 10את
הרי  עליכם", שתמליכוני כדי כו' מלכיות לפני
ושמחת  עצרת דשמיני הענינים שמעיקרי מובן
עליכם", ד"תמליכוני זו המשכה קליטת היא תורה

כו' עצרת בשמיני ובפנימיות בגילוי .11שנמשכת
דשמחת  השייכות בפשטות לבאר יש זה פי ועל

שכתוב  למה "ויהי 12תורה שכתוב מה בפרשתנו,
שבטי  יחד עם ראשי בהתאסף מלך בישורון
מלך", בישורון "ויהי ענינים: ב' שבזה ישראל",

בחינת  המשכת עליכם, תמליכוני בחינת הוא
יתברך  שבטי 13מלכותו יחד עם ראשי ו"בהתאסף ;

להיות  יחד מתאספים "שכולם הוא ישראל",
ורגל  דראש התחלקות בהם ואין כאחד" .14לאחדים

בזה  זה תלויים אלו ענינים זו 15וב' בעבודה כי ,
מכיון  ישראל: כל שווים עליכם' ד'תמליכוני
עול  וקבלת ביטול ידי על נעשה עליכם דתמליכוני
בין  חילוק בזה ישנו באם הרי שמים, מלכות
ביטול  זה אין – מימיך שואב גו' דראשיכם הסוגים

שלימה  שמים מלכות עול וקבלת .16גמור 

ידי  על שהיא ודם, בשר מלך הכתרת וכדוגמת
ההכתרה, שבעת הביטול, בשלימות העם, ביטול
ירגיש  באם פשוט. ואיש גדול שר זה בביטול שווה
להמלך. בביטולו חסר יהיה מציאותו, השר
לאחרי  רק באה פשוט ואיש שר בין וההבדלה
חילוקים  ישנם שאז גזירות, וגוזר מלך נעשה שכבר

ההכתרה). בעת לא (אבל הגזירות קיום באופן

שמיני  בשם גם מרומזים אלו ענינים וב'
לכם)17עצרת  (תהיה עצרת א) בזה: שמהפירושים ,

וממשלה  מלכות לכון",18לשון תהי "כנישין ב) ,

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

ואילך.1) 156 ע' לעיל ואילך, 237 ע' ח"ט לקו"ש ראה
ואילך.2) ה"ח פי"ג תפלה הל'
א.3) לא, מגילה
שם).4) מגילה בתוי"ט (הובא העיר בני פ' מגילה ר"ן
שפה.5) סי' מח"ו
סוכות.6) תפלת סדר אבודרהם שם. מח"ו
שייכות.7) עניני כמה שם בלקו"ש וראה
(8.17 הערה לקמן ראה
א'תשפט.9) ע' שם אוה"ת ד. פח, ג. פה, שמע"צ לקו"ת ראה

ובכ"מ.
הענין10) הרס"ג ובל' סע"א. טז, דר"ה)oey`xdר"ה (בתק"ש

טעמי  (אבודרהם. זה" ביום הבורא את עלינו ממליכים "אנו
תש"ג. ר"ה של יו"ט ד"ה וראה התקיעות).

לכם 11) להיות . . עצרת "וזהו סע"ג: פב, סוכות לקו"ת ראה
שום  כמ"ש והיינו . . ית' מלכותו קבלת השנה לכל למשמרת
גם  וראה שם. לס"ד ובקיצור שם. ע"ד ובריש מלך". עליך תשים

(במ"ש סע"ג פז, ipinydשם meia העם את שלח שמע"צ) (שהוא
ס"ע  לשמע"צ בהוספות אוה"ת ד. צד, עם). בלא מלך דאין -

ובכ"מ. פכ"ו. תרצ"ה השמע"צ ביום ד"ה א'תתקמז.
ה.12) לג,

עליהם.13) מלכותו עול תמיד עה"פ: פירש"י ראה
מלך.14) בישורון ויהי הכתוב בביאור נצבים ר"פ לקו"ת

ר  אי"ז זה (ופרט)וכתוב פסוק הקדמה `cgק זוהי כ"א בהסדרה,
הסדרה  כל ו)שם התוכן (עיקר שהן שלאח"ז, הברכות לכל ו"כלי"

דווקא,dkxad"וזאת כאחד כולנו הוא לברכה הכלי כי ,"
"sq`zdaעם ע'cgiראשי ח"ט לקו"ש ראה – ישראל" שבטי

ואילך. 235
ובגו"א.15) בסופו, בהכתוב פירש"י ראה
א'תתסב.16) ס"ע ואילך. א'תתנ (ס"ע ברכה אוה"ת וראה

מקיף  מלך בישורון ויהי דבחי' הנ"ל כ' בביאור ואילך) א'תתסו
וקב"ע  (יראה עם ראשי בהתאסף ע"י נמשך כו' הכללי

לשמח"ת. ושייכותו יחד. כולם ו)התכללותם
(17- בשמע"צ ולא בשמח"ת היא הברכה וזאת דקריאת ואף

" הל' בזה נאמר שלכן .226 ע' שם לקו"ש וזאת xgnlראה קורין
מזה  - קורין" "בשני שנאמר שני יו"ט כבשאר ולא הברכה"
שקורין  יו"ט כבכל ודלא בשמע"צ הברכה וזאת קורין שבא"י
גם  שייכות וקריאתה ששמח"ת מוכח ראשון דיו"ט הקריאה בא"י
להערה  שוה"ג שם בלקו"ש ראה - דשמע"צ שני יו"ט שהוא לזה
שברוב  מזה גם וכדמוכח .10 ,7 הערה 237 ע' שם לקו''ש .12
ענינו  מצד שמע"צ ביום הוא ששמח"ת הטעם מבואר הדרושים
ד"ה  לקו"ת ראה - וכיו"ב) הקליטה, היא שאז (לפי שמע"צ של
צוה  תורה ד"ה ג). (פה, והשני ג). (פד, בסופו הא' השמע"צ ביום
ובכ"מ. א'תשעט). (ע' השמע"צ ביום ד"ה אוה"ת ד). (צד, ס"ג

ואילך.18) א'תשעו ע' שמע"צ אוה"ת רע"ב. רנו, זח"ג ראה
א'תתקמז. ס"ע



dkxadמד z`fe zyxt - zegiy ihewl

התרגום  שכל 19כפי' והתקבצות, התאספות "היינו ,
אחד  במקום להכלל כולם יתקבצו ישראל בני

ושרשם" ד"ויהי 20במקורם הנקודות ב' שהן .
ראשי  "בהתאסף מלוכה, בחינת - מלך" בישורון
כולם  והתכללות קיבוץ ישראל", שבטי יחד עם

כנ"ל  תליא, בהא הא אשר .16יחד,

היא ‚. עצרת שמיני להבין: צריך עדיין אמנם
של  ענינו ועיקר תשרי, חודש עניני דכל הקליטה
ובמה  שמחה. הוא תורה ושמחת עצרת שמיני
ענינו  תורה ושמחת עצרת דשמיני בשמחה מתבטא
זה. חודש עניני משאר יותר דוקא, השנה ראש של

בזה: והביאור

"תמ  ביטוי ענין לידי בא עליכם" ליכוני
בהן  שוין ישראל שכל והתכללות בהתאחדות

"אתם 15כנ"ל  השנה לראש בנוגע שנאמר וכמו ,
שכולם  גו'" שבטיכם ראשיכם כלכם היום נצבים

כאחד  לאחדים דוקא 21הם הוא זו בחינה וגילוי .
קליטה  הוא שענינו תורה, ושמחת עצרת בשמיני
בתנועה  הוא הגילוי השנה שבראש אלא וגילוי,
תורה  ושמחת עצרת ובשמיני וקבלתֿעול דביטול
ישראל  דכל והתכללות בהיחוד הוא מתגלה

(שענינה ד"שמחה" דוקא ielib22בתנועה כי - (
דכל  הוא ישראל מנהג תורה ושמחת עצרת בשמיני

חילוק  בלי בשוה, בזה שמחים .23ישראל 

אף  הכיפורים, יום של ענינו [מהֿשאיןֿכן
יתברך  עצמותו מצד הוא הכפרה ענין ששרש
שבא  בנפש הוא זה דרך ועל מהתחלקות, שלמעלה

הנשמה  עצם היא 24מצד עצמה הכפרה מקום מכל ,
הפרטיים] ועוונותיו עניניו לפי ואחד אחד .25בכל

"מועדים „. הוא ענינם רגלים שלש והביאור:
ושמחת  עצרת שמיני זה שבענין אלא לשמחה".
השמחה  הרגלים ג' בכל כי הם. מיוחדים תורה

– בפסח יום: של בעניניו או היום במצות קשורה
מתן  "זמן הוא בשבועות חרותנו"; "זמן שהוא לפי
שמחתנו" "זמן שהוא בסוכות וגם תורתנו";
וישיבה  מינים ד' נטילת במצוות השמחה קשורה

הכתובים  כפשטות השמחה 26בסוכה, ואילו ;
במצוה  קשורה אינה תורה ושמחת עצרת דשמיני
עצמה. השמחה ענין הוא שאז כיֿאם מיוחד, וענין
למצוה  שייכות בלי שמחה שהיא ומכיון
למעלה  היא שהשמחה מובן הרי כו', מיוחדת

המועדים  דשאר והגבלה .27ממדידה

דשמיני  בהשמחה שדוקא ישראל כל מנהג ולכן
בשוה  ישראל כל בזה שמחים תורה ושמחת עצרת

חילוק. כל בלי

שייכת  שהיא מכיון דסוכות, דבהשמחה
וערך למצוות אופן לפי מוגבלת השמחה הרי היום,

המצוות  בקיום חילוקים שישנם ומכיון המצוות.
בזה  מחויבים שאנשים מה (כגון וסוכה מינים דד'
שעלֿדרךֿזה  מובן הרי וכו'), נשים מהֿשאיןֿכן

אלו. למצות השייכת בהשמחה חילוקים ישנם

"מי  אמרו שעליה השואבה, בית שמחת וגם
שמחה  ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא

הסוכות 28מימיו" לחג שייכת שהיא מאחר הנה ,
שבו  המים חילוקים:29ולניסוך כמה בזה ישנם ,

כל  אבל מרקדים", היו מעשה ואנשי "חסידים דרק
ולשמוע  לראות באים והנשים האנשים .30העם

תורה, ושמחת עצרת בשמיני מהֿשאיןֿכן
אין  גם ולכן והגבלה, ממדידה למעלה היא השמחה
וכלשון  זו, בשמחה השמחים לאלו בנוגע הגבלות

אגיל כו'gny`eהפיוט: תורה שמח `mdxaבשמחת
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לה.19) כט, פנחס עה"פ
ע'20) שם אוה"ת וראה ד). (פד, השמע"צ ביום רד"ה לקו"ת

ועוד. א'תשעח.
נצבים.21) ר"פ לקו"ת
תרנ"ז 22) תשמח שמח בד"ה ובארוכה ד. עט, סוכות לקו"ת

בתחילתו.
(23.31 הערה לקמן ראה
שם.24) ובהנסמן ליוה"כ בשיחה ח"ד לקו"ש ראה
משתווים 25) ור"ה ד"שמע"צ שאומרים מה יל"פ ועפ"ז

שם. תרצ"ה (המשך כו'" עליונים ויחודים כוונות עניני בכמה
שיוהכ"פ  (אף ליוהכ"פ שמשתווה נאמר ולא צח) ע' יום היום

דר"ה). והשלימות הגמר הוא

לולב 26) ד"ה פרש"י ב. מג, סוכה ואילך. ד כג, אמור ראה
שנוי' הי"א פ"ג סוכה ובירושלמי לשמחה). - מינים (ד' שם
תצד  סי' אדמוה"ז שו"ע שבועות). ֿ) יא טז, ראה במחלוקת.
(ֿסוכות). יגֿיד שם ראה דבעינן. ד"ה ב סח, פסחים מרש"י סי"ח
תו"ת  וראה שלמים). (שמחת ה"ב פ"א חגיגה ירושלמי ראה אבל

טו. יב. פסוק שם
דנק'27) ההיקף ipinyולהעיר ימי מז' למעלה שהוא עצרת

למעלה  שהיא להשמחה בנוגע הוא שעד"ז ומובן שבחגה"ס.
צ"ע  אבל א'תשצג). ע' אוה"ת סע"ג. פט, לקו"ת (ראה מהגבלה

.34 ע' בתו"ש ממש"כ
א.28) נא, סוכה משנה
שבהמשך 29) ולהעיר הי"ב. לולב מהל' פ"ח רמב"ם ראה

שישמח  "השמחה טו בהל' שם הרמב"ם מבאר ביה"ש לשמחת
ה  בעשיית כו'".devnאדם

הי''ד.30) שם רמב"ם שם. משנה ראה
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תורה, תורה.dnlyכו'wgviבשמחת בשמחת שמח
וטף  ונשים אנשים ישראל, שכל ישראל ומנהג

תורה  בשמחת .31שמחים

התאחדות ‰. שתהיה דבכדי ידוע והנה
אחד  כל ביטול ידי על הוא ישראל, דכל והתכללות
והעדר  בהביטול גם מתבטא וזה ממציאותו, ואחד
- תורה דשמחת בהשמחה אחד, שבכל ההתחלקות
שישנם  שאף ישראל, לכלל בנוגע שהוא דכשם
בחינת  עד ראש מבחינת בישראל, מדרי' חילוקי
– מימיך שואב עד שבטיכם מראשיכם - רגל
הפרטית  ממציאותם הם מתבטלים מכלֿמקום
תורה: ושמחת עצרת בשמיני בשוה שמחים וכולם
תורה  שבשמחת בפרט, מישראל אחד בכל הוא כן
שלו  ורגל ראש בחינת אצלו להיות צריך

.32בהשוואה 

הבנה  הוא בכללות שענינו הראש, שגם היינו,
בו  יש תורה ושמחת עצרת בשמיני הנה והשגה,

רגל  דבחינת עול וקבלת ביטול וזה 33בחינת .
ושמחת  עצרת בשמיני הריקודים בענין מתבטא

ב  הוא שהריקוד ישראל, כמנהג רגלים תורה
הראש.34ובאופן  וגם הגוף כל "רוקד" ידם שעל

.Â בשמיני הנ"ל נקודות דב' יובן זה פי ועל
מלך", בישורון "ויהי – מלוכה בחינת עצרת,
יחד  עם ראשי "בהתאסף - יחד כולם והתכללות
ישנן  רק לא כנ"ל, בזה, זה שתלוים ישראל" שבטי
באות  גם שהן אלא תורה, ושמחת עצרת בשמיני

תורה. דשמחת והריקודים בהשמחה גילוי לידי
ישראל  בעם ההתחלקות שלילת ביאור: וביתר
על  (נוסף היא עליכם תמליכוני לעבודת בשייכות

המכתירים  העם ביטול שלימות מצד לעיל המבואר
המלך: ודרגת בחינת מצד גם המלך) את

הרי  גזירות, וגוזר מלך נעשה שכבר לאחרי
חלוקות, ובמדריגות הן, שונות שגזירותיו כשם
ושונים  חלוקים הם הגזירות את המקיימים כן כמו
בבחינת  אבל וכו'). שר או עבד גדול, או (קטן
זו  מבחינה ולמעלה לפני (שהיא "תמליכוני"
עצמו, להמלך שייך זה - גזירות) עליהם שיגזור

הוא: אחד והמלך

אין  ההכתרה בו שפועלים המלך שבדרגת וכשם
ההכתרה  את הפועלים אלו גם כן התחלקות, שום
– מהתחלקות למעלה הם עליכם" "תמליכוני

כאחד". "לאחדים

עצרת  דשמיני השמחה בעילוי הוא זה דרך ועל
הסוכות: ימי כל על תורה ושמחת

שייכת  אז שהשמחה להיות הסוכות, ימי בז'
למצוות, בזה zexifbוקשורה ישנה - המלך

ושמחת  עצרת דשמיני בהשמחה אבל התחלקות:
בחינת  שהיא אלא למצוות, שייכת שאינה תורה
גילוי  לידי שבא השנה דראש עליכם תמליכוני

תורה  ושמחת עצרת השמחה 32בשמיני בזה 35בקו -
ישראל". שבטי "יחד - התחלקות אין

.Ê תורה דשמחת שהשמחה הנ"ל, פי על אמנם
הגבלה  אין לכן אשר והגבלה ממדידה למעלה היא
"שמחת  בשם נקראת למה - בה השמחים באלו

dxez לפי ומוגבלת קשורה השמחה כי שמורה ,"
גופא  דמזה מדידה, יש לכאורה ולהתורה התורה,

מארץ36שנאמר  ים",dcn"ארוכה מני ורחבה
היא  שמידתה אלא מדידה בגדר שהיא משמע

וכו' מארץ ?37ארוכה
הבעלֿשםֿטוב  תורת פי של 38ועל שמו אשר

קיומו  זהו בלשוןֿהקודש לו יקראו אשר דבר כל
הבלתי  השמחה אשר לומר צריך הדבר, של
"שמחת  בהשם היא נרמזת תורה דשמחת מוגבלת

תורה".

שני  יש תורה" ב"שמחת בזה: והביאור
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"ושמחת 31) ב): (רסט, בסופו הסוכות שער סידור ראה
גם  הרבה היא גבוה עצמה דס"ת שמחת שהיא לפי ההקפות
לקו"ת  גם וראה לה". ראויים ישראל וכל ביה''ש* שמחת מבחי'

תורה שמחת "וזהו ד: צד, מי mlekyברכה הנ"ל בשמחה הם
רד"ה  וראה ביותר''. גדולה אצלו השמחה לבד עבד בבחי' שהוא

בסופו. תש"ו הנ''ל ד''ה תש"ה. שמח"ת ענין להבין
מועדים 32) הג' דכל ובכ''מ) ואילך. ג (צד, שם לקו"ת ראה

דעיקר  וי"ל ממש''. שוין ומטה מעלה שבו "לפי רגלים, נק'
ושמח"ת. בשמע"צ הוא הגילוי

(כהובא 33) שמים מלכות קב''ע שצ"ל בשמע"צ מצינו ולכן
בחי' שהיא ופנימיות התחלה היא בשמע''צ ואדרבה .(11 בהערה
(לקו''ת  בקב"ע מכוסה צ''ל השמחה שבשמע''צ אלא קב"ע,
ע' תש"ב סה''ש וראה ואילך. 33 ע' תו"ש ואילך. ד פב, שמע''צ

.(6
יושב.34) כשהוא רגלים ורקידת בידים טיפוח משא''כ

.b ,t zekeq z"ewl mb d`xe (*

שם.35) תרצ"ה המשך ראה
ט.36) יא, איוב
תרנ"ט.37) תכלה לכל רד"ה ראה
שעהיוה"א 38) ואילך. סע"ב ד, בראשית ס"פ להה"מ או"ת

ובכ"מ. שם). (ובהנסמן ב מא, בהר לקו"ת פ"א.
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בתורה  שמחים ישראל א) התורה 39פירושים: ב) .
שמחה  את 40עצמה משמחין שישראל והיינו ,

בתורה,41התורה  הובאו הפירושים שב' ומכיון ,
בשמחת  ישנם הענינים שב' מובן אמת, תורת
מהפירושים  שזהו בזה. זה ותלויים ושייכים תורה,
ישראל  שמחת רבים, לשון שמחתינו" ב"זמן

ישראל. ידי שעל עצמה התורה ושמחת בהתורה

ואחד  אחד לכל שייכת תורה ששמחת ומאחר
נשים  פשוטים, אנשים גם ישראל, כל כי מישראל,
גם  מובן הטעם שיהיה צריך בה, שמחים וטף

פשוט. לאיש

בכדי  הב': כפירוש הוא הטעם בפשטות, והנה
ולהבינה  אותה ללמוד שענינה בתורה לשמוח
ואז  כו' ולהבינה ללומדה תחלה צריך - ולהשיגה
בשמחת  אבל והשגתו, הבנתו ערך ולפי בה לשמוח
ואדרבה  בתורה לומדים אין ההקפות שבעת תורה
ומכוסה  כרוכה שהיא וכפי בתורה מקיפים רק
בתורה. לשמוח כך כל מקום אין לכאורה במפה,
וגילוי  שמחה, שהתורה – פירושה תורה ושמחת

(הקפות  השמחה וגודל בכל 42השמחה – ריקודים) ,
אתה  וירקדו אתה יקיפו שישראל תורה זקוקה זאת
שמחת  ומגדילים השמחה את מגלים שעלֿידיֿזה

.43התורה 

.Á היא שייכת עצמה מצד תורה הוא: והענין
גם  עצמם מצד ולכן כנ"ל, והגבלה, למדידה
אבל  והגבלה. למדידה שייכים והריקודים השמחה
ישראל  של (מחשבתן) ששרשם ישראל, ידי על

לתורה  גם) דבר (לכל יד 44קדמה על הנה שנתגלה , י
בלי  שהוא מהתורה) (שלמעלה שרשם בישראל
זה  ידי על – גדר שפורצת שמחה ידי על – גבול

בהתורה  גם גבול בלי השמחה .45ממשיכים

הבהיר  בספר דאיתא היה 46[ועלֿדרך שדוד
היינו  הוא, בריך בקודשא שלמעלה תורה מחבר
שלמעלה  סוף אין בחינת בהתורה שהמשיך
מפזז  הי' ש"דוד - שמחתו אופן ומצינו מהתורה.

הוי'" לפני עוז בכל מדידה 47ומכרכר בלי -
שאול]. בת מיכל כטענת - והגבלה

.Ë ששורש מכיון להבין: צריך זה לפי אמנם:
לכן  אשר מהתורה, למעלה הוא ישראל נשמות
– הב') (כפירוש התורה את לשמח בכוחם ישראל
בישראל  והגבלה ממדידה למעלה שמחה באה איך

הא')? (כפירוש התורה ידי על
הוא  ישראל נשמות ששורש אף והביאור:
שנמשכו  כמו מכלֿמקום התורה, משורש למעלה
התורה  לנשמות: תורה בין גדול הפרש ישנו למטה
בריך  וקודשא "אורייתא – למטה שהיא כפי גם

חד" כולא ית'48הוא מעצמותו נמשכת שהיא ,
ישראל  נשמות אבל ית'; עצמותו עם יחוד בבחינת
וכמשל  עצמן, בפני מציאות להיות באופן נתהוו
נעשה  הוא ומכלֿמקום האב ממהות שהוא הבן

מהאב  נבדל עצמו, בפני .49מציאות

למטה  בהיותן ישראל שנשמות הדרך ולכן
ידי  על הוא בקודשאֿבריךֿהוא, מתקשראן

אורייתא  עם הממוצע 50שמתקשרין היא תורה ,
הוא  בריך בקודשא ישראל מתחברין ידה .51שעל

למעלה  שרשן בישראל מתגלה זה לאחרי אמנם
מהתורה  למעלה זו 52שהוא בחינה וממשיכים ,

בתורה.

הפירושים  ב' של השייכות תתבאר זה פי ועל
שמחים  מתחלה בזה: זה וקישורם תורה בשמחת
באורייתא. מתקשרין זה ידי ועל בהתורה, ישראל
הוא, בריך בקודשא מתקשרין אורייתא ידי ועל
זו  בחינה משפיעים וישראל שרשן. בהם ונתגלה

אותה  משמחין זה ידי ועל .53בתורה,
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64 תורה"39) של לגמרה . . ד"שמחין דשמח"ת הענין כפשטות
שם). טור גם וראה סתרס"ט. או"ח (רמ"א

תהי'40) שהתורה דהיינו "שמח"ת רע"א: פו, לקו"ת ראה
מגילוי  שמחה עצמו שהתורה שמח"ת הוא "ולכן א: צו, שמחה".

זה".
שם 41) שמח"ת ענין להבין ד"ה .72 ,68 ע' תרצ"ט סה"מ

ב. רנו, זח"ג גם וראה ובסוף). (בתחילה
בתחלתו).42) שלום תורת (וראה ישר בקו ולא סובב,
ח"ד 43) בלקו"ש (הובאו אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי גם ראה

.((1169 (ע' לשמח"ת בשיחה
תרס"ו 44) המשך בֿג. יט, שה"ש לקו"ת וראה ד. פ"א, ב"ר

תש"ה  שמח"ת ענין להבין ד"ה סיני. במדבר גו' וידבר ד"ה
ועוד. (פכ"ז).

תחלה 45) בתורה שברכו ע"י בתורה ישראל המשכת ע"ד

ג). כט, ראה ד. צא, מסעי (לקו"ת
א.46) נא, שלח לקו"ת ב. רכב, זח"ג ראה
לולב.47) הל' סוף רמב"ם כב. שם, טז. וא"ו, ש"ב ראה
בהערה.48) 66 ע' ה'ש"ת בסה"מ בהנסמן ראה
סה"מ 49) שם. תש"ה בסופו. שם במד"ס גו' וידבר ד"ה

ועוד. שם. ה'ש"ת
א.50) עג, זח"ג ראה
ועוד.51) שם. ה'ש"ת אור עוטה בד"ה שם. ה'ש"ת
שם.52) תרס"ו המשך
תש"ה 53) תתקעו. ע' תבא אוה"ת ג. פה, שמע"צ לקו"ת ראה

בסופו. שם
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הקפות  קודם תורה פסוקי שאומרים מה גם וזהו
עצרת  דשמיני השמחה על טעמים ש"מביאים
זכרונות  מלכיות פסוקי כמו (שהוא תורה" ושמחת

עיקר 54ושופרות) הוא שאז הקפות, קודם -
טעמים  מביאים תורה, דשמחת והריקודים השמחה

מפסוקי זו שמחה פסוקי dxezעל ידי שעל היינו ,
dxez ונרגש נתגלה ישראל וגדלות הוי' בגדלות אלו

ומקיף  שהולך עד כנ"ל, גבול בלי השמחה אצלו
תורה. הספר עם ומרקד

.È בפירושו תורה", "שמחת שהשם מובן ומזה

להנ"ל, סתירה זה אין לתורה, שייכת שהשמחה
לכל  ושייכת והגבלה ממדידה למעלה שהשמחה
אדרבה: אלא התחלקות, בלי מישראל ואחד אחד
שמחתם  ידי על באה זו ששמחה מכיון
בישראל  נתגלה זה ידי שעל לתורה, והתקשרותם
גבול, בלי שמחה נעשה דוקא זה מצד – שרשם
בשוה, שמחים שכולם ישראל", שבטי "יחד וגם
אחד  ואב מתאימות כולן נפשם שורש מצד כי

ממש  אחים הם ישראל וכל .55לכולנה,

(c"lyz dxez zgny lil zgiyn)
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תש"ד.54) גדולות נפלאות לעושה פל"ב.55)סד"ה תניא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc oiaexir(iyily meil)

:`xnbd zvxznäåL äøéæb déì úéà íìBòìxaeq `ed ok` - §¨¦¥§¥¨¨¨
iyxbn iabl wx 'ze`it' oic xn`p ezhiyly `l` ,ef dey dxifbl

.zay megz iabl `le miieldåc meyn ,`ed xacd mrhàëä éðàL §©¦¨¨
,o`k xacd dpey -àø÷ øîàc(d dl xacna)éLøâî íäì äéäé äæ' §¨©§¨¤¦§¤¨¤¦§§¥

,'íéøòäjl xnel ,d`a `id hrnl 'df' zaizeäæìzcicnl - ¤¨¦¨¤
miield iyxbnúBàét ïúBð äzà,zeief -úBàét ïúBð äzà éàå ©¨¥¥§¦©¨¥¥

ìúaL éúáBLoccenl yi `l` ,zay megz ly dn` miitl`l - §§¥©¨
.zeief `la zelebr

:`xnbd zxxanïðaøåoa `pipg iax lr miwlegd minkg - §©¨¨
oi`y 'df' zaizn hrnl ezhiyk mixaeq mpi` recn ,qepbihp`

.zay megzl zeief ozil
:`xnbd zx`an,úaL éúáBL ìk eäé äæk ,øîBà äéððç áø éðz̈¥©£©§¨¥¨¤§¨§¥©¨

daxc` `l` ,hrnl d`a dpi` 'df' zaiz minkg zhiyl ,xnelk
ozil ,zay megz ly dn` miitl` z` mb cecnl yi jky ,zeaxl

.zeief mdl
:zaya miaxd zeyxa lehlh iabl oic d`ian `xnbdáø øîà̈©©

,á÷òé øa àçàmc`øéáònäutgíéaøä úeLøa úBnà òaøà ©¨©©£Ÿ©©£¦©§©©¦§¨©¦
,zayaáéiç Bðéà,miaxd zeyxa lehlh xeqi` meyn jk lrãò ¥©¨©

ïðBñëìàå ïä øéáònLrax` ly oeqkl` xeriyk exiariy cr - ¤©£¦¥©£©§¨
.dn`d zeiying ylye zen` yng ,epiidc ,zen`

lk edi dfk' mixaeqd minkg zhiy it lr `ed df oic xe`iae
mdl yi zay iabl exn`py mixeriyd lky ,epiidc ,'zay izaey
odyk zay megz ly dn` miitl` miccen md jkitle ,zeief
miitl` xeriyk oeqkl`a jlil mixizne ,zelebr `le zeraexn
xeqi` iabl s` ok xnel ozep oicd jky oeikne ,dn` ze`n dpenye
oipr oda jiiy oi`y `l` ,miaxd zeyxa zen` rax` lehlh
lhlhnyk `l` dxez dxq` `ly xnel yi ok lre ,lebire reaix
ylye zen` yng epiidc ,zen` rax` ly oeqkl`d xeriy itk

.dn`d zeiying
:df oipra sqep oic d`ian `xnbdàáø ïì ÷éãa ,àtt áø øîà- ¨©©¨¨¨¦¨¨¨

.aiydl rcp m` wecal ,ef dl`ya `ax epze` dqipãenòcnerd ©
äøNò dBáb ,íéaøä úeLøamigthäòaøà áçBøåepicy ,migth ¦§¨©¦¨©£¨¨§©©§¨¨

m`d ,cigid zeyxkéøöCel` migth drax` eidiyïðBñëìàå ïä ¨¦¥©£©§¨
,àì Bàlr migth drax` agex cenra `diy jixv m`d ,xnelk Ÿ

lebr `ed m`e ,oeqkl` el didiy ick ,reaixa migth drax`
ly oeqkl` xeriyk agx `diy cr cigid zeyxk oecip epi`
s`y e` ,zeiying ylye migth dyng epiidc ,migth drax`

.cigid zeyxk oecip migth drax` eagexy lebr cenr
,xne`e `tt ax jiynnedéì ïðéøîàå,`axl el epayde -eðééä åàì §©§¦¨¥©©§

oicd df oi` m`d -àéðúc ,äéððç áøc,`ziixaa,øîBà äéððç áø §©£©§¨§©§¨©£©§¨¥
,úaL éúáBL ìk eäé äækyiy zeraexn zen` mdl ozil jixvy ¨¤§¨§¥©¨

zeyxk oecip epi`y ,ok xnel yi cenra s` jkitle ,oeqkl` oda
.reaixa migth drax` xeriyk agx `diy cr cigid

:dpyna epipyøéàî éaø øîà ,åéìâøa áøòî éðòä eøîàL àeä äæå§¤¤¨§¤¨¦§¨¥§©§¨¨©©¦¥¦
,'åëå éðò àlà eðì ïéà eðàxiyr cg`e ipr cg` xne` dcedi iax ¨¥¨¤¨¨¦

axrie `vi `ly xiyrd lr lwdl `l` zta oiaxrn exn` `l
.eilbxa

iax ly mzwelgn xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:dcedi iaxe xi`nú÷Bìçî ,ïîçð áø øîàiaxe xi`n iax ly ef ¨©©©§¨©£¤

izziay `dz' mc` xne`y ote`a `id ,dcedi,'éîB÷îa,xnelk ¦§¦
xaeq dfa s`e ,cner `ed eay mewna dziay zepwl `ed utgy
xiyr `le ,ok axrl i`yx jxca jldnd ipr wxy xi`n iax

meyn ,eziaa ayeidøáñ øéàî éaøcyøwéòoicáeøéòepwizy §©¦¥¦¨©¦©¥
`ed ,zayd zqipka dziay zepwl minkgúôazgpd ici lr - §©

,milbxa dkild ici lr `le ,zeayl utg `ed eay mewna zt
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המשך ביפור למס' עירובין ליום שלישי עמ' פ



מח

יעקב בארץ מצרים שבע  ויחי   – מז, כח  בראשית 
שנים  שבע  חייו  שני  יעקב  ימי  ויהי  שנה  עשרה 

וארבעים ומאת שנה

קטז

ביאור כמה דיוקים בפ', למה נמנה המספר מועט קודם 
למספר המרובה )לא כמו אברהם, יצחק, ויוסף(, וגם למה 
"ארבעים ומאת שנה" ביחד, ו"שבע שנים" בפני עצמו 
וכו', ומבאר דהוא כנגד לאה ורחל – ומדייק מ"ש "יעקב 

שני חייו" וכו'

שנים  שבע  כתיב1  יעקב,  חיי  בשני  ויחי,  בפרשת 

למאה  שבע  שהקדים  שנה,  ומאת  וארבעים 
לא  המרובה,  למספר  קודם  המועט  המספר  וארבעים, 

המספר  הקדים  שבהם  ויוסף4  ויצחק3,  באברהם2,  כמו 

המרובה קודם.

1( בסימן זה מבאר ארבעה שאלות ודיוקים בפסוק:

א( מה הטעם דמספר ימי חייו של יעקב הי' בדיוק קמ"ז שנה?

ב( שאלת המפרשים האור החיים, אור התורה )ויחי עמוד 704( ועוד. 

מועט  המספר  נקט  למה  שנה",  ומאת  וארבעים  שנים  “שבע  כתוב 

קודם “שבע שנים", ואח"כ המספר המרובה “ארבעים ומאת שנה", 

אברהם  חיי  שני  ימי  “ואלה  ז(  כה,  שרה  )חיי  כתוב  באברהם  והרי 

אשר חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים", דנקט המספר המרובה 

קודם. וכן ביצחק כתיב )וישלח לה, כח( “ויהי ימי יצחק מאת שנה 

נ, כב( “ויחי  )ויחי  וכן ביוסף  ושמנים שנה", מספר המרובה קודם. 

יוסף מאה ועשר שנים" דנקט ג"כ המספר המרובה קודם. וא"כ למה 

דוקא ביעקב נקט מספר המועט קודם ואח"כ המרובה?

ג( נקט “שבע שנים", ואח"כ “וארבעים ומאת שנה", דמחבר המספר 

“ארבעים ומאת" ביחד, דכתוב “שנה" על שניהם ביחד.

מהמספרים,  אחד  בכל  “שנה"  כתוב  כנ"ל,  ויצחק  באברהם  והרי 

בהיחידיות, בעשיריות, ובמאות. ]וכן בשרה כתוב )שם כג, א( “ויהי 

חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנה"[, ומה הטעם דביעקב 

ביחד  במספר היחידיות “שבע" כתוב “שנה", ואח"כ התורה מצרף 

מדייק  דהתורה  דהיינו  שנה",  ומאת  “וארבעים  והמאות  העשיריות 

מספר היחידיות “שבע שנים" בסוג אחד, ואח"כ המספר “עשיריות 

ומאות" ביחד בסוג שני, מה הטעם בדבר?

דתיבות  ועוד(  החיים.  אור  )ראה  המפרשים  שאלת  יתורץ  גם  ד( 

“ויהי  לכתוב  יכול  דהי'  מיותר  לכאורה  חייו"  שני  יעקב  ימי  “ויהי 

ימי יעקב שבע שנים וגו'", וכמ"ש ביצחק )בראשית לה, כח( “ויהי 

ימי יצחק מאת שנה ושמנים שנה", ומאי טעמא מוסיף “שני חייו"? 

או שהפסוק יכול לכתוב “ויהי ימי שני חייו", למה כתוב עוד הפעם 

“יעקב", דכבר התחיל הפסוק “ויחי יעקב"?

מספר  עם  “יעקב"  ם  הׁשֵ מספר   – ולקשר  לרמז  נחית  דהתורה  אלא 

“שני חייו" כדלקמן.

וע"ז מבאר:

שנה  מאה  חי  אשר  אברהם  חיי  שני  ימי  “ואלה  ז  כה,  בראשית   )2

ושבעים שנה וחמש שנים".

3( שם לה, כח “ויהיו ימי יצחק מאת שנה ושמנים שנה".

4( שם ג, כב “ויחי יוסף מאה ועשר שנים".

מדות,  ז'  לנגד  הוי',  פעמים  ז'  מספרו  יעקב5  כי, 

שתפארת6 כוללם7.

וחייו היו קמ"ז, מספר8 ז' פעמים9 אהי', ששם אהי' 

הוא בבינה10 וכו'.

ם הוי' )7 × 26( = 182.  ם של יעקב בגי' 182, וכן ז' פעמים ׁשֵ 5( הׁשֵ

ראה אור התורה חנוכה עמוד שכו, ב. ספר המאמרים ה'תרנ"ט עמוד 

קעו )קה"ת ה'תשע"א(.

6( כידוע שיעקב בחי' תפארת, ראה זוהר חלק ב' )סתרי תורה( ויצא 

קנז, ב. חלק ג' דף שב, ב. לקוטי תורה דברים ה, א ואילך. ביאורי 

הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת ויחי עמוד כט, ג )מובא לעיל סימן 

ד הערה 3(.

נק' עמודא דאמצעיתא המבריח מן  פירוש: מדת תפארת בעיקר   )7

יש  הקצה אל הקצה. דהרי בכל מדה יש מדה כנגדה, במדת החסד 

“התכללות"  הוא  ב"תפארת"  משא"כ  להיפך,  וכן  גבורה,  כנגדה 

)השכל(  ה"בינה"  ע"י  נעשה  וזהו  ביחד,  ושילוב  במיזוג  המדות 

שמַאחד החסד וגבורה ביחד, וזהו שדוקא “תפארת" יונק מ"בינה" 

ד.  י,  נח  פרשת  אור  תורה  ראה  בחסידות.  מקומות  בכמה  וכמבואר 

לעיל  )מובא  ב  כג,  תזריע  ואילך.  ב  ה,  ואתחנן  פרשת  תורה  לקוטי 

סימן פב הערה 4(. ילקוט לוי יצחק חלק ב' סימן טז הערה 6.

וזהו שמקשר כאן הֵׁשם “יעקב" מספר ז' פעמים הוי' – המדות, עם 

“ׁשֵני" חיי יעקב, שהוא ז' פעמים אהי' – בינה )שכל( כדלקמן. ראה 

הערה 9. גם לקמן סימן קיז. קיח.

ם “אהי-ה" )7 × 21( = 147. ראה הערה 9. 8( ז' פעמים ׁשֵ

ז' פעמים  בגי'  יעקב עצמו,  ם"  אהי': דה"ׁשֵ ז' פעמים   .  . וחייו   )9

הוי', הוא כנגד הז' מדות )ז"א(, וה"חיות" של המדות הם מ"בינה" 

)השכל(, כמבואר בתניא סוף פ"ג.

ם “אהי'" הוא בבינה )ראה ביאור הערה 10(. וראה הלשון לקמן  וׁשֵ

הנמשכים  סימן קיז, וז"ל: “זהו שחייו היו מז' פעמים אהי' דבינה, 

בז' פעמים הוי' דז"א".

בגי'  אהי'  פעמים  דז'  יעקב,  חיי  שני  המספר  מרומז  “אהי'"  ם  ובׁשֵ

קמ"ז – שני חיי יעקב.

המספר  יעקב  חיי  בשני  בפסוק  דנקט  הטעם  מרומז  “אהי'"  ם  ובׁשֵ

מועט קודם כדלקמן.

דרוש  )שער  כה  שער  חיים  בעץ  הטעם  ראה  אהי'-בינה:  שם   )10

הצלם( דרוש א. סידור עם דא"ח עמוד קנח, א. אור התורה ענינים 

עמוד קצז. תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשט"ז עמוד ר.

והביאור:

מהקב"ה  שאל  דמשה  יג-יד(  ג,  )שמות  בתורה  נזכר  “אהיה"  ם  הׁשֵ

ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם", “ויאמר אלקים אל משה אהיה 

אשר אהיה".

ובזהר )פ' אחרי דף סה, ב. ויקרא יא, א( ד"אהי'" לשון עתיד, ופירושו 

ם “אהי'"  מזומנת להמשיך את  “זמין לאמשכא ולאולדא כלא" )דהׁשֵ

השפע ולהוליד את זו"ן – המדות(.

ומבואר בחסידות )אור התורה שם. ראה ספר הערכים חלק א' ערך 

“כתר"  בחי'  הוא  הראשון  אהי'  דהשם  ועוד(,  תרמה.  עמוד  אהי' 

יש  בינה  בחי'  ע"י  דדוקא  “בינה",  בחי'  הוא  השני'  ואהי'  )תענוג(, 

הבנה  ע"י  דדוקא  האדם,  בשכל  שרואים  וכמו  התענוג,  התגלות 

והשגה )“בינה"( אז דוקא יש התגלות ה"תענוג" )כתר(.

וכשיש “בינה" )השכל( אז נולד המדות )זו"ן( כמבואר בתניא פ"ג. 

ם “אהי'" – בינה, יש שני ענינים: א( ע"י בינה יש התגלות  נמצא דׁשֵ

ה"כתר" – תענוג, ב( ע"י בינה יש הולדת המדות. וזהו אהי' )בינה( 

ילקוט לוי יצחק על התורה



מט

נדרים,  בענין11  כידוע  מבינה,  הוא  מז"א  והחיים 

הם  ונדרים  המלך,  בחיי  נודר13  כאילו  הנודר  שכל12 

בבינה14.

והולדת  התענוג,   – )הכתר(  התגלות  יהי'  בינה  דע"י  עתיד,  לשון 

המדות )זו"נ(.

וראה תורה אור דרושים לראש השנה עמוד א'שסב-ג וז"ל: עכשיו 

ותופסים  הארץ  כל  אדון  שהוא  אדני  שם  בחי'  כ"א  מתגלה  אינו 

העולמות בחי' יש ודבר רק שהוא אדון ומלך עליהם, וזהו זה שמי 

אדנ"י  שם  בתוך  ונעלם  מוסתר  הוי'  שם  שבחי'  העלם  לשון  לעלם 

יהי'  שמהעיבור  כמו  כו'  גילוי  בבחי'  לע"ל  יומשך  עי"ז  ומ"מ 

הלידה... וע"ז מורה שם אהי' כמ"ש בזהר פרשת אחרי דף ס"ה ע"ב 

אשר אהי' דאתעברת אימא וזמינא לאפקא פרטין כולהו ולאתגלייא 

שמיא עילאה, ר"ל שיהי' מזה לידת ז"א שהוא התגלות מדותיו ית' 

אל  וארא  בד"ה  בת"א  אחד  ושמו  אחד  הוי'  יהי'  ההוא  ביום  ע"ד 

אברהם ]נה, ג[, ע"ש.

בילקוט  )מובא  קיד  עמוד  מאחז"ל  על  ליקוטים  יצחק,  לוי  לקוטי 

ב  ע,  קידושין  מגמ'  ראי'  מביא  לב(  סימן  א'  חלק  עה"ת  יצחק  לוי 

מיוחסות  משפחות  על  אלא  משרה  אין  שכינתו  משרה  “כשהקב"ה 

שבישראל שנא' )ירמי' ל, כה( בעת ההיא נאם ה' אהי' לאלקים לכל 

משפחות ישראל, הוי' אהי' הוא חכמה ובינה שהוא אב ואם" ע"ש.

וראה לקוטי תורה פרשת פקודי ז, ד וז"ל: “שם אהי' במילוי יודי"ן 

שהוא פנימיות בינה, והענין כי הנה הדם הוא הנפש והוא המחי' לכל 

האברים והוא מבחי' בינה, וגם שם אהי' בריבוע גימטריא דם כמ"ש 

בע"ח" )שער הארת המוחין פ"ז(. ע"ש.

והדם   .44 א', א"ה, אה"י, אהי"ה =  כזה:  בגי' ד"ם,  אהי' ברבוע* 

הוא בלב, ובינה ליבא )תיקוני זהר בהקדמה – פתח אליהו(, וכן כמו 

שה"דם" הוא חיות הגוף, כן “בינה" הוא חיות המדות. )ראה גם לעיל 

סימן י. לקמן סימן קיז(.

*( ראה המשך תער"ב חלק א' עמוד שע וז"ל: דֵׁשם אהי"ה בריבוע 

בגימט' דם, ונודע דשם אהי"ה הוא בבינה והוא בחי' אלקי' חיים 

בחי' בינה המשכת האור והחיות )שזהו הדם( לאברי' דז"א, ובינה 

כו',  הדם  התפשטו'  העושה  מים  בחי'  שהוא  אבא  מאור  מקבלת 

היינו שאינו מתפשט בהאברי'  דם  ולא שתה אכילתו  וכמא' אכל 

כו', וז"ע אדם א' דם שע"י הא' הוא התפשטו' הדם כו', ע"ש.

ם אהי'(  11( פירוש: מביא ראי' והוכחה בהקשר בין בחי' “בינה" )ׁשֵ

ם הוי'(, ובכמה פרטים: ועם ז"א )המדות, ז' פעמים ׁשֵ

א( החיים דז"א הוא מבינה, וזהו “כל הנודר כאילו נודר בחיי המלך", 

ונדרים הם בבינה )ראה ביאור הערה 14(.

ב( וזהו הטעם שרק יעקב )שהוא בחי' ז"א – ז' פעמים הוי' כנגד הז' 

מדות( הי' הראשון ש"נדר", שנדר הוא בחי' בינה.

ם  ג( ומזה בא הקשר בין שם “אהי'" – בינה, עם ז"א – המדות, שׁשֵ

יעקב בגי' “ז" פעמים הוי', ושני חייו “ז" פעמים אהי'.

12( ראה זהר חלק ג דף רנה, א. לקוטי תורה פרשת מטות פב, ב.

13( בחיי המלך: חיי המלך הוא בחי' בינה, כי בינה הוא חיי המלך 

שהיא משפעת חיים לכל הספירות. ראה לקמן סימן קכז הערה 9.

וזהו כנגד “ויחי יעקב" יעקב הוא בחי' ז"א, ומ"ש ויחי יעקב, היינו 

ם אהי' )חייו( וד"ל. ם הוי' )יעקב( ׁשֵ חייו מבחי' בינה, והם כנגד ׁשֵ

14( ראה תורת שמואל ה'תרלט-א עמוד לז וז"ל: ונודע כי הנדרים הם 

מבינה ששם הוא ענין הנדרים וזהו שארז"ל כל הנודר כאלו נודר בחיי 

המלך, מלך הוא ז"א וחיי המלך הוא מבינה ע"ש. לקוטי תורה שם 

פג, ג. אור התורה פרשת מטות עמוד א'רעו. א' שכו-ז. לקוטי שיחות 

נדר  יעקב  וידר  כמ"ש15  שנדר  הראשון  הי'  ויעקב 

לאמר, ועיין ילקוט16 פרשת ויצא בפסוק וידר יעקב נדר 

לאמר כו' יעקב פתח בנדר תחלה וכו', נדר לאביר יעקב 

תלה את הנדר במי שפתח בו תחלה כו' ע"ש.

המספר  וארבעים,  למאה  שבע  שהקדים  מה  והיינו 

המועט קודם למספר המרובה.

כי בחייו שהם מז' פעמים אהי', הרי מקודם הוא הז' 

אלפי"ן17 דהז' שמות אהי', שמהם הוא ז' שנים.
אהי',  דהז' שמות  הי"ה  פעמים  הז'  הוא  כך  ואחר 

שמהם הוא הארבעים ומאת שנה.

ארבעים  ועל  עצמו,  בפני  שנים  נקט18  שבע  ועל 

חלק ד' עמוד 1078 ואילך. תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ח חלק 

ד' עמוד 92 הערה 87.

ענין  וז"ל:   .135 עמוד  ג'  חלק  ה'תשי"ד  התוועדויות  מנחם  תורת 

הבירורים, נעשה ע"י ספירות המלכות, דכיון* שרגלי' יורדות מות, 

לכן נעשה על ידה הבירור באופן של התלבשות ממש. אך הכח שיש 

במלכות לברר בירורים, נמשך מז"א, דכיון שז"א הוא מקור לעולמות 

כנ"ל, לכן נמשך ממנו הכח לעבודת הבירורים באופן של התלבשות. 

אמנם ספירת הבינה שהיא למעלה ומקור לז"א, כמ"ש אם הבנים לא 

שייך בה ענין ההתלבשות לברר בירורים, כי אם בבחי' מקיף בלבד.

אך מ"מ הרי ידוע** שבינה מינה דינין מתערין, והיינו בסופה, שהו"ע 

הכעס על ההיפך כו'. ויובן זה בעבודת הוי', שכאשר מתבונן בגדולת 

אלו  על  וגבורות  בדינין  הוא  אזי  כרשפי אש,  להתלבשות  ובא  הוי' 

שאינם בבחי' זו, וע"ד שאמרו חז"ל )חגיגה יג:( מזיעתן של החיות 

נהר דינור יוצא על ראש רשעים יחיל, היינו, שמפני עוצם ההתלהבות 

כו', נעשה הכעס על ההיפך, שזהו"ע  של חיות הקודש ברשפי אש 

הזיעה והפסולת שלהם, שזהו נהר דינור יוצא על ראש רשעים יחיל 

בגיהנם כו'. ומצד ספירת הבינה שמינה מתערין דינין בסופה, נעשה 

ענין הנדרים, שהו"ע הפרישות מעניני עולם ודחייתם, וכמאמר )זח"ג 

רנה, א( כל הנודר כאילו נודר בחיי המלך, שזהו בחי' בינה. ע"ש.

*( משלי ה, ח. וראה אור התורה נ"ך חלק א' עה"פ )עמוד תקסד 

ואילך(. ובכ"מ.

**( ראה זהר חלק א' קנא, א. חלק ג' י, סע"ב ואילך. סה, א. עץ 

חיים שער יג )שער א"א( פ"ח. שער יד )שער או"א( פ"ב. ביאורי 

ג.  )הוצאת קה"ת ה'תשע"ה( עמוד קפג,  הזהר לאדמו"ר האמצעי 

ועוד.

15( בראשית כח, כ.

16( וז"ל: יעקב פתח בנדר תחלה לפיכך כל הנודר לא יהא תולה אלא 

בו דכתיב )תהלים קלב, ב( אשר נשבע לה' נדר לאביר יעקב, לאביר 

אברהם ויצחק לא נאמר אלא לאביר יעקב, תלה את הנדר במי שפתח 

בו תחלה. ע"ש. ראה אור התורה פרשת ויחי עמוד 786-שצד. פרשת 

מטות עמוד א'רצא. ויצא עמוד תתנב.

בגי'  פעמים  ז'  “אלף"  האות  מחלקים,  “א-היה"  דהשם  היינו:   )17

“שבע", והאותיות “היה" )בגי' 20( ז' פעמים )7 × 20( = 140, בגי' 

“מאה ארבעים". וטעם החילוק כדלקמן.

18( מבאר דעפ"י הנ"ל, דכל ענין של יעקב הוא להמשיך חיים לז"א – 

ם אהי', בזה מוסבר, הן המספר  הז' מדות, והוא ע"י בחי' “בינה" – ׁשֵ

“הכללי" בחיי יעקב “קמז" שנה, והן מוסבר ה"סדר" הפרטי בפסוק 

– מספר מועט קודם.

כנ"ל,  הפסוק  לשון  ג(  )שאלה  דיוק  גם  יובן  דעפי"ז  ממשיך  וע"ז 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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ומאת שנה בפני עצמו על שניהם יחד.

כי19 האלפי"ן דשמות אהי' הם בחי' בפ"ע, כי הי"ה 

הוא לשון עבר, וה"אלף" מהפכו מעבר לעתיד.

גם כידוע20 שהאלפי"ן מהם מקבלת לאה, ומאותיות 

ורחל  הי"ה מהם מקבלת רחל, בעץ חיים שער21 לאה 

פ"א ובפע"ח בשער הק"ש פי"ג וי"ד בכוונה ד' רבתי 

דאחד, ועד22 דבשכמל"ו ע"ש.

)בהמספר  ואח"כ  “שנים",  כתב  המועט(  )המספר  “שבע"  דאחר 

מרובה( מצרף ביחד “וארבעים ומאת" וכתב “שנה" על שניהם ביחד, 

ולא כתוב “שנה" בכל א' בסוג המספרים – כמו שכתוב אצל אברהם 

)כנ"ל בהערה 2(, וכן ביצחק )כנ"ל הערה 3(, וכן ב"שרה" )בראשית 

כג, א(.

להשנים  מרמז  “א"  אות  לשנים,  מתחלק  “אהי'"  ם  דׁשֵ מבאר,   )19

“שבע", ואותיות “היה" מרמז להשנים “וארבעים ומאת".

“א-היה"  באותיות  הוא  והחילוק  לשנים,  והטעם שמחלקים התיבה 

הוא מצד שני טעמים:

א( כן הוא בפירוש ובדקדוק התיבה, דאותיות “היה" הוא לשון עבר, 

נה הפירוש, ומהפכו מלשון עבר ללשון עתיד. ראה  והאות “א" מׁשַ

הערה 25, ד"עבר" מרמז לרחל, ו"עתיד" מרמז ללאה.

ם אהי'  ב( מבואר בקבלה )ראה הביאור בהערה 20( דהאות “א" מׁשֵ

מרמז לבחי' לאה, ואותיות “היה" מרמז לבחי' רחל.

עמוד  בשלח  פרשת  אור  תורה  )ראה  בחסידות  מבואר  פירוש:   )20

תסח. בהעלותך עמוד שצז. עפ"י מש"כ בזהר חלק ג' – רעיא מהימנא 

ושם  לאה  הגדולה  “שם  טז(  כט,  )בראשית  דמש"כ  ב(  רמד,  דף   –

 – “הקטנה"  )בינה(,  ה-גדולה   – “הגדולה  רמז  דהוא  רחל",  הקטנה 

ה-קטנה )מלכות(.

בינה  כאן( דבחי'  )המצויין  חיים  ובעץ  חיים  והנה מבואר בפרי עץ 

ם “אהי' )כנ"ל בהערה 10( ג"כ מרומז בהאותיות לבחי' לאה  דהוא ׁשֵ

ם אהי' מרמז לבחי' לאה, ואותיות “היה" מרמז  ורחל, דאות “א" מׁשֵ

לבחי' רחל. ראה הביאור והרמזים בהערה 22.

וידוע דכל ענין של קריאת שמע הוא לעורר את האהבה – “ואהבת", 

והיינו, ש"שמע"  וכו'.  קיום המצות   – “והיו הדברים האלה"  ועי"ז 

ה'  אהבת   – המדות  לעורר  כדי  ההתבוננות  ענין  הוא  הבנה,  מלשון 

ויראת ה'.

ומבואר שפסוק “שמע" הוא כנגד בחי' לאה – “מוחין" )התבוננות(, 

ההתבוננות  להמשיך   – רחל  בחי'  כנגד  כבוד"  שם  “ברוך  והפסוק 

לבחי' מדות ומעשה )ז"א ומלכות(.

ראה ספר הערכים מערכת אותיות אל"ף-אטב"ח עמוד תקנא ואילך. 

ועוד.

21( שער לח.

ובחי'  בינה,   – הבנה  פירושו  ד"שמע"  ועד.  דאחד,  רבתי  ד'   )22

ם אהי"ה, ומבאר בע"ח שם דהאות “ד" רבתי רמז, דיש  בינה הוא ׁשֵ

וזהו שיעקב כשהיה בן פ"ד שנה לשני חייו, שהוא 

שלאה  ורחל,  לאה23  נשא  אז  אהיה,  פעמים  ד'  מספר 

ורחל מקבלת  מקבלת מד'24 אלפי"ן דד' שמות אהיה, 

מד' פעמים25 היה דד' שמות אהי'.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזוהר בראשית עמוד קלב

ם אהי"ה, )וכן הציור ד' הקשר דתפילין של ראש, וכן  “ד" בחי' בׁשֵ

בכללות הד' פרשיות(.

והם כנגד הד' בחי' – חכמה ובינה, חסד וגבורה – אהבה ויראה, דע"י 

ההתבוננות )חו"ב( עי"ז נעשה נטי' לחסד )אהבה( או לגבורה )יראה( 

כמ"ש בתניא ספ"ג כידוע. ומבואר דהאות “ד" )בגי' 4( הוא כנגד ד' 

ם “אהיה" )4 × 1 =( ד. ובלשון הפרי עץ חיים  פעמים האות “א" דׁשֵ

שם סוף פרק יג: ולוקחת ]לאה[ ד' אלפי"ן של ד' אהי"ה, הם כי הם 

וזהו  שלה,  הכתר  נעשה  ומהם  מעולה,  יותר  הראשונות  אותיות  ד' 

תכוין בד' של אחד, שהם ד' אלפי"ן אלו. וע"ש בפרע"ח הרמזים בגי' 

ם אהי' במילוי לבחי' לאה ורחל. בׁשֵ

וזהו שד' פעמים אהי"ה )21( בגי' פ"ד )84(. והיינו הגימטריא דאות 

ד ד"אחד" )4( + ועד )80( = 84. )וזהו שמבואר כאן שיעקב הי' פ"ד 

שנה כשנשא לאה ורחל(, ונמצא דהאות ד' מפסוק “שמע" )דהוא ד' 

ם אהי"ה( קאי על לאה, ותיבת “ועד" )דהוא ד'  פעמים אות “א" בׁשֵ

ם אהי"ה( קאי על רחל. פעמים אותיות “היה" מׁשֵ

נמצא מכל הנ"ל דהאות “א" כנגד לאה, והאותיות “היה" כנגד רחל, 

ע"ש. ראה הערה 23.

23( פירוש: דכל ענין של יעקב הוא לזווג עם לאה וכן לזווג עם רחל, 

ם “אהי-ה" – היינו שיאיר ההתבוננות בהבנה  והוא להמשיך בחי' ׁשֵ

והשגה באלקות בכל חלקי האדם, בשכלו – בינה )לאה(, במדותיו – 

ז"א, ובמעשה – בחי' רחל, והאות “א" מרמז להגילוי של בחי' לאה, 

והאותיות “היה" מרמז להגילוי לבחי' רחל וד"ל.

וראה לקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד רמא, שהכוונה היא שיהי' 

ההמשכה בכל פרצוף דרחל, והיינו שתתפשט בכל פרצוף המלכות, 

)מובא  ואהבת דשמע.  בפרשת  והגימטריאות  הרמזים  הביאור  ע"ש 

בילקוט לוי יצחק עה"ת פרשת ואתחנן פרק ו פסוקים ד. ה.(

24( ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן כ. צב. עוד רמזים 

ד"לאה" כנגד האות “ד" רבתי דאחד. ראה הערה 25.

)רחל(, ובהוספת האות א  עבר  25( במ"ש לעיל ד"היה" הוא לשון 

עתיד )לאה(, יש להעיר מלקוטי לוי  בתחלתו “אהי-ה" נעשה לשון 

יצחק אגרות קודש עמוד קצז, דלאה רומז על המצה החלק הגדול, – 

האפיקומן, שהוא צפון “עלמא דאתכסיא" נגד לאה, ורחל הפרוסה 

החלק הקטן – נגד רחל, ועיין בעמוד רל דחלק הקטן מרמז על הוויית 

במתן  נתגלה  גליא שבתורה שכבר  בחי'  דתורה  נגלה   – ורבא  אביי 

ע"ש.  לעתיד  דיתגלה  התורה  לפנימיות  מרמז  הגדול  וחלק  תורה, 

ועיין גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן יט.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - שבת חול המועד סוכות
ביאור הטעם, דחג הסוכות יום ראשון ובאמצע 
ראשון  יום  ופסח  עצרת,  שמיני  ואח"כ  חוה"מ 
הכבוד  ענני  כנגד   – חוה"מ(  )ובאמצע  חג  ושביעי 
וחג  וכו',  שיחזרו  ולע"ל  הגלות,  ובימי  וחירות, 

השבועות יום א' – כנגד התורה דהוא נצחי

אלה מועדי ה'. ונראה ליתן טעם על מה דאמר רחמנא 
שפסח יהי' שבעה ימים וביום הראשון וביום השביעי יהי' 
אחד,  יום  רק  הסוכות  וחג  אחד  יום  רק  יהי'  ועצרת  חג, 
ושמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו, והימים שבאמצע פסח 
וסוכות הם חוה"מ ומותר במקצת מלאכה ואסור במקצת 

מלאכה.
ונראה הטעם, דהנה ידוע בפסח הוא יציאת מצרים שבו 
התורה,  נתינת  הוא  ועצרת  מעבדות,  הגופות  חירות  הי' 

וסוכות הוא זכר לענני הכבוד שהקיפן הקב"ה.
נתבטל  ובעונינו  הגוף  לחירות  זכרון  שהוא  בפסח  ולזה 
וידוע  לחירות.  להשיב  לגאלינו  ועתיד  אותנו  והגלה  החירות 
ראשון  יום  עושין  ולזה  שלם,  להקיף  סימן  הוא  שבעה  שכל 
שמחה  שיש  אף  להורות  חג,  אינם  והאמצעים  חג  ושביעי 
להחירות, יחזור ויתבטל, ואחר ההיקף שלם יחזור ויהי' עוד חג.

שבשעת  אסתר  מגילת  על  לקח  יוסף  בספר  ומבואר 
לעולם,  עבדות  שם  מישראל  נתבטל  מצרים  יציאת 
בחומר  עבדים  שהיינו  עבדות  שם  עלינו  הי'  שבמצרים 
הקב"ה  מחסד  הי'  מצרים  גאולת  ובשעת  ובלבנים, 
שם  שום  עלינו  יקרא  שלא  עבדים,  שם  מעלינו  שנתבטל 

עבדות לעולם רק שם משועבדים.
ולזה הימים האמצעים המורה על ביטול החירות, מ"מ 
משם  נגאלנו  שעכ"פ  מפני  יו"ט  קצת  בהם  לנהוג  צריכים 
עבדים, וצריכין לעשות זכר קצת לעשות קצת יו"ט לזכר 

חסד שעשה הקב"ה עמנו שביטל מאתנו שם עבדים.
ועצרת שהוא על נתינת התורה אשר כרת ברית אתנו 
שלא ימושו מפינו ומפי זרעינו עד עולם, ולכך אינו אלא יום 

אחד.
נתבטל  לענני הכבוד שג"כ  זכר  הוא  וחג הסוכות אשר 
וכיון  חג,  אינם  ימים  ושבעה  חג,  ראשון  יום  ולכך  בעונינו, 
שמשגיח  השי"ת  והשפעת  השגחת  אותנו  מקיף  שמ"מ 
עלינו כמשגיח מן החלונות וכמציץ מן החרכים ולכך צריכין 
לנהוג באותן ימים קצת יו"ט, ומה שעתיד לשוב עלינו היקף 
ענני כבוד לא ידמה כלל לאותן הראשונים כדכתיב )ירמי' 
וגו',  אבותם  את  כרתי  אשר  כברית  לא  חדשה  ברית  לא( 

ולזה שמיני רגל בפני עצמו כיון שלא ידמה להראשונים.
נחלת יעקב

ביאור דרצה הקב"ה לזכות את ישראל שישמחו 
זמן  בשמחת  סוכות(,  שבועות,  )פסח,  בחגיהם 

העבר, וזמן ההוה, וזמן העתיד לבוא וכו'

רצה הקב"ה לזכות את ישראל שישמחו בחגיהם שמחת 
וזמן  וזמן ההוה,  זמן העבר,  הנפש ושמחת הגוף, בשמחת 
זמנים  בשלשה  בשנה  חגים  שלשה  לנו  נתן  ע"כ  העתיד, 

מחולפים.

מזמן  הגוף  ושמחת  הנפש  שמחת  הוא  המצות  חג   )1
את  וגאל  שגאלנו  ממצרים  חרותינו  זמן  שהוא  העבר, 
הנפש  וגאולת  השעבוד,  מקושי  הגוף  בגאולת  אבותינו, 

מטומאת מצרים.
ושמחת זמן ההוה, לפי שהוא בזמן האביב, אחר שעבר 
והטבע  הבריאה  מעשה  וכל  לו,  הלך  חלף  והגשם  הסתיו 
נתחדש, וכאילו עתה נברא עולם חדש, והוא דומה כאלו הי' 
תחיית המתים לכל מעשה הטבע, והוא שמחה לגוף ולנפש 

גם יחד לזמן ההוה.
ניסים  לנו  לעשות  הקב"ה  שעתיד  העתיד,  ולזמן 
הזה,  בזמן  לאבותינו  שעשה  כמו  הזה  בחודש  ונפלאות 
כמ"ש כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות )מיכה ז(, 
וגם בחג הזה עתיד להיות תחיית המתים, כמו שמחי' הש"י 
את  להחיות  הקב"ה  עתיד  כן  כמו  הטבע  מעשה  כל  את 
המתים בחג הזה, לכן אנו קוראים בשבת חוה"מ של פסח 

את ההפטורה של תחיית המתים )ביחזקאל לז(.
כי  ביחד  והגוף  להנפש  העבר  שמחת  השבועות  חג   )2
אמת  תורת  הקב"ה  לנו  נתן  שבו  תורתנו,  מתן  זמן  הוא 
ימים  ואריכת  עולם  חיי  לנו  ונותנו  נפש,  משיבת  שהיא 
לגוף ולנפש בעוה"ז ובעוה"ב, וע"י התורה הבטיח לנו הש"י 

שנהי' ממלכת כהנים וגוי קדוש.
שמחת ההוה, שהוא חג הקציר בכורי קציר חטים, בזמן 
בבית  ה'  וברכת  נתבכרו,  תבואה  מיני  והרבה  שהחטים 

ובשדה, והוא שמחה לגוף ולנפש.
עמנו  לדבר  הקב"ה  עתיד  עוד  כי  הוא,  העתיד  ושמחת 
ה',  למודי  בניך  וכל  נד(  )ישעי'  כמ"ש  פנים,  אל  פנים 
ונבאו  ג(  )יואל  כמ"ש  הנבואה  את  לנו  להחזיר  ושעתיד 
בניכם ובנותיכם וגו', ועתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים, 
והצדיקים מראין עליו באצבע ויאמרו הוא אלקינו זה וגו', 
משכני  ונתתי  כו(  )להלן  כמ"ש  ביניהם  ישכון  והקב"ה 

בתוככם, ומלאכי השרת ישאלו לישראל מה פעל אל.
3( וחג הסוכות יש בו שמחת הגוף והנפש מזמן העבר 
כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ 

מצרים והם ענני כבוד.
ושמחת ההוה שהוא בסוף הקיץ, בזמן שכל התבואות 
וזהו  האסיף,  חג  ג"כ  נקרא  לכן  נתבשלו,  כבר  הפירות  וכל 
שאמר כאן באספכם את תבואת הארץ, שבזמן הזה יאספו 
והוא  איתם  ה'  שברכת  ויראו  הפירות  וכל  התבואה  כל 
שמחה גדולה לגוף ולנפש, ולכן אנו אומרים בו שהוא זמן 

שמחתנו, וכן הבטיח לנו הש"י והיית אך שמח.
דוד  סוכת  את  להקים  הקב"ה  עתיד  כי  העתיד,  ומזמן 
וגם  לויתן,  של  מעורו  לצדיקים  סוכה  ולעשות  הנופלת, 
כליל  האלילים  כל  ואז  הסוכות,  בחג  יהי'  ומגוג  גוג  מפלת 
יחלוף מן הארץ, ונשגב ה' לבדו, וכל העמים יכירו אז כי לה' 
המלוכה וביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד, ולכן כל הגוים 
עתידין לחוג את חג הסוכות ואז ישמח ה' במעשיו וישמח 
הנפש  בשמחת  במלכם,  יגילו  ציון  ובני  בעושיו  ישראל 

ובשמחת הגוף, ב"ב אמן.
שמנה לחמו
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ß ixyz 'h oey`x mei ß

âì(à)äëøaä úàæåìàä Léà äLî Cøa øLàýíé §Ÿ́©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«

i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו סמּוà-?אימתי עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî ýåýé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם) ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְִַָָ

מקֹום  ׁשל ׁשל áּבׁשבחֹו ּבצרכיהם ּפתח ואחרּֿכ , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
זכּות  הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ּובּׁשבח ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָיׂשראל,

הם .âליׂשראל  ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּברכה  עליהם ׁשּתחּול a‡.אּלּו ÈÈqÓ∑ יצא ְֲֵֵֶֶָָָƒƒ«»ָָ

ּכחתן ãלקראתם  ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכּלה, ּפני להקּביל יט)הּיֹוצא "לקראת (שמות ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּכנגּדם  ׁשּיצא למדנּו ÈÚOÓ¯.האלהים", Á¯ÊÂ ְְְֱִֶֶַָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ
BÓÏ∑(ספרי),הּתֹורה את ׁשּיקּבלּו עׂשו לבני ׁשּפתח »ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

רצּו ä.Ô¯‡tלהם ∑‰ÚÈÙB.ולא ¯‰Ó∑ ׁשם ׁשהל ְָֹƒ«ֶָ≈«»»ֶַָָ
רצּו ולא ׁשּיקּבלּוה, יׁשמעאל לבני ∑Âå‡˙‰.ּופתח ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ¿»»

˜„L.(שם)ליׂשראל  ˙··¯Ó∑ רבבֹות מקצת וע ּמֹו ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְִִִָ
קדׁש ּכדרæמלאכי ולא רּבם, ולא ּכּלם, ולא ְְְְְֲֵֶֶֶַָָֹֹֹֹֻֻ

ּביֹום  ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֿודם
c˙.חּפתֹו L‡∑ּבאׁש לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ָֻ≈»ְְְְֵֵֶָָָָָָ

לבנה  אׁש ּגּבי על ּכתב ,çׁשחֹורה ּבּלּוחֹות להם נתן ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָ
אחר  ּדבר ימינֹו. ׁשּנתנּהèיד ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש : ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

האׁש מּתֹו .להם ִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dxezÎzgny - dkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר הּברכה" "וזאת ּפרׁשת ְְְְִִִַַַָָָָָָָֹּבּתחלת
מׁשה  לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"הוי'

ׁשניּתנה  היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה יעקב", קהלת ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹמֹורׁשה
ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּובאה

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»

minkg izty

âì(`)àWxtY `l m`W ,WExiR¥¤¦Ÿ§¨¥
KEnq dedC 'FzFn iptl' aizkC i`dC§©¦§¦¦§¥©£¨¨
Edfe ,izni` opirci ded `l ,Fzzinl§¦¨¨£¨¨§¦©¥¨©§¤
,'izni` eiWkr `l m`' i"Wx hwpC iOp©¦§¨©©¦¦Ÿ©§¨¥¨©
.Fzzinl KEnqe FzFn iptl `EdW oeiM¥¨¤¦§¥§¨§¦¨
,'FzFn iptl' aizkCn FzgkFd ,iOp i ¦̀©¦¨¨¦¦§¦¦§¥
`N` ,FzFn xg`l mkxA `lC `hiWtC¦§¦¨§Ÿ¥§¨§©©¤¨
ded 'FzFn' iptl aizM ded `l i ¦̀¨£¨§¦¦§¥£¨
KxAWM FzFn iptl did ax onf `pin`̈¦¨§©©¨¨¦§¥§¤¥©
EpcOll ,'FzFn iptl' aizM okl ,mzF`¨¨¥§¦¦§¥§©§¥
F`iade ,ixtq .did Fzzinl KEnqC§¨§¦¨¨¨¦§¥¤¡¦

m"`xd:a dxez ¨§¥
(a)álW FgaW oipr dn uxzl FpFvx§§¨¥¨¦§©¦§¤

okl ,mihaW lW zFkxA iAB mFwn̈©¥§¨¤§¨¦¨¥
:'eke dNgY gzR WxiRâok `l m`C ¥¥¨©§¦¨§¦Ÿ¥

F` mlFrd `xAW gaWA gzR `l dOl̈¨Ÿ¨©§¤©¤¨¨¨¨
WxiR okle ,mFwn lW zFgaW x`W§¨§¨¤¨§¨¥¥¥

:'eke gaWaEãaizM dOl uxzl FpFvx §¤©§§¨¥¨¨§¦
okl ,xninl Dil ded 'ipiql' ,'ipiQn'¦¦©§¦©£¨¥§¥©¨¥

xaM ,WExiR ,'eke mz`xwl `vi WxiR¥¥¨¨¦§¨¨¥§¨
`vi l`xUi E`AWkE ,ipiqA did̈¨§¦©§¤¨¦§¨¥¨¨
dWn `vFIe' xn`PW ,ipiQn mz`xwl¦§¨¨¦¦©¤¤¡©©¥¤
,'dpgOd on midl`d z`xwl mrd z ¤̀¨¨¦§©¨¡Ÿ¦¦©©£¤
`N` ltFp Fpi` 'z`xwl' oFWlE§¦§©¥¥¤¨

:df z`xwl df mi`AWMäFpFvx §¤¨¦¤¦§©¤§
okl ,ritFd inl WxiR `l dOl ,uxzl§¨¥¨¨Ÿ¥¥§¦¦©¨¥
iAB la` ,l`xUil EpiidC ,'mdl' WxiR¥¥¨¤§©§§¦§¨¥£¨©¥
,Wxtl Kixv did `l 'xirVn gxfe'§¨©¦¥¦Ÿ¨¨¨¦§¨¥
KinqC l`xUI` i`wC 'Fnl' aizkCn¦¦§¦¨§¨¥©¦§¨¥¦§¦

:DiPin lirl DilådOl uxzl FpFvx ¥§¥¦¥§§¨¥¨¨
Wxtl KxvEd ,'dz`' inl aizM `lŸ§¦§¦¨¨§©§¨¥

:l`xUilæm"nC xnFl FpFvx §¦§¨¥§©§¥
m"n `le 'zvwn' m"n `Ed 'zFaaxn'¥¦§¥¦§¨§Ÿ¥
mFwn Epivn `lC FzgkFde ,'EPOn'¦¤§¨¨§Ÿ¨¦¨
xnFl Kixv KgxM lr ,'zFaax' FnXW¤§§¨©¨§¨¨¦©
m"`xde .oiadl lwe ,'zvwn' m"n¥¦§¨§©§¨¦§¨§¥
didi f`W ,'EPOn' m"n didi m`C WxiR¥¥§¦¦§¤¥¦¤¤¨¦§¤
Wcw zFaaxn WxiR mXdW FWExiR¥¤©¥¥¥¥¦§Ÿ¤

didi 'FOre' zNn zlEfe .FCal `aE¨§©§©¦©§¦¦§¤
oi`e ,Wcw zFaax zvwn dz`e FWExiR¥§¨¨¦§¨¦§Ÿ¤§¥
siqFde .'FOre' zNn `lA mrh Fl©©§Ÿ¦©§¦§¦
ipRn ,'Wcw' zNn mcFw 'ik`ln'©§£¥¤¦©Ÿ¤¦§¥
FnM ,xaC lr ltFp 'Wcw' zNOW¤¦©Ÿ¤¥©¨¨§
cr .mik`lOd md dtE ,'Wcw iWp`e'§©§¥Ÿ¤Ÿ¥©©§¨¦©

:FpFWl o`MçaFYkl mlFrd bdpnM ¨§§¦§©¨¨¦§
itl qxFqn `xTde .xiiPd lr FicA¦§©©§¨§©§¨§¨§¦
zC Fnl Fpinin' aizM EN`M ,df WExiR¥¤§¦§¦¦¦¨©
azMn' ,ikd `xwC WExiR didie ,'W ¥̀§¦§¤¥¦§¨¨¦¦§©
,dxFYd `idC ,zC Fnl ozp Fpini ci©§¦¨©¨¨§¦©¨
W` iAB lr dxFgW W`A daEzM§¨§¥§¨©©¥¥

:m"`x .'dpalè,dWw oFW`x mrhlC §¨¨§¥¦§©©¦¨¤
xaC WxiR okl ,`xwOd qxql KixvC§¨¦§¨¥©¦§¨¨¥¥¥¨¨
,dWw cEgl xg` xaC itlE .'eke xg ©̀¥§¦¨¨©¥§¨¤
did f`C ,'zC W`n' xninl Dil ded£¨¥§¥©¥¥¨§¨¨¨
okl ,W` KFYn xnFlM ,'W` on' FWExiR¥¦¥§©¦¥¨¥

:oFW`x mrhl mB KxvEdb dxez §©©§©©¦
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החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל הּברכה" "וזאת ּפרׁשת ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹוּסּיּום
הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא
ּדעת  והסּכימה לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבֹור לּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ"ׁשנׂשאֹו
ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת, אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו, ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּקּב"ה
לּוחֹות  לגּבי האחרֹונֹות הּלּוחֹות ׁשל עילּויים מרּמז ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבזה
על  ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהראׁשֹונֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניידי הּלּוחֹות את יׂשראל לׁשּבֹור ּפעל ּכל , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּתׁשּובה  עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבכל

עצמֹו. ּבכח עבֹודה -ְְֲַַָֹ
הּקּב"ה  להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוכאׁשר
יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
ּובלב  ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ּתׁשּובתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָקּבל
ּתהיה  ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשלם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד - ויגיעה ְְֲִִִַַַָָָָֹהעבֹודה
הּזמן  הּסּכֹות, ימי ז' לאחר לׁשמיני־עצרת ּבאים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻוכאׁשר
הּתֹורה  ּבחינת וגם ּבפנימּיּות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּכל
האמּתית  הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ּבלּוחֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשנּתנה

עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹוהׁשלימה

מתחילין  יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָולכן
ואת  הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹלקרֹוא
עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי על ּכי ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהארץ",
עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ(ועל
ּבמעׂשה  להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) התחּדׁשּות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻּובבחינת
ּבראׁשית  ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָּבראׁשית
ׁשוים  ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ּבׁשלימּותּה ׁשּתפּות ּכי -ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻ
אל  מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלגמרי.
אין  ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבדירה והן ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּפעל
מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻה"ּׁשּתפּות"
ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה עצמֹו, ּבכח היא ּכׁשעבֹודתֹו ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹאבל
מדבר  ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהיא
עֹוׂשה  (להּקּב"ה) ליּה" "הּנין ּדלא מעֹולם - הרצּוי ּדבר ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹהפכי
ׁשּתף  - לּבֹורא ּדֹומה נעׂשה זה ידי על ליּה", ּד"הנין ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעֹולם
ׁשנרגׁש "חדׁשים" וארץ ׁשמים ּובֹורא להּקּב"ה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשלימּות
מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבהם

ּבעֹולם. ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומסייעין

(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑ את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְִִֵֵֶַָָ
ּבנימין éהּׁשבטים  ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּכׁשאמר להּולד עתיד היה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלבּדֹו
לה)ליעקב: מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ."ּגֹוי  ְְְֲִִִֶֶַַָֹ

E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑,אּתֹו ּגנּוזֹות הּצּדיקים נפׁשֹות »¿…»¿»∆ְְִִִַַַ
ׁשּנאמר: כה)ּכענין צרּורה (ש"א אדני נפׁש "והיתה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

"אלהי ה' את החּיים EÏ‚¯Ï.ּבצרֹור ekz Ì‰Â∑ ְֱִִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆
ּתחּתית  לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוהם

ּבסיני ההר  ,לרגלëהתוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון "ּתּכּו" . ְְְְְֲִִֶַַַָָֻֻ
מרּגלֹותי לתֹו.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ עליהם נׂשאּו ְְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָ

ּתֹורת ליסֹוד ∑EÈ˙¯acÓ.על קרֹוב ּבֹו ,ìהּמ"ם ֶָֹƒ«¿…∆ְֵַַָ
ז)ּכמֹו: אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את (יחזקאל "וּיׁשמע ְְִִֵֵֶַַַַָ

אף ב) אלי', 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ"ואׁשמע
"מּדּברתי" ׁשה îזה מה להׁשמיעני , מדּבר יית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש להם. (ציינע לאמר ְֵֶַַָֹ
עלּֿפי אונטעררעדנוגען) נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ואּונקלֹוס .ְְְְְִִִֵֶַָ

ּדבר  'מן'. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּדברי
ׁשל  חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף ְִִִֵֵֶַַַַַָָֹאחר:

את ðהאּמֹות  ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ
ּבידם  E„Èa.יׂשראל ÂÈL„˜ŒÏk∑ צּדיקיהם ּכל ְְִֵָָָ»¿…»¿»∆ִֵֶַָ

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ‡¯e·‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

minkg izty

(b)éoi`C ,'s`' i`w dO` xnFl FpFvx§©©¨¨¥©§¥
xaC xMfp m` `N` ltFp 's`' zNn¦©©¥¤¨¦¦§©¨¨
s` WxiR okl ,FA `vFIM okl mcFw¤¨¥©¥¨¥¥¥©
Ki` lirl xMfEd xaM WExiR ,'eke dAg¦¨¥§¨§©§¥¥
mz`xwl `vIX dnA l`xUi aAgW¤¦¥¦§¨¥§©¤¨¨¦§¨¨
dxizi dAg cFr dfA `vFIke ,ipiQn¦¦©§©¥¨¤¦¨§¥¨

:'ekeë`Ede ,'KFY' FnM 'EMY' WExiR¥ª§§
KFzl EqpkPW xnFlM ,lrR oipAn¦¦§©ª©§©¤¦§§§
xd lW FziYgY EpiidC ,eizFlBxn©§§¨§©§©§¦¤¨
miiE`x mde' xn`e .eilbx zEncM mdW¤¥¦§©§¨§¨©§¥§¦
EMY mde' xEACd xXwl icM 'Kkl§¨§¥§©¥©¦§¥ª
eiWFcw lM' lW xEAC mr 'Lilbxl§©§¤¦¦¤¨§¨

mzFWtp Ekf dOle xn` EN`M ,'LciA§¨¤§¦¨©§¨¨¨©§¨
xzFi 'eke `QM zgY zFfEpB zFidl¦§§©©¦¥¥
:'ebe EMY mdW ipRn ,mc` ipA x`Xn¦§¨§¥¨¨¦§¥¤¥ª

ìoeiM ,Dil dOl m"Od ,xnFl FpFvx§©©¥¨¨¥¥¨
:'LzxFY' FWExiRWîWxtl oi`C ¤¥¨¤§¥§¨¥

oM m`C ,'on' FnM WEOiXd m"n `EdW¤¥©¦§¦§¦¥
lM mdilr ElAw `NW rnWn did̈¨©§©¤Ÿ¦§£¥¤¨
b"ixY lM ElAw md zn`aE ,dxFYd©¨¤¡¤¥¦§¨©§©
oiaE 'xACzn' oiA Wxtdde .zFvn¦§§©¤§¥¥¦§©¥¥
'xAcn' zNOW ipRn xnFl Wi ,'xAcn'§©¥¥©¦§¥¤¦©§©¥
`Ed KExA WFcTdW `Ed FzErnWn©§¨¤©¨¨
cFaM KxC df oi`e ,mc`d mr xAcn§©¥¦¨¨¨§¥¤¤¤¨

FnM mc`d gkFpl xAcIW dlrnl§©§¨¤§©¥§©¨¨¨§
la` ,Fxiag mr xAcOW mce xUÄ¨¨¨¤§©¥¦£¥£¨
oial FpiA xAcn did FWExiR 'xACzn'¦§©¥¥¨¨§©¥¥§¥
WxiRW Edfe ,eil`n rnFW `Ede Fnvr©§§¥©¥¥¨§¤¤¥¥
lW c"Eie .'eke 'xAcn ziidX dn' i"Wx©¦©¤¨¦¨§©¥§¤
,xar mFwnA cizr 'LizxACn `Vi'¦¨¦©§Ÿ¤¨¦¦§¨©
xaM l`xUil dWn KxAW zrAW ipRn¦§¥¤§¥¤¥©¤§¦§¨¥§¨
,'LzxFY lFr' xn`e .dxFYd lM ElAw¦§¨©¨§¨©¨¤
oFWl FA ltFp oi` xEAC iAblC ipRn¦§¥¦§©¥¦¥¥§
iAblC ,'lFr' zNn siqFd okl ,`Vn©¨¨¥¦¦©¦§©¥

:`Vn oFWl KiIW lFrðdf WExitlE ©¨§©¨§¥¤
,DiPin lirN` 's`' zNn i`w `lŸ¨¥¦©©©§¥¦¥



dkxadנד z`fe zyxt - bl - ixyz 'h oey`x meil inei xeriy
ואּתה  ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָֹוטֹוביהם

EÏ‚¯Ï.ׁשֹומרם  ekz Ì‰Â∑ מתמּצעים והם ְָ¿≈À¿«¿∆ְְְִִֵַ
צּל לתחת EÈ˙¯acÓ.ּומתּכּנסים ‡OÈ∑ מקּבלים ְְְְִִִַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְִַ

ּדבריהם  ואּלה ּבׂשמחה, ודתֹותי ּגזרֹותי. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)

אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
אדם  ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
חכמים  ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם נּכרים ּבֹו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשעמלים
ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָנּכרים

.(ׁשּבכ הּפרטים את ְְְִֶֶַַַָָָהרמּב"ם
ּתלמידי  אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא
ּבאפן  אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹחכמים,
הּנּכרת  וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, לגמרי, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחדׁש
ּתלמידי  ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ"ּבהילּוכם
עד־ּכדי־ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש החּדּוׁש מהּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָחכמים,
הם  אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכ

ׁשהחינּו? ּברכת ּומברכים ּכ ּכל ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָׂשמחים
- מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻעל

היא  ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻהּתֹורה
הּתֹורה  - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, חׁשיבּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין

ּבירּׁשה. יהּודי לכל ְְֲִִֶֶָָֻמּועברת
ּבׂשמחת  - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּולפיכ
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּתֹורה,

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּבהּקפֹות  ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָולכן
על־ידי  ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכי  - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ּופעּלֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָֻּתנּועֹות
אּלא  הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת ה ּׂשמחה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָעּקר
ּבכל  אֹותנּו מחּיה - "ׁשהחינּו" היא ׁשהּתֹורה ּכ על ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבעּקר

ּבפעל. לעׂשיה עד ְְֲִִֵַַַָָֹעניננּו,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr hk jxk zegiyÎihewl)

היא וזהּו ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ועל  ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמארסה
ׁשהּנׁשמֹות  זה ׁשענין הינּו, יעקב", קהּלת "מֹורׁשה נאמר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹזה
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהם

עקב  יּו"ד יעקב, 'לי ּבבחינת ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
ּבחינת  והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּד'אׁשר' 'אׁשר', אֹותּיֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַֹראׁש',

ּכ ׁשּזהּו היא", ּבבחינת "טהֹורה מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֻ
מׁשּפיעים  הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּתענּוג.
ּדמּצד  ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ׁשאֹומרים מה ּגם וזהּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּתֹורה.

הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא 'אׁשר' ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָּבחינת
מה  וזהּו הּמצֹות, את העֹוׂשים הם הם יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּנׁשמֹות
ועׂשיתם  ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצֹות ּכל את ּוזכרּתם ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּכתּוב
הוי' מצֹות מּבחינת עֹוׂשים ׁשּיׂשראל הינּו מצֹותי, ּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָאת
מחּברים  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצֹותי, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּיהיּו
ּבבחינת  הּוא זה וכל מּמׁש. ּבהקּב"ה ׁשּלמעלה, הּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
ׁשּגם  הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל.
ירדה  ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, יּו"ד יעקב, ּדבחינת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנׁשמֹות
ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלמּטה,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr h"k wlg zegiyÎihewl)

dxFYA ± 'dEpfg`' oFWl zErnWn©§¨§£©§¨©¨

יעקב: קהּלת מֹורׁשה מׁשה צּוה־לנּו ְֲִִֶַַָָָָָֹֹּֽֽֽתֹורה
נעזבּנה ולא רש"י)אחזנּוה ובפירוש ד. (לג, ְְְֲֶַַַָָֹ

הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָצרי
וכּיֹוצא  לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּדלכאֹורה
ּגם  ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ּוכפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבזה,
ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָצרי
ּבמּתנה  נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ׁשאחזנּוה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אּלא  אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן "אחזנּוה" ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָויׁש
ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאחּוזה,
חֹוזרת  אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו אחּוזה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבׂשדה
אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל  ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהם
ּבכל  אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא זֹו ׁשּׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּדמּכיון

ַָמּצב.

z¯È‡ד  d¯ÒÓ ‰LÓ ‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙LÎÏ¿ƒ¿««¬…
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WExiR itNW ,xzFi oFkp df WExitE¥¤¨¥¤§¦¥
dlFY Ki` xiRW aXEin Fpi` oFW`x¦¥§¨©¦¥¤
xaC WExitlE .o`kA 'eke 'aaFg s`'©¥§¨§¥¨¨

iAbl aYknl KiIW Ki` ,dWw xg ©̀¥¨¤¥©¨§¦§©§©¥
`Ed m`C ,dAg oFWl mlFrd zFOE`¨¨§¦¨§¦
mEXn zFwgFU mipR mdl d`xn©§¤¨¤¨¦£¦

la` ,mciA l`xUi xFqnl dvFxW¤¤¦§¦§¨¥§¨¨£¨
WExitl mB Kixv Kkl ,o`M oi` dAg¦¨¥¨§¨¨¦©§¥

:oFW`xc dxez ¦



נה dkxad z`fe zyxt - bl - ixyz 'h oey`x meil inei xeriy
אּתם  ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּכמֹו
היא  הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּבקׁשר
ׁשּבני  ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ"מֹורׁשה

ּבּזמן  (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָיׂשראל
ּבי  נמסרּו יׂשראל ׁשהּתֹורה ׁשּבני מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות די ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהיא

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈ·∑ «¿ƒַָָƒÀ∆∆
עליהם  מלכּותֹו על התאּסף ∑ñ.Ûq‡˙‰aּתמיד ּבכל ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵַָ
אסיפתם  חׁשּבֹון ל)ּכמֹו∑¯‡ò.ÈLראׁשי (שמות ְֲִֵֶָָָ»≈ְ

אּלּו ראּויין ראׁש", את ּדבר ôׁשאברכם "ּכיֿתּׂשא . ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ

אחת  ּבאגּדה יחד, ּבהתאּספם "ּבהתאּסף", ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָֻאחר:
ּביניהם  מלּכם -וׁשלֹום מחלקת öהּוא ּכׁשּיׁש ולא , ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

.ּביניהם  ֵֵֶ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה לעֹולם ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.÷ּבעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ
ּבלהה øהּבא  מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא ,.ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»

¯tÒÓ∑ נמניןùזֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין ƒ¿»ְְְְְִִִִֶַָָָֻ

ׁשּנאמר: לה)ּכענין וּיהיּו(בראשית ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָ
הּמנין  מן יצא ׁשּלא עׂשר", ׁשנים יעקב .בני ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

(æ)äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא לראּובן,(מכות יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְִֵַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם (איוב מּפני ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ול טו) וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים א "אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוכם"עבר  צב).úזר ׁשּכל (ב"ק רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְֵֵֶַַָָָָ

עצמֹות  היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָארּבעים
עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיהּודה

מד)ׁשּנאמר: אמר (בראשית הּימים", ּכל לאבי "וחטאתי ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּיֹודה  לראּובן ּגרם 'מי וכּו''?àמׁשה: ÚÓL.יהּודה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿«
‰„e‰È ÏB˜ מּפני ∑‰' ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ

מּפני  וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּכּוׁשים,
ep‡È·z.סנחריב  BnÚŒÏ‡Â∑ הּמלחמה מּפני לׁשלֹום ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְְִִֵַָָָ

הּמלחמה)( מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑וינקמּו ריבֹו יריבּו ְְֲִִִִֵַָָָ»»»ְְְִִִָ
È‰z‰.נקמתֹו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑,התּפּלל יהֹוׁשפט על ְִָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ְְִֵַַָָ

ּגלעד: רמֹות מלחמת יח)על יהֹוׁשפט,(דה"ב "וּיזעק ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

minkg izty

(d)ñdkEln Fl oi` ike ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦¥§¨
,l`xUi lr `N` `Ed KExA WFcTdl§©¨¨¤¨©¦§¨¥
WxiR okl ,dlWn lMA FzEkln ixde©£¥©§©Ÿ¨¨¨¨¥¥¥
mB i`CeA WExiR ,'eke FzEkln lFr©§¥§©©©
opi` la` ,mlFrd zFOE` lr Kln `Ed¤¤©¨¨£¨¥¨
FnM FzEkln 'lFr' mdilr milAwn§©§¦£¥¤©§§
cinY Fl mitEtM mdW ,WExiR ,l`xUi¦§¨¥¥¤¥§¦¨¦

:mdilr xfBW zFvOd lM miIwlò §©¥¨©¦§¤¨©£¥¤
WxtnE .dkxal md miiE`x ,xnFlM§©§¦¥¦§¨¨§¨¥
okl ,'oFAWg'l 'W`x' zNn `A Ki`e§¥¨¦©Ÿ§¤§¨¥
,'W`x z` `Vz iM' FnM 'iW`x' WxiR¥¥¨¥§¦¦¨¤Ÿ
mitQ`zn mdW mFwn lM xnFlM§©¨¨¤¥¦§©§¦

`Ed oipOd oiprloilAwnE ,LcFakl §¦§©©¦§¨¦§§§©§¦
:mdilr LzEkln lFrôl` wEaC `Ede ©§§£¥¤§¨¤

df xEaraE' xn` EN`M ,eixg` `Ad©¨©£¨§¦¨©©£¤
idie' xn`n didie .'ebe 'oaE`x igi§¦§¥§¦§¤©£©©§¦
,dlrnl wEaC 'Kln oExWia¦ª¤¤¨§©§¨
md zFrx zFxfB mdilr oixfFBWMW¤§¤§¦£¥¤§¥¨¥
Epl dEv dxFY' mixnF`e miwGgzn¦§©§¦§§¦¨¦¨¨
WFcTde ,'dPafrp `le dPwifgp dWn¤©£¦¤¨§Ÿ©©§¤¨§©¨
:mdilr FzEkln lFr cinY `Ed KExÄ¨¦©§£¥¤

ömr wEaC 'oExWia idie' xn`n didie§¦§¤©£©©§¦¦ª¨¦
la` ,oFkp xzFi dfe ,'ebe 'sQ`zdA'§¦§©¥§¤¥¨£¨
zNn hwp dOl dWw xg` xaC WExitl§¥¨¨©¥¨¤¨¨¨©¦©
.oFW`x mrh mB WxiR okl ,'iW`x'¨¥¨¥¥¥©©©¦

:oiadl lwee dxez §©§¨¦
(e)÷:zxM zzin zEni `NW ,WExiR¥¤Ÿ¨¦©¨¥
øozzinA ENit` miwiCv ,WExiR¥©¦¦£¦§¦¨¨

:miIg miiExwùdWw (aFh waC) §¦©¦¤¤¨¤
WxiR okl ,df `Ed dllwC i"Wxl§©¦¦§¨¨¤¨¥¥¥

:'eke oipnpf dxez ¦§¦
(f)úi` mdl zFOcl xf oi`e WExiR¥§¥¨§©¨¤¦

`le oaE`xl dcEdi zMxA KnQW iOp©¦¤¨©¦§©§¨¦§¥§Ÿ
:oaE`x zMxA xg` iel KxiAàoM m`e ¥¥¥¦©©¦§©§¥§¦¥

oFWlA `Ed 'dcEdil z`fe' df itl§¦¤§Ÿ¦¨¦§
'oaE`xl mxB in' WxitC `de .dInY§¦¨§¨§¥¥¦¨©¦§¥
oaE`xl mxB in ,FWExiR ikd ,'eke¨¦¥¦¨©¦§¥
mcFw la` ,dcEdi ,`iqdxtA dcFIW¤¤§©§¤§¨§¨£¨¤
lirl i"Wx WxitcM drpvA dcFd okl̈¥¨§¦§¨¦§¥¥©¦§¥
FTUA wqFr did oaE`xC aWie zWxtA§¨¨©§¥¥¦§¥¨¨¥§©
xnY dUrn mcFw did dfe ,'eke§¤¨¨¤©£¥¨¨
iOp dfl mcFwC DPin rnW ,dcEdie¦¨§©¦¨§¤¨¤©¦



dkxadנו z`fe zyxt - bl - ixyz 'i ipy meil inei xeriy
יהּודה", קֹול ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". (ספרי)וה' ְְֲֵַַַָָָָ

לׁשמעֹון  ּברכה רמז יהּודה.áּכאן ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו ְְְְְִִִֶַָָָָָָ
ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָואף

ׁשּנאמר: יהּודה, יט)ׁשל נחלת (יהושע יהּודה ּבני "מחבל ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשמעֹון". על ּבני עליו ּבלּבֹו ׁשהיה עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה .מה ְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ß ixyz 'i ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי â.EÈ¯e‡Âועל EÈnz∑ ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆
ׁשכינה  מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ

הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑ּכתרּגּומֹוã. ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְַ

לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּדבר
ּבעלילה  אמר:,äלבא מׁשה כ)אם נא (במדבר "ׁשמעּו ְֲִִִֶַַָָָָֹֹ

עׂשּו?åהּמֹורים" מה ּומרים אהרן ,. ְֲִִֶַַָָֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑ּכׁשחטאּו »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֶָ

ואמרּתי: לב)ּבעגל אלי (שמות נאספּו אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
והּוא  אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ּבני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָֹּכל
וכן  ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמּיׂשראל,
מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָעׂשּו.
חטא  לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכן

ׁשּנאמר: מהם, לוי"(שם)אחד ּבני e¯ÓL."ּכל Èk ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָƒ»¿
E˙¯Ó‡∑"ל יהיה אחרים"לא æ.E˙È¯·eאלהים ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿
e¯ˆÈ∑ ׁשל ּבּמדּבר ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ƒ¿…ְְְִִִֶֶֶַָָָ

ּבניהם  את מלּו לא ּומלין çיׂשראל מּולין היּו והם , ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּבניהם  ּבניהם,את את מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּולין) היּו .והם ְִֵָ

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

minkg izty

xnFl Kixv KgxM lr `N` .dcFd¨¤¨©¨§¨¨¦©
xg`e ,'eke FTUA wqFr did drpvA§¦§¨¨¨¥§©§©©
ENit` FTUA wqFr did dcEdi dcFdW¤¨§¨¨¨¥§©£¦
wxR zFtqFYd EvxiY oke ,`iqdxtA§©§¤§¨§¥¥§©¨¤¤

:laFgdá,dWw oFW`x WExitl iM ©¥¦§¥¦¨¤
,'dcEdi lFw 'd lAw' xninl Dil ded£¨¥§¥©©¥§¨
dn FzNtY lAwi `le eil` rnWi m`W¤¦¦§©¥¨§Ÿ§©¥§¦¨©
xaC WxiR okl ,drinXA Wi zlrFY¤¤¥©§¦¨¨¥¥¥¨¨
mWl fnx 'rnW' zNn didie .'eke xg ©̀¥§¦§¤¦©§©¤¤§¥
,dWw xg` xaC WExitlE .'oFrnW'¦§§¥¨¨©¥¨¤
zMxaA oFrnW zMxal fnx dOl̈¨¨©§¦§©¦§§¦§©
KFzA wlg oFrnW gwl dOle dcEdi§¨§¨¨¨©¦§¥¤§
mrh mB WxiR okl ,dcEdi zlgp©£©§¨¨¥¥¥©©©

:oFW`xg dxez ¦
(g)âdfe ,'LixE`e LiOY' xn`Cn¦§¨©ª¤§¤§¤

WxiRW FnkE ,xn` dpikW iRlM i`CeA§©©§©¥§¦¨¨©§¤¥¥
xnFl Kixv KgxM lr oM m`e ,i"Wx©¦§¦¥©¨§¨¨¦©
:iel lr `N` xAcn did iel mr `NW¤Ÿ¦¥¦¨¨§©¥¤¨©¥¦

ãin lr idFzpgA' ,FnEBxzM 'EdaixY'§¦¥§©§§©§¦©¥
lr WExiR ,'onidn gkYW`e `zESn©¨§¦§§©§¥¨¥©

in lr FzF` zFaixdW daixOd ici§¥©§¦¨¤£¦¨©¥
.on`p `vnpe FAl YpgA daixn§¦¨¨©§¨¦§¦§¨¤¡¨

:m"`xdä'dlilrA `al' azMX dn ¨§¥©¤¨©¨Ÿ©£¦¨
`EdC ,'YtTYqp' lr WExiR `Ed¥©¦§©©§¨§
lirl i"Wx WxitcM ,'dlilr' oFWNn¦§£¦¨¦§¥¥©¦§¥
llFBzdlE' wEqtA uTn zWxtA§¨¨©¦¥§¨§¦§¥

:mW oiIr ,'Epilråeilr dqpwpe ,xnFlM ¨¥©¥¨§©§¦§§¨¨¨
,ux`l qpMi `NWe ,df liaWA dzin¦¨¦§¦¤§¤Ÿ¦¨¥¨¨¤
dqpwp dOle E`hg dn mixnE oxd ©̀£Ÿ¦§¨¤¨§§¨¨¦§§¨
mbe ,ux`l EqpMi `NWe dzin mdilr£¥¤¦¨§¤Ÿ¦¨§¨¨¤§©
mrhl KxvEde .iel haWl gaW df¤¤©§¥¤¥¦§§©§©©
`dC dWw oFW`x mrhl iM ,xg` xaC̈¨©¥¦§©©¦¨¤§¨
`A qrM llMn `dC ,onidn `vnp `lŸ¦§¨§¥¨§¨¦§©©©¨
Fl did `NW mFwnA qrke ,zErh icil¦¥¨§¨©§¨¤Ÿ¨¨
.'eke xg` xaC WxiR okl ,qFrkl¦§¨¥¥¥¨¨©¥
oxd` ike ,dWw xg` xaC lW WExitlE§¥¤¨¨©¥¨¤§¦©£Ÿ
lM cbpM milEwW mdipW Eid mixnE¦§¨¨§¥¤§¦§¤¤¨
`xTd mdilr xn`W cr iel haW¥¤¥¦©¤¨©£¥¤©§¨
`xw lW FzErnWnC ,'ebe 'EdaixY'§¦¥§©§¨¤§¨

mB WxiR okl ,iel haW lM` i`wC `Ed§¨¥©¨¥¤¥¦¨¥¥¥©
mipn`p Eid haXd lMW ,oFW`x mrh©©¦¤¨©¥¤¨¤¡¨¦

:`hgW dWOn uEgh dxez ¦¤¤¨¨
(h)æYxn`X dn ,WExiR (aFh waC)¤¤¥©¤¨©§¨

iRn Ll didi `le ikp`W ,LnvrA mdl̈¤§©§§¤¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§¦¦
ixnFW' ,ok `l m`C .ErnW dxEaBd©§¨¨§§¦Ÿ¥§¥

:Dil irAn 'LzxFYç,uxzl FpFvx ¨§¦¨¥¥§§¨¥
,'KincA zqqFAzn K`x`e' aizM ixde©£¥§¦¨¤§¥¦§¤¤§¨©¦
gqR mC ,minC ipW l"f EpizFAx EWxce§¨§©¥©§¥¨¦©¤©
l`xUi lkC DiPin rnW ,dlin mce§©¦¨§©¦¥§¨¦§¨¥
oM m`e ,xAcOaE mixvnA oilFOp Eid̈¦¦§¦§©¦©¦§¨§¦¥
i`wC WxiR okl ,'Exvpi LzixaE' i`n©§¦§¦§Ÿ¨¥¥¥§¨¥
,(awri zlgp) xAcOA miclFPd lr©©¨¦©¦§¨©£©©£Ÿ
Eid EN`e EN` mixvOn mi`vFId la £̀¨©§¦¦¦§©¦¥¨¥¨
iM' (d rWFdi) `Ed `ln wEqtE ,milEn¦¨¨¥§ª©¦
mrd lke ,mi`vFId mrd lM Eid milEn¦¨¨¨¨©§¦§¨¨¨
mz`vA KxCA xAcOA micFNId©¦¦©¦§¨©¤¤§¥¨
axd hwp KkitlE ,'Eln `l mixvOn¦¦§©¦Ÿ¨§¦¨¨©¨©

:'xAcOA'i dxez ©¦§¨



נז dkxad z`fe zyxt - bl - ixyz 'i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עׂשּו וכן . . להרֹוג וצּויתים לוי ּבני ּכל אלי (רש"י נאספּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ט) תּׂשאלג, ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י זכּו(לב, ׁשהּכהנים ְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

על־ּפי־ ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו מּפני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלכהּונה
ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזה

עבֹודת  עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ּבמדּבר רׁש"י ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּוראה
ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאלילים,
הּטעם  ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלוי

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ְְְְְֵֵֶֶָָָָֹֹּדלא

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .éעֹולה ∑è.ÏÈÏÎÂאּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç ýåýé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו מחץ ¿«»¿«ƒ»»ְְִַַַַָָָ
ׁשּנאמר: סט)ּכענין המעד",(תהלים ּתמיד "ּומתניהם ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אחר  ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על הּמעֹוררין ראה ëועל : ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָֻ
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשעתידין

ּבני  ׁשניםֿעׂשר מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָוהתּפּלל
נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָחׁשמֹונאי

ּתרצה" ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר".ŒÔÓ ÂÈ‡NÓe ְִֵֵֶַָָָֹ¿«¿»ƒ
ÔeÓe˜È∑ ּומׂשנאיו קמיו ּתקּומה ìמחץ להם .מהיֹות ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé ýåýé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְֲִִִֵֶַַַ
ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות,

לזה  זה מׁשּכן ,îסמכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף וסמ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה עח)ׁשילה "וּימאס (שם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּולפי  וגֹו'", יֹוסף חביב ðּבאהל עֹולמים ׁשּבית ְְְִִִֵֵֶֶָָֹ
ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ ÂÈÏÚ.מּׁשילה, ÛÙÁ∑ ְְְְִִִִִִֵָָֹ…≈»»

עליו  ּומגן אֹותֹו .ñלעֹולם ∑ÌBi‰ŒÏk.מכּסה ְֵֵֶַָָ»«ְָ

אחר  ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, .מּׁשּנבחרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
ÔÎL ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו הּמקּדׁשòּבגבּה ּבית היה ≈¿≈»»≈ְְְִֵַַַָָָֹ

עיטם, מעין אּמה וׁשלׁש עׂשרים ׁשּנמּו אּלא ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבנּוי,
ּב'ׁשחיטת  ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָוׁשם
ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָקדׁשים':
יֹותר  ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו ְְֵֵֵֵֵֶַָָָ"ּובין

.מּכתפיו  ְִֵָ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

minkg izty

(i)èhaW KxiAW o`M ,xnFl FpFvx§©¨¤¥¥¥¤
did i`O` ,mihaW x`W FnM iel¥¦§§¨§¨¦©©¨¨
dkxAd mcFw iel haW gaWA xRqn§©¥§¤©¥¤¥¦¤©§¨¨
okl ,mihaW x`W zFkxA lMn xzFi¥¦¨§¨§¨§¨¦¨¥
`l i` xnFlM ,'eke md miE`x WxiR¥¥§¦¥§©¦Ÿ
miaixn Eid mcFTn mgaWA xRqn did̈¨§©¥§¦§¨¦¤¨§¦¦
ExFi' mkxAX dnA dWn mr l`xUi¦§¨¥¦¤§©¤¥§¨
dNErnd dkxAd EpiidC ,'ebe 'LihRWn¦§¨¤§©§©§¨¨©§¨
mdW itl mixnF` Eide ,zFkxAd lMn¦¨©§¨§¨§¦§¦¤¥
dkxaA mkxA ikd mEXn FhaW ipA§¥¦§¦¨¦¥§¨¦§¨¨
mcFTn mgaW xRqn did Kkl ,daFh¨§¨¨¨§©¥¦§¨¦¤

,okldkxal EN` miE`x xn` KM xg`e ¨¥§©©¨¨©§¦¥¦§¨¨
:mzlrn aFxn FféipRn oM `xwpe ¥©£¨¨§¦§¨¥¦§¥

:DFaBl DNEM dlFr `idW`i dxez ¤¦¨¨©¨©
(`i)ëdOl ,dWw oFW`x WExitlC¦§¥¦¨¤¨¨

`l md `dC ,Ff dkxaA iel haW KxiA¥¥¥¤¥¦¦§¨¨§¨¥Ÿ
`dC ,mihaW x`WM dnglOl E`vï§©¦§¨¨¦§¨§¨¦§¨
WxiR okl ,miaWFi md KlOd lkidA§¥©©¤¤¥§¦¨¥¥¥
dOl ,dWw xg` xaclE .'eke xg` xaC̈¨©¥§¨¨©¥¨¤¨¨
lM lW einw Eid `dC ,'einw' xn`̈©¨¨§¨¨¨¨¤¨
did mzxifB xTir `dC ,l`xUi¦§¨¥§¨¦©§¥¨¨¨¨
mB WxiR okl ,zFvOd lr xiardl§©£¦©©¦§¨¥¥¥©

:oFW`x mrhlì'ugn'C xnFl FpFvx §©©¦§©¦§©
`l ok `l m`C ,'ei`pUO'` i`w iOp©¦¨¥©§©§¨§¦Ÿ¥Ÿ
'ei`pUnE' xAEgn Ki` Wxtl okYi¦¨¥§¨¥¥§¨§©§¨

:lirlC`ai dxez ©¦§¥
(ai)îdid `Ed ixd ,uxzl FpFvx§§¨¥£¥¨¨

:FzkxaA mcwEd dOle ,xirSdðFpFvx ©¨¦§¨¨§¨§¦§¨§
miCwdl zFgRd lkl Dil dedC ,uxzl§¨¥©£¨¥§¨©¨§©§¦
oM mB did dliW oMWn `dC ,sqFi¥§¨¦§©¦Ÿ¨¨©¥

:'eke itl WxiR okl ,FwlgAñzlgp) §¤§¨¥¥¥§¦©£©
mlFrl WxtY `NW iwER`l (awri©£Ÿ§©¥¤Ÿ§¨¥§¨
,`Ed aExg `lde ,Fl dWwEde .`Ad©¨§§¨©£Ÿ¨
dxgaPXn ,uxznE .mlFrl df oi`e§¥¤§¨§¨¥¦¤¦§£¨
dXEcTd xnFl FpFvx ,'eke milWExi§¨©¦§©©§¨
`l mbe ,`al cizrle DYrWl `id¦§©§¨§¤¨¦¨Ÿ§©Ÿ
,xg` mFwnA KM xg` dpikW dzxẄ§¨§¦¨©©¨§¨©¥
:dliWe aFpe lBlBA oM oi`X dn©¤¥¥©¦§¨§§¦Ÿ

òlMn DFaB `EdW szMA WExiR¥©¨¥¤¨©¦¨
Dil ded oM m` ,`niY ike .mixai`d̈¥¨¦§¦¥¨¦¥£¨¥
DFaB `EdC xd lW FW`xA FzFpal¦§§Ÿ¤¨§¨©
,'ek KEnPW `N` WxiR okl ,xzFi¥¨¥¥¥¤¨¤¨
WCwOd ziA FA didW mFwOd WExiR¥©¨¤¨¨¥©¦§¨
oirn KEnp zFO` WlWe mixUr did̈¨¤§¦§¨©¨¥¥
lr' `le 'eitzM oiA' aizM okle ,mhir¥¨§¨¥§¦¥§¥¨§Ÿ©



dkxadנח z`fe zyxt - bl - ixyz 'i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּורתא ּביּה נחתי יב)אמרי, לג, אמּור (רש"י הּמקּדׁש ּבית ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ
לכן  .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹלהאיר
מּכדי  נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיּוכל
ּכל  ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּיי

התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹיהּודי:
היא  אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהבּדלה
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמתעּסקת

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd
351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

øåôéë íåé úéøçùì äøèôäæð ÷øô äéòùé

æðãéeîéøä Cøã-ept elñ-elñ øîàå§¨©¬«Ÿ−Ÿ©¨®¤¨¦¬

:énr Cøcî ìBLëîåèàOðå íø øîà äë ék ¦§−¦¤¬¤©¦«¦Á¸Ÿ¨©¹¨´§¦À̈

ïBkLà LBã÷å íBøî BîL LBã÷å ãr ïëLŸ¥¬©¸§¨´§½¨¬§¨−¤§®

íéìôL çeø úBéçäì çeø-ìôLe àkc-úàå§¤©¨¸§©½©§©«£¸´©§¨¦½

:íéàkãð áì úBéçäìeæèáéøà íìBòì àì ék §©«£−¥¬¦§¨¦«¦´³Ÿ§¨¸¨¦½

óBèré éðôlî çeø-ék óBö÷à çöðì àìå§¬Ÿ¨¤−©¤§®¦¸©̧¦§¨©´©«£½

:éúéNr éðà úBîLðeæéézôö÷ Bòöa ïBra §¨−£¦¬¨¦«¦©«£¬¦§²¨©¬§¦

:Baì Cøãa ááBL Cìiå óö÷àå øzñä eäkàåçéeäàtøàå éúéàø åéëøc §©¥−©§¥´§¤§®Ÿ©¥¬¤−̈§¤¬¤¦«§¨¨¬¨¦−¦§¤§¨¥®

:åéìáàìå Bì íéîçð ílLàå eäçðàåèéíBìL íéúôN áéð àøBa|íBìL §©§¥¾©«£©¥¯¦ª¦²−§©«£¥¨«¥−¦´§¨¨®¦¨¸¨¹

:åéúàôøe ýåýé øîà áBøwìå ÷Bçøìëè÷Lä ék Løâð íik íérLøäå ¨«¨¯§©¨²¨©¬§Ÿ̈−§¨¦«§¨§¨¦−©¨´¦§®̈¦³©§¥¸

:èéèå Lôø åéîéî eLøâiå ìëeé àìàëíBìL ïéà:íérLøì éäìà øîàçðàïBøâá àø÷ ´Ÿ½̈©¦§§¬¥−̈¤¬¤¨¦«¥´¨½¨©¬¡Ÿ©−¨«§¨¦«§¨³§¨¸

mixn zxhrmixn zxhr
ãé,íéâéäðnä òøå øBcä òø øetña ÷éñôäå äáeLzä ìò ('å ä"ð) øacL øçà©©¤¦¤©©§¨§¦§¦§¦Ÿ©©§Ÿ©©©§¦¦

.äáeLúa älàä íéàèBçä ìa÷ì Cøc ìBìñé 'ä ék øîàì áLelñ-elñ øîàå ¨¥Ÿ¦¦§¤¤§©¥©§¦¨¥¤¦§¨§¨©¬«Ÿ−Ÿ
äLeák Cøãå älñî eNòCøã-eptúBìLënä ïîeîéøäéðáà eLéøôä £§¦¨§¤¤§¨©¨®¤¦©©§¥¨¦¬©§¦©§¥

Cøcî ìBLëîéða Ba eëìiLénrepðéàå úî ék áéBàä ïî ãBò eãçôé àì ék: ¦§−¦¤¬¤¤¥§§¥©¦«¦Ÿ¦§£¦¨¥¦¥§¥¤

åèïëL àOðå íø øîà äë ék¦Á¸Ÿ¨©¹¨´§¦À̈Ÿ¥¬
ãrçöðBîL LBã÷åïéàå ìcáðå ©¸¤©§¨´§½§¦§¨§¥

L ét-ìò-óàå ,åéìà CBøòíBøî £¥¨§©©¦¤¨¬
ïBkLà LBã÷åäæ ìk íòúàåíòå §¨−¤§®¦¨¤§¤§¦

çeø-ìôLe àkcçébLäì éðà ©¨¸§©½©£¦§©§¦©

úBéçäìe íéìôL çeø úBéçäì§©«£¸´©§¨¦½§©«£−
íéàkãð áìíééìçå éðò éìáBñ: ¥¬¦§¨¦«§¥Ÿ¦¨¢¨¦

æèáéøà íìBòì àì ékíò ¦´³Ÿ§¨¸¨¦½¦

åéNòî ìeîâa BLéðòäì àèBçäàìå ©¥§©£¦¦§©£¨§¬Ÿ
çeø-ék óBö÷à çöðìíãàä ¨¤−©¤§®¦¸©̧¨¨¨

óBèré éðôlîäôèòå ézàî Bì àa ¦§¨©´©«£½¨¥¦¦§¨§¨

BúBàúBîLðeàìä ílkéðà §¨−ª¨£Ÿ£¦¬
éúéNríäéìò íçøì éì éeàø ïëìå: ¨¦«¦§¨¥¨¦§©¥£¥¤

æéBòöa ïBraBlL ìæbäézôö÷åéìòøzñä eäkàåepnî éðt ézøzñä ©«£¬¦§²©¨¥¤¨©¬§¦¨¨§©¥−©§¥´¦§©§¦¨©¦¤

Búøöa äàøà ìáìóö÷àåäøvä åéìò ãéaëäì ãBòCìiåéðôìááBLáeøña §©¤§¤§¨¨§¤§®Ÿ§©§¦¨¨©¨¨©¥¬¤§¨©−̈§¥

e ãøîeCøãaúåàz:Baìçééúéàø åéëøcåéìò àaLk éðôlî òðëð àeäL ¤¤§¤¬¤©£©¦«§¨¨¬¨¦−¦¤¦§¨¦§¨©§¤¨¨¨

äøöeäàtøàåBúBà úBã÷Btä úBknä ïî æàeäçðàåàlL áBhä Cøãa ¨¨§¤§¨¥®¨¦©©©§§©§¥¾§¤¤©¤Ÿ

ãBò àèçéíéîçð ílLàåúBáBè ¤¡¨©«£©¥¯¦ª¦²
íäa íçpiLBìBì äéäL øòvä únòì ¤¦¨¥¨¤−§ª©©©©¤¨¨

åéìáàìåBúøöa íéøòèönì: §©«£¥¨«©¦§©£¦§¨¨

èéàøBaBì éðà LcçàíéúôN áéð ¥−£©¥£¦¦´§¨®̈¦
Bì eøîàé ílk äzòî ék Lcçî§ª¨¦¥©¨ª¨Ÿ§

íBìL|áBøwìå ÷Bçøì íBìL ¨¸¨¹¨«¨¯§©¨²
äáeLz-ìòáìe ÷écvìýåýé øîà ©©¦§©©§¨¨©¬§Ÿ̈−

åéúàôøeBôeb úBáBàëîe BLôð éìçî: §¨¦«¥¢¦©§©§

ëíérLøäåì áì ïéðúBð ïéàLáeL §¨§¨¦−¤¥§¦¥¨

íä ,'ä ìàíikàeä úò ìëaLLøâð ¤¥©¨´¤§¨¥¦§®̈
äôOä ìà åélâa ãðãðúîe çeøä ïîék ¦¨©¦§©§¥§©¨¤©¨¨¦³

åéîéî eLøâiå ìëeé àì è÷Lä©§¥¸´Ÿ½̈©¦§§¬¥−̈
äôOä ìà BàBáaèéèå Lôøïiöîä §¤©¨¨¤¬¤¨¦«©§©¥

ãBòå äøva eãéîúé íäå ,íéòLøä éNòî©£¥¨§¨¦§¥©§¦©¨¨§

äøñ eôéñBé:àëíBìL ïéàL Bîk ¦¨¨§¤¥¨

ïk ,íçeøaíBìL ïéàíäì øLà ìëì §¨¥¥´¨½§¨£¤¨¤

:íérLøì éäìà øîààåéìà äeö ¨©¬¡Ÿ©−¨«§¨¦«¦¨¥¨

ïBøâá àø÷ìBãb ìB÷aCNçz-ìà §¨³§¨¸§¨©©§½

minkg izty

WxtnE ,Dil `pn `niY ike .'FW`xŸ§¦¥¨§¨¥§¨¥
,FzFpal ceC lW FYrC did mW ixdC©£¥¨¨¨©§¤¨¦¦§
,'ek ixn` ,ikd ciar `l `nrh i`nE©©§¨Ÿ£¦¨¦¨§¦

WFcTdl Dil `gip `lC DPin rnW§©¦¨§¨¦¨¥§©¨
Fvx` DaFbA FzFpal `Ed KExÄ¦§§©©§
`gip `l `nrh i`n azke ,zilkzA§©§¦§¨©©©§¨¨¦¨

,eitzM oiA `N` DaFbA FzFpal Dil¥¦§§©¤¨¥§¥¨
mWA iz`vn .'eke d`p Ll oi`W itl§¦¤¥§¨¤¨¨¦§¥

:u"ixdnbi dxez



נט

énrì ãbäå EìB÷ íøä øôBMk CNçz-ìà©©§½©−̈¨¥´¤®§©¥³§©¦¸

:íúàhç á÷ré úéáìe írLtáíBé íBé éúBàå ¦§½̈§¥¬©«£−Ÿ©Ÿ¨«§¦À¬¸

eötçé éëøc úrãå ïeLøãéä÷ãö-øLà éBâk ï ¦§Ÿ½§©¬©§¨©−¤§¨®§º£¤§¨¨´

éðeìàLé áær àì åéäìà èôLîe äNr̈À̈¦§©³¡Ÿ¨¸´Ÿ¨½̈¦§¨¸¦¸

:ïeötçé íéýìû úáø÷ ÷ãö-éètLîâänì ¦§§¥¤½¤¦§©¬¡Ÿ¦−¤§¨«¨³¨

ïä òãú àìå eðLôð eðépr úéàø àìå eðîv©̧§¸§´Ÿ¨¦½¨¦¦¬©§¥−§´Ÿ¥®̈¥´

íëéávr-ìëå õôç-eàöîz íëîö íBéa§³«Ÿ§¤¸¦§§¥½¤§¨©§¥¤−

:eNbðzãúBkäìe eîeöz ävîe áéøì ïä ¦§«Ÿ¥´§¦³©¨¸¨½§©−

réîLäì íBië eîeöú-àì òLø óBøâàa§¤§´¤®©«Ÿ¨´©½§©§¦¬©

:íëìB÷ íBønaäeäøçáà íBö äéäé äæëä ©¨−«§¤«£¨¤À¦«§¤¸´¤§¨¥½

÷Nå BLàø ïîâàk óëìä BLôð íãà úBpr íBé²©¬¨−̈©§®£¨¸Ÿ§©§¹ŸŸÀ§©³

ïBöø íBéå íBö-àø÷z äæìä révé øôàå̈¥̧¤¸©¦½©£¨¤¸¦§¨½§¬¨−

:ýåýéìåçzt eäøçáà íBö äæ àBìä ©«Ÿ̈«£´¤»´¤§¨¥¼¼©¥̧©̧

çlLå äèBî úBcâà øzä òLø úBaöøç©§ª´¤½©©¥−£ª´¨®§©©³

:e÷zðz äèBî-ìëå íéLôç íéöeöøæàBìä §¦¸¨§¦½§¨−̈§©¥«£¸

úéá àéáz íéãeøî íéiðrå Eîçì árøì ñøô̈³Ÿ¨¨¥¸©§¤½©«£¦¦¬§¦−¨´¦¨®¦

:ílrúú àì EøNaîe Búéqëå íør äàøú-ék¦«¦§¤³¨Ÿ¸§¦¦½¦§¨§−¬Ÿ¦§©¨«

çäøäî Eúëøàå EøBà øçMk ò÷aé æà́̈¦¨©³©©̧©¸¤½©«£ª¨§−§¥¨´

éðôì Cìäå çîöú:Eôñàé ýåýé ãBák E÷ãö E ¦§¨®§¨©³§¨¤̧¸¦§¤½§¬§Ÿ̈−©«©§¤«

èéðpä øîàéå òeLz äðré ýåýéå àø÷z æà̈³¦§¨¸©«Ÿ̈´©«£¤½§©©−§Ÿ©´¦¥®¦

-øaãå òaöà çìL äèBî EëBzî øéñz-íà¦¨¦³¦«§¸½̈§©¬¤§©−§©¤

:ïåàé:íéøävk Eúìôàå EøBà CLça çøæå réaNz äðrð Lôðå ELôð árøì ÷ôúåàéýåýé Eçðå ¨«¤§¨¥³¨«¨¥¸©§¤½§¤¬¤©«£−̈©§¦®©§¨©³©¸Ÿ¤¸¤½©«£¥¨«§−©¨«¢¨«¦§¨«£´§Ÿ̈»

éúîörå ELôð úBçöçöa réaNäå ãéîzeáfëé-àì øLà íéî àöBîëe äåø ïâk úééäå õéìçé E ¨¦¼§¦§¦³©§©§¨¸©§¤½§©§Ÿ¤−©«£¦®§¨¦̧¨̧§©´¨¤½§¨´©½¦£¤¬«Ÿ§©§−

:åéîéîáéúBáéúð ááBLî õøt øãb Eì àø÷å íîB÷z øBãå-øBã éãñBî íìBò úBáøç Enî eðáe ¥¨«¨³¦§¸¨§´½̈«§¥¬«¨−§¥®§Ÿ̈³§¸Ÿ¥´¤½¤§¥¬§¦−

mixn zxhrmixn zxhr
àBø÷lî òðnz ìàírLt énrì ãbäå EìB÷ íøä øôBMkíçéëBäå ©¦¨©¦¦§©−̈¨¥´¤®§©¥³§©¦¸¦§½̈§¦¨
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æéøëäìíãàä íéwN eqkúéå §©§¦§¦§©´©¦À¨«¨¨¸
íéýìû-ìà eàø÷éå äîäaäå§©§¥½̈§¦§§¬¤¡Ÿ¦−

ä÷æçaáì ìëaLéà eáLéå §¨§®̈§¨¥§¨ªÀ¦µ

ärøä BkøcîúBøéáò øàMîñîçä-ïîeìæbäíäétëa øLàíäéìòL ¦©§´¨«¨½̈¦§¨£¥¦¤«¨−̈©¨¥£¤¬§©¥¤«¤£¥¤

ñîça ìéòBî ïéà ãáì äèøçå éecéå ék ,áéLäì:èæBøkä ïî äæ íbéîärãBé §¨¦¦¦©£¨¨§¨¥¦§¨¨©¤¦©¨¦«©¥´©
BãéaL úBøéáò ìòáeLéæàå 'äìíéýìûä íçðåäøæbä ïîïBøçî áLå ©£¥¤§¨¨½©§¨§¦©−¨«¡Ÿ¦®¦©§¥¨§¨²¥«£¬
ãáàð àìå BtàíìBòä ïî:éeáL-ék íäéNrî-úà íéýìûä àøiå ©−§¬ŸŸ¥«¦¨¨©©³§¨«¡Ÿ¦¸¤©´£¥¤½¦«−̈

ärøä íkøcîCìnä øáãk eNò ék ¦©§¨´¨«¨®̈¦¨¦§©©¤¤

íçpiåèøçúðíéýìûääøBz äøac ©¦¨´¤¦§¨¥¨«¡Ÿ¦À¦§¨¨

ìkíãà éða ïBLärøä-ìräøæbä ìò ¦§§¥¨¨©¨«¨¨²©©§¥¨

àìå íäì-úBNrì øac-øLà£¤¦¤¬©«£«¨¤−§¬Ÿ
:äNrà'ä íçépL Bì øîàð äàeáða ¨¨«¦§¨¤¡©¤¦©

äìBãâ ärø äðBé-ìà òøiå,øîà ©¥¬©¤−̈¨¨´§®̈¨©

ø÷Mä àéáð éðàL íéBbä eøîàé åéLëò©§¨Ÿ§©¦¤£¦§¦©¤¤

Bì øçiåeáL àì íäL ìàøNé øeáòa ©¦−©«©£¦§¨¥¤¥Ÿ¨

äòøä íkøcî:áýåýé-ìà ìltúiå ¦©§¨¨¨¨©¦§©¥̧¤§Ÿ̈¹
éñBäå ,éLôð úà àð ç÷óäpà øîàiå ©¨¤©§¦§¦©Ÿ©À¨¨³

ãr éøáã äæ-àBìä ýåýéãBòa §Ÿ̈¸£¤´§¨¦À©§

ézîc÷ ïk-ìr éúîãà-ìr éúBéä¡¦¸©©§¨¦½©¥¬¦©−§¦
äLéLøz çøáìéì äàa íøè ¦§´Ÿ©©§¦®¨¤¤¨¨¦

,úéðL íòt äàeápäézrãé ékæàî ©§¨©©¥¦¦´¨©À§¦¥¨

íáéøçz àìå äáeLúa eøæçé íäLék ¤¥©§§¦§¨§Ÿ©£¦¥¦³
Cøà íeçøå ïepç-ìà äzà©¨¸¥«©´§©½¤³¤
ärøä-ìr íçðå ãñç-áøå íétà©©̧¦¸§©¤½¤§¦−̈©¨«¨¨«

éñBz äæáeíúBàøa ìàøNé ìò Eñòk ó ¨¤¦©©§©¦§¨¥¦§¨

ïëìå ,øñeî íéç÷Bì íðéàå äáeLzä çkŸ©©§¨§¥¨§¦¨§¨¥

äàeápä éìò äL÷ äúéä:âäzrå ¨§¨¨¨¨©©§¨§©¨´
ýåýéàeä ïëå ìéàBä-úà àð-ç÷ §Ÿ̈½¦§¥©¨¬¤

épnî éLôðúòøa äàøà àlL ©§¦−¦¤®¦¤Ÿ¤§¤§¨©

ìàøNé:éiçî éúBî áBè ék ¦§¨¥¦²¬¦−¥«©¨«
ãáèéää ýåýé øîàiåìò íàä ©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«¥¥−©¦©

íäì äNBò éðàL áBhä:Cì äøç ©¤£¦¤¨¤¨¬¨¨«
äáLiå øérä-ïî äðBé àöiå©¥¥³¨¸¦¨¦½©¥−¤

íãwîçøæîaíL Bì Nriå øérì ¦¤´¤§¦§¨¨¦®©©Á©Á¸¹̈
ãr ìva äézçz áLiå äkñªÀ̈©¥³¤©§¤̧¨̧©¥½©µ

øéra äéäi-äî äàøé øLàéìeà £¤´¦§¤½©¦«§¤−¨¦«©

äøæbä øBæçúå íúáeLúa eãîòé àìŸ©©§¦§¨¨§©£©§¥¨

dîB÷îì:åïîéåçéîöä-ýåýé ¦§¨©§©´¦§¦©§Ÿ̈



סג

ß ixyz `"i iyily mei ß

(âé)íéîL ãânî Böøà ýåýé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְֲִֶַַַָָָֹ
יֹוסף  ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ∑ô.„‚nÓארץ ְְְֵֵֶֶֶַָָƒ∆∆

ּומתק  עדנים עֹולה ∑ÌB‰zÓe.לׁשֹון ׁשהּתהֹום ְֲִֶֶָƒ¿ְֶֶַ

מּלמּטה  אֹותּה הּׁשבטים öּומלחלח ּבכל מֹוצא אּתה . ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ
יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין מׁשה, ׁשל  .÷ּברכתֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

Búrøî Bì ìéväì BLàø-ìr ìö úBéäì äðBéì§À̈¦«§¬¥Æ©Ÿ½§©¦¬−¥¨«¨®

:äìBãâ äçîN ïBé÷éwä-ìr äðBé çîNiå©¦§©¬¨²©©¦«¨−¦§¨¬§¨«

æøçMä úBìra úrìBz íéýìûä ïîéå©§©³¨«¡Ÿ¦¸©½©©«£¬©©−©

ä-úà Czå úøçnì:Láéiå ïBé÷éwçéäéå| ©¨«¢¨®©©¬¤©¦«¨−©¦¨«©§¦´

íéã÷ çeø íéýìû ïîéå LîMä çøæk¦§´Ÿ©©¤À¤©§©̧¡Ÿ¦¹³©¨¦¸

ólrúiå äðBé Làø-ìr LîMä Czå úéLéøç£¦¦½©©¬©¤²¤©¬Ÿ−̈©¦§©¨®

:éiçî éúBî áBè øîàiå úeîì BLôð-úà ìàLiåèíéýìû øîàiå ©¦§©³¤©§¸¨½©¾Ÿ¤¬¦−¥«©¨«©³Ÿ¤¡Ÿ¦¸

:úåî-ãr éì-äøç áèéä øîàiå ïBé÷éwä-ìr Eì-äøç áèéää äðBé-ìà¤½̈©«¥¥¬¨«¨§−©©¦«¨®©¾Ÿ¤¥¥¬¨«¨¦−©¨«¤

éBzìcb àìå Ba zìîr-àì øLà ïBé÷éwä-ìr zñç äzà ýåýé øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈À©¨¬©̧§¨̧©©¦´¨½£¤²«Ÿ¨©¬§¨−§´Ÿ¦©§®

:ãáà äìéì-ïáe äéä äìéì-ïaLàéäaøä da-Lé øLà äìBãbä øérä äåðéð-ìr ñeçà àì éðàå ¤¦©¬§¨¨−̈¦©¬§¨¨¨«©«£¦¸´Ÿ¨½©¦«§¥−¨¦´©§®̈£¤´¤¿̈©§¥Á

:äaø äîäáe BìàîNì Bðéîé-ïéa òãé-àì øLà íãà Baø äøNr-íézLîæçéàNð EBîk ìû-éî ¦§¥«¤§¥̧¦¹¨À̈£¤³«Ÿ¨©¸¥«§¦´¦§Ÿ½§¥−̈©¨«¦¥´¨ÀŸ¥³

ì òLt-ìr øáòå ïBr:àeä ãñç õôç-ék Btà ãrì ÷éæçä-àì Búìçð úéøàLèéeðîçøé áeLé ¨¸§Ÿ¥´©¤½©¦§¥¦−©«£¨®Ÿ¤«¡¦³¨©¸©½¦«¨¥¬¤−¤«¨´§©«£¥½

éìLúå eðéúðår Laëé:íúàhç-ìk íé úBìöîa Cëíäøáàì ãñç á÷réì úîà ïzz ¦§−Ÿ£«ŸŸ¥®§©§¦²¦§ª¬−̈¨©Ÿ¨«¦¥³¡¤¸§©«£½Ÿ¤−¤§©§¨¨®

:íã÷ éîéî eðéúáàì zraLð-øLà£¤¦§©¬§¨©«£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤

mixn zxhrmixn zxhr
íéäìàíLa áNòïBé÷é÷äìòîì ìãb àeäåìriå|úBéäì äðBéì ìrî ¡ÂŸ¦Â¥¤§¥¦«¨º§¨¥§©§¨©©´©¥©´§À̈¦«§¬

Búrøî Bì ìéväì BLàø-ìr ìöLîMä íçîäðBé çîNiå ¥Æ©Ÿ½§©¦¬−¥¨«¨®¥Ÿ©¤¤©¦§©¬¨²
:äìBãâ äçîN ïBé÷éwä-ìræïîéåïéîæäúBìra úrìBz íéýìûä ©©¦«¨−¦§¨¬§¨«©§©³¦§¦¨«¡Ÿ¦¸©½©©«£¬

úøçnì øçMäBúçîN íBéCzåäëúçä-úàïBé÷éwBú÷éðé íB÷nî ©©−©©¨«¢®̈¦§¨©©¬¨§¨¤©¦«¨−¦§§¦¨

:Láéiåçéäéå|LîMä çøæk ©¦¨«©§¦´¦§´Ÿ©©¤À¤
ïîéåïéîæäíéã÷ çeø íéýìû ©§©̧¦§¦¡Ÿ¦¹³©¨¦¸

úéçøæîúéLéøçíéðæàä úLøçîL ¦§¨¦£¦¦½¤©£¤¤¨¨§©¦

dðBàL áBøîLîMä CzåéìLäC ¥§¨©©¬©¤²¤¦§¦

åéöBöéðólrúiå äðBé Làø-ìr ¦¨©¬Ÿ−̈©¦§©®̈
äLbøä éìa øàLðBLôð-úà ìàLiå ¦§©§¦©§¨¨©¦§©³¤©§¸

éiçî éúBî áBè øîàiå úeîìék ¨½©¾Ÿ¤¬¦−¥«©¨«¦

äaøä íéøeqé ìáñ:èøîàiå ¨©¦¦©§¥©³Ÿ¤
áèéää äðBé-ìà íéýìûíàä ¡Ÿ¦¸¤½̈©«¥¥¬©¦

ãàîìr Eì-äøçïãáàïBé÷éwä §Ÿ¨«¨§−©¨§©©¦«¨®
ãr éì-äøç áèéä øîàiåøçáàL ©¾Ÿ¤¥¥¬¨«¨¦−©¤¤§©

úåîäæ øeáòa:éýåýé øîàiåäpä ¨«¤©£¤©Ÿ́¤§Ÿ̈À¦¥

zñç äzàzøòèöðåìrúãéáà ©¨¬©̧§¨̧§¦§©©§¨©£¥©

øLà ïBé÷éwääzàBa zìîr-àì ©¦´¨½£¤²©¨«Ÿ¨©¬§¨−
íéî úà÷Läå äòéøæe äLéøçaàìå ©£¦¨§¦¨§©§¨©©¦§´Ÿ

äìéì-ïaL Bzìcbãçàäìéì-ïáe äéääéøçàL:ãáààéàì éðàå ¦©§®¤¦©¬§¨¤¨¨−̈¦©¬§¨¤©£¤¨¨¨«©«£¦¸´Ÿ
äìBãbä øérä äåðéð-ìr ñeçàìáà ,äøæ-äãBáò íéãáBò íéaøL íâä ¨½©¦«§¥−¨¦´©§®̈£©¤©¦§¦£¨¨¨£¨

òãé-àì øLà íãà Baø äøNr-íézLî äaøä da-Lé øLà£¤´¤¿̈©§¥Á¦§¥«¤§¥¸¦¹¨À̈£¤³«Ÿ¨©¸
BìàîNì Bðéîé-ïéaïBò íäì áBLçì ïéàå íépè÷ íä ékäaø äîäáeïéàL ¥«§¦´¦§Ÿ½¦¥§©¦§¥©£¨¤¨§¥−̈©¨«¤¥

ñeçì éeàø älà ìk ìòå ,LðBò íäì̈¤¤§©¨¥¤¨¨

ìBîçìå:çéàNð EBîk ìû-éî §©£¦¥´¨ÀŸ¥³
ì òLt-ìr øáòå ïBrúéøàL ¨¸§Ÿ¥´©¤½©¦§¥¦−

-ék Btà ãrì ÷éæçä-àì Búìçð©«£¨®Ÿ¤«¡¦³¨©¸©½¦«
:àeä ãñç õôçèéáeLé ¨¥¬¤−¤«¨´

éìLúå eðéúðår Laëé eðîçøéC §©«£¥½¦§−Ÿ£«ŸŸ¥®§©§¦²
:íúàhç-ìk íé úBìöîa¦§ª¬−̈¨©Ÿ¨«

ëãñç á÷réì úîà ïzz¦¥³¡¤¸§©«£½Ÿ¤−¤
zraLð-øLà íäøáàì§©§¨®̈£¤¦§©¬§¨

:íã÷ éîéî eðéúáàì©«£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤

minkg izty

(bi)ôzFvx` x`W ike ,uxzl FpFvx§§¨¥§¦§¨£¨
xFan opi` mihaW lWWxiR okl ,zFk ¤§¨¦¥¨§¨¨¥¥¥

Eid zFvx` x`W xnFlM ,'eke Eid `NW¤Ÿ¨§©§¨£¨¨
sqFi ipA zlgp la` ,zFkxFan iOp©¦§¨£¨©£©§¥¥

:oNEMn xzFiö:dHnNn dlFr ,WExiR ¥¦¨¥¤¦§©¨

÷Dil `pn ,dfA gikFdl FpFvx§§¦©¨¤§¨¥
'zgY zvaFx mFdYnE' lW WExiRW¤¥¤¦§¤¤©©
zgY uaFx xg` xaC mEW `nlC ,ikd̈¦¦§¨¨¨©¥¥©©
,'ek '`vFn dY`' WxiR okl ,mFdYd©§¨¥¥¥©¨¥
minW zFkxA' aizM awri iAB mzde§¨¨©¥©£Ÿ§¦¦§¨©¦

,'zgY zvaFx mFdY zFkxaE lrn¥¨¦§§¤¤¨©
dlFr mFdYd FWExiR i`CeA mzde§¨¨§©©¥©§¤
,dlrnln `A lHdC `inEC ,dHnNn¦§©¨§¨§©©¨¦§©§¨

:oM iOp `kd s` oM m`eci dxez §¦¥©¨¨©¦¥
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טּוב  ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
יֹוסף ׁשל יג)ּכארצֹו לג, (רש"י ְְֵֶַ

ׁשּכבֹוד־קדּוׁשת־מֹורי־וחמי  הּנדירֹות הּפעמים ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָּבאחת
מברכת  'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֹאדמֹו"ר

הּכל, יׁש ּבארץ אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבכל
להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוכאׁשר
ּבגׁשם, והן מּטל", ׁשמים "מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁש'ארץ'

ּתחת". רֹובצת ְֶֶַָ"ּתהֹום

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ ּפתּוחה ארצֹו ׁשהיתה ƒ∆∆¿…»∆ְְְֶַָָָ
הּפרֹות  ּוממּתקת ÌÈÁ¯È.לחּמה, L¯b∑ ּפרֹות יׁש ְֵֶֶַַַַָ∆∆¿»ƒֵֵ

ּדבר  ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּלבנה

ּומֹוציאה  מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאחר:
.øלחדׁשמחדׁש ְֵֶֶֹֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִִֵֵֶֶֹ
ּפרֹותיהם.ùהּפרֹות  ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד אחר: הרים ּדבר .úלׁשאר ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ÌÏBÚ ˙BÚ·b∑ ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ƒ¿»ְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  מעצר .àּפֹוסקֹות ְְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְֵֵֶַ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָֹמברכת

ּבּסנה  ּתחּלה עלי ּופּיּוס,∑¯ˆÔB.הּנגלה רּוח נחת ְְְִִֶַַַָָָ¿ִַַַ

ׁשּבּמקרא  "רצֹון" ּכל זֹוּבר ∑B·z‡˙‰.וכן áכה ְְִֵֶַָָָ»»ְָָ
יֹוסף  ‡ÂÈÁ.לראׁש ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ְֵֹ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆
minkg izty

(ci)øWxb' xnFl Fl did ,Fl dWwC§¨¤¨¨©¤¤
WxtnE ,'migxi' i`n ,cigi oFWl 'gxï¥©§¨¦©§¨¦§¨¥
Wcg lM xnFlM ,'eke zWxbn ux`d̈¨¤§¨¤¤§©¨Ÿ¤
'migxi' aizM Kkl ,`ivFnE xfFg Wcge§Ÿ¤¥¦§¨§¦§¨¦

:miAx oFWleh dxez §©¦
(eh)ùricFdl ,'zkxFan' zNn siqFd¦¦©§¤¤§¦©

zkxFan mr dwaC 'W`xnE' zNOW¤¦©¥Ÿ§¥¨¦§¤¤
i"Wx KxvEdC `de .`xwC `WixC§¥¨¦§¨§¨§§©©¦
mr wEaC 'W`xnE' zNOW dR Wxtl§¨¥Ÿ¤¦©¥Ÿ¨¦
`xTn xzFi `xwC `WixC 'zkxFan'§¤¤§¥¨¦§¨¥¦§¨
iOp `EdC ,'ebe 'WnW zF`EaY cbOnE'¦¤¤§¨¤§©¦
m`C xnFl Wi ,`xwC `Wix mr wEaC̈¦¥¨¦§¨¥©§¦
`xw i`dC `pin` ded `kd WxiR `lŸ¥¥¨¨£¨¨¦¨§©§¨
`zNin 'ebe 'mcw ixxd W`xnE'¥Ÿ©§¥¤¤¦§¨
KxAzIW FWExitE ,`Ed `zixg ©̀£¦¨¥¤¦§¨¥

,mixd E`xwPW zFa`d zMxaA§¦§©¨¨¤¦§§¨¦
okl ,zFraB E`xwPW zFdO`d zMxaaE§¦§©¨¦¨¤¦§§§¨¨¥
`Wix` i`w 'mcw ixxd W`xnE' WxiR¥¥¥Ÿ©§¥¤¤¨¥©¥¨
FzgkFde .Fvx` zMxaA ixiinC `xwC¦§¨§©§¦§¦§©©§§¨¨
DixzA aizkCn ,`xwC `Wix` i`wC§¨¥©¥¨¦§¨¦¦§¦©§¥
ixiinC ,'ebe 'D`FlnE ux` cbOnE'¦¤¤¤¤§¨§©§¦
miwEaC zF`xwOd lke ,Fvx` zMxaA§¦§©©§§¨©¦§¨§¦

:`xwC `WixlúgaXde dlrOde §¥¨¦§¨§©©£¨§©¤©
lr `Ed KExA WFcTd zgBWdW ,dfÄ¤¤©§¨©©¨¨©
oeiM ,zFvx` x`W lrn xzFi Fvx ©̀§¥¥©§¨£¨¥¨
mXd zgBWd d`ixAA dnEcw `idW¤¦§¨©§¦¨©§¨©©¥
WxitC `de .dilr dnEcw iOp KxAzi¦§¨¥©¦§¨¨¤¨§¨§¥¥
,dWw oFW`x mrhlC mEXn ,xg` xaC̈¨©¥¦¦§©©¦¨¤
`dC ,Dil dOl `xwA aizkC 'mcw'¤¤¦§¦¦§¨¨¨¥§¨

WxiR okl ,'W`xnE' zNnA llkp lMd©Ÿ¦§¨§¦©¥Ÿ¨¥¥¥
,dWw cEgl xg` xaclE .xg` xaC̈¨©¥§¨¨©¥§¨¤
`EdW iR lr s` ,Ff `id dkxA i`n©§¨¨¦©©¦¤
mFwn lMn ,ziWixtcM dlrnE gaW¤©©£¨§¦§¦¦¦¨¨
mrhl mB KxvEd Kkl ,`id dkxA e`l©§¨¨¦§¨§©©§©©

:oFW`xàminWB zxivr gMn ,WExiR ¦¥¦Ÿ©£¦©§¨¦
EN`kE ,zFxiR zFUrNn miwqFR opi ¥̀¨§¦¦©£¥§¦
cinY `EdW zFraBd wzOnE' xn`̈©¦¤¤©§¨¤¨¦
oipr dn ok `l m`C ,'wqFR iYlA¦§¦¥§¦Ÿ¥¨¦§©

:o`kl zFraBdfh dxez ©§¨§¨
(fh)ázNn siqFdX dnA xnFl FpFvx§©§©¤¦¦©

dn rnWp did `l ikd e`laC ,'dkxA'§¨¨¦§©¨¦Ÿ¨¨¦§¨©
dkxA siqFd Kkl ,sqFi W`xl `aŸŸ§Ÿ¥§¨¦§¨¨

:Fffi dxez



סה dkxad z`fe zyxt - bl - ixyz a"i iriax meil inei xeriy
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑ ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא "ּבכֹור" âיׁש ¿ְְְֵֶָֻ

ׁשּנאמר: פט)ּומלכּות, אּתנהּו",(תהלים ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ
ד)וכן: יׂשראל"(שמות בכֹורי הּיֹוצא ∑BÎa¯."ּבני מל ְְְְִִִֵֵָ¿ֵֶֶַ

יהֹוׁשע  והּוא לכּבׁש∑B¯BL.מּמּנּו, ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְְִִֶֶֶַָֹֹֻ
מלכים  ã.BÏּכּמה ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון (במדבר ְִַָָ»»ֱֶֶַָ

עליו" מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑ ׁשֹור ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»
אבל  נאֹות, קרניו ואין קׁשה, נאֹות ּכחֹו קרניו äראם ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ

ויֹופי  ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻואין

ראם  מלכים.∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.קרני ואחד ׁשלׁשים ְְֵֵַ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ
היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם ּכל ?åאפׁשר ל אין אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּבארץ  ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה ג)יׂשראל, "נחלת (ירמיה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים"צבאֹות æצבי  ˙B··¯ Ì‰Â∑ אֹותם ְְִִִ¿≈ƒ¿∆¿«ƒָ
מאפרים  ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם .הּמנּגחים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ

‰MÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑,ּבמדין ּגדעֹון ׁשהרג האלפים הם ¿≈«¿≈¿«∆ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ח)ׁשּנאמר: וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָֹֻ

ß ixyz a"i iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְֲִִֵֵֶַָָ
ּכפל  – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ְְְֲֲִֵַַָָָָָָָֻּבאחרֹונה:

חּלׁשים çׁשמֹותיהם  ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, לחּזקם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּבכל

מז)ׁשּנאמר: אנׁשים",(בראשית חמּׁשה לקח אחיו "ּומקצה ְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ׂשרי  לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים ׁשנראים ְְְִִִִִֵֶַָָָָֹלפי

EÈÏ‰‡a.מלחמּתֹו ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑ ְְִַ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆
ׁשּתפּות זבּולּון  עׂשּו יּמים èויּׂששכר לחֹוף "זבּולן : ְְְְִִַָָָָֻֻ

ונֹותן  ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ויֹוצא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָֹיׁשּכן",

ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ׁשל ּפיו ְְְְְִִִִֵֶַָָָלתֹו
יּׂששכר  ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון הקּדים ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָלפיכ

היתה  זבּולּון E˙‡ˆa.עלֿידי ÔÏe·Ê ÁÓN∑ הצלח ְְְֵַָָ¿«¿À¿≈∆ְַַ
לסחֹורה  ּבצאת.¯Î˘OÈÂ∑אהלי ּביׁשיבת הצלח ְְְִֵָ¿ƒ»»ְִִֶַַַָֹ

ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב ְְְְֳִִִֵֵֵַַַָָָֹלּתֹורה,
יב)ׁשּנאמר: לעּתים...(דה"א ּבינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

עֹוסקים  היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָראׁשיהם
ועּבּוריהם  עּתיהם קביעת ועלּֿפי ,ּבכ. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי יאספּו∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל הּמֹורּיה וׁשם .éלהר היא, קריאה עלֿידי אסיפה ּכל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

minkg izty

(fi)â`Ed `kdC 'xFkA' s` oM m`e§¦¥©§§¨¨
`vFId Kln WExitE ,dNEcB oFWNn¦§§¨¥¤¤©¥

:'ekeãEdOcn dn oiprl uxzl FpFvx§§¨¥§¦§©¨§©¥
:xFWlädOcn `l i`O` ,uxzl FpFvx §§§¨¥©©Ÿ§©¤

EdOcn dOl ,xFWl oM mB eipxwA FzF`§©§¨©¥§¨¨§©¥
`d uxFzi dfaE .'eke m`xl eipxwA§©§¨¦§¥¨¤§©¨
m`ian i"Wxe l"f EpizFAx EWxitC§¥§©¥©§©¦§¦¨
F` 'mEx' oFWNn 'm`x' wlA zWxtA§¨¨©¨¨§¥¦§
`A mzdC ,WOn m`x `le 'micW'¥¦§Ÿ§¥©¨§¨¨¨
WFcTd lW FRwze FzxEaB opirEnW`l§©§¦©§¨§¨§¤©¨
zilkzA WElg `Ed m`xE ,`Ed KExÄ§¥¨§©§¦

:dWlEgdå,`Ed dInzA oFWl ,WExiR ©§¨¥§¦§¦¨
`N` dzid `l l`xUi ux` `de§¨¤¤¦§¨¥Ÿ¨§¨¤¨
zF`n rAx` lr dqxR zF`n rAx ©̀§©¥©§¨©©§©¥
miWlXW xWt` did Ki` ,dqxR©§¨¥¨¨¤§¨¤§¦

ux`A Eklni mNM mikln cg`e§¤¨§¨¦ª¨¦§§§¤¤
:l`xUiæ'mpFiavA' oFWNn `Ede ¦§¨¥§¦§§¦§¨

:'ekegi dxez

(gi)çlW FnW ltM mrh xnFl FpFvx§©©©¤¤§¤
mEWl dPd cr dUr `NX dn ,olEaf§ª©¤Ÿ¨¨©¥¨§

:haWèoElEaf znCwd uxzl FpFvx ¥¤§§¨¥©§¨©§
:xkyVi iptlhi dxez ¦§¥¦¨¨

(hi)éoM m` ,xn`Y m`e .lbxl ,WExiR¥¨¤¤§¦Ÿ©¦¥
i`nE ,dtiq` oFWl xninl Dil ded£¨¥§¥©§£¦¨©
,'eke dtiq` lM WxiR okl ,'E`xwi'¦§¨¨¥¥¥¨£¦¨
iR lr s` `kdC dtiq` s` oM m`e§¦¥©£¦¨§¨¨©©¦
onvrn `N` `id d`ixw ici lr `NW¤Ÿ©§¥§¦¨¦¤¨¥©§¨
oFWl azM ikd ENit` oitq`p od¥¤¡¨¦£¦¨¦¨©§
,DA mBnbn iAle ,m"`xd azM .d`ixw§¦¨¨©¨§¥§¦¦§©§¥¨
s"ETd ,'E`xTi' aFYkl Dil dedC©£¨¥¦§¦¨¥©

lrtp oipAn i"xivA W"ixde u"nwA§¨©§¨¥§¥¥¦¦§¨¦§©
`lA `kdC dtiq`C d`xp ile .'eke§¦¦§¤©£¦¨§¨¨§Ÿ
md `N` ,ziWixtcM `id d`ixw§¦¨¦§¦§¦¦¤¨¥
mdilr mXd zevnA EtQ`zi mnvrn¥©§¨¦§©§§¦§©©¥£¥¤
zFtiq` x`WC ipRnE ,lbxl ElrIW¤©£¨¤¤¦§¥¦§¨£¦
`kd azM d`ixw ici lr md FGn uEg¦¥©§¥§¦¨¨©¨¨
e`l mlFrlE ,'EtQ`zi' mFwnA 'E`xwi'¦§¨¦§¦§©§§¨©
cETpA cwpp `l okl ,`Ed lrtp¦§©¨¥Ÿ¦§©§¦
K` ,m"`xd azM cFr .wFce .lrtPd©¦§©§¨©¨§¥©
mihaXd ztiq` oipr dn rcFi ipi ¥̀¦¥©¨¦§©£¦©©§¨¦
lW ozkxA KFzA dIxFOd xd l ¤̀©©¦¨§¦§¨¨¤
dOl iYrci `l zn`aE .olEafE xkyVi¦¨¨§ª¤¡¤Ÿ¨©§¦¨¨
xdfp did FnvrA i"Wx `dC ,rcFi Fpi ¥̀¥©§¨©¦§©§¨¨¦§¨
zriaw iR lre' azke Ff `iWETn¦§¨§¨©§©¦§¦©
ihaW lW miOr mdixEAire mdiYr¦¥¤§¦¥¤©¦¤¦§¥



dkxadסו z`fe zyxt - bl - ixyz a"i iriax meil inei xeriy
ּברגלים  e˜ÈÈ.זבחיֿצדק ëיזּבחּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»

ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, .ìיּׂששכר ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ
ÏBÁ ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית (מגילה חֹול: טמּוני ,îּכּסּוי ¿À≈¿≈ְִִֵָ

ּוזכּוכית  החֹול,וחּלזֹון ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְִִִִִַַַָָָָ
ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ְְְְְִֶֶֶָָָָָּובחלקֹו

מגּלה: ה)ּבמּסכת נפׁשֹו(שופטים חרף עם "זבּולּון ְְְְִֵֵֶֶַַַָ
ׁשהיה ðלמּות" ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ּוכרמים  ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמתרעם
ׁשּנאמר:∑ÈÙNe.וכּו' ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון "וּיסּפן (מ"א ְ¿À≈ְְְֱִִֶֶַַֹ

הּבית", ז)את ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", 'ּומטלל "וספּון ְְְְְִֶֶֶַַַַַָ
ּבכּסּוי)ּבכּיּורי אחרים: אחר ñארזא'(ספרים ּדבר .ò עּמים" : ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּתּגרי  זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא עלֿידי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהרֿיקראּו",
הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָעֹובדיּֿכֹוכבים
עד  נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָוהם
ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻירּוׁשלים,
ואֹוכלים  אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהם
זה  ׁשל אלהּות ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים, לפי אחד, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמאכל
ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא
ּומתּגּירין  ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ÚÙL.ׁשם, Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
ÈnÈe˜ÈÈ Ì∑ ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר, זבּולּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

.ּבׁשפע  ְֶַ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה מלּמד »«¿ƒ»ְְֵֶֶַָָָ
מזרח  ּכלּפי והֹול ô.ÔÎLמרחיב ‡È·Ïk∑ לפי ְְְְִִֵֵַַָ¿»ƒ»≈ְִ

לּספר. סמּו ּבאריֹות ׁשהיה נמׁשל לפיכö ׁשּכל , ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָ

ּגּבֹורים  להיֹות צריכים לּספר ÚB¯Ê.הּסמּוכים Û¯ËÂ ְְְְִִִִִִַַָ¿»«¿«
„˜„˜ŒÛ‡∑ עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו הרּוגיהן «»¿…ְֲִִִִֵֶָָָֹ

אחת  ּבמּכה .הּזרֹוע ְְַַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אף־קדקד: זרֹוע ְְְַַַָָֹֽוטרף
אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהרּוגיהם

רש"י) ובפירוש כ. (לג,

ּגד  ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּפסּוק
ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָהיּו

ויחי, ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹוצרי
יהּודה  אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנאמר
ׁשּיהּודה  מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ּומּזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָגֹו'"

לפני  ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה
יהּודה? לבני ולא הארץ ּבכּבּוׁש ְְְְִִֵֶֶָָָָֹהחלּוץ

נאמר  יהּודה ׁשעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָויּובן
האֹויבים  היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד"ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּתּתה  "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש מּפניו, ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּבֹורחים
היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלי
ּבמּכה  הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, אֹותם ְְְְִִִִַַַָָָָֹהֹורגים

ַַאחת".

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

minkg izty

.'eke 'dIxFOd xdl E`xwi xd l`xUi¦§¨¥©¦§¨§©©¦¨
,axd ciA did zrhEn `qxibC xWt`e§¤§¨§¦§¨§¥¨¨§©¨©
.oiadl lwe ,azMX dn azM ikd mEWn¦¨¦¨©©¤¨©§©§¨¦

il d`xp:ëxEAig xAgl dfA FpFvx ¦§¤¦§¨¤§©¥¦
,e"ie siqFd ikd mEWnE ,iccd` `xTd©§¨©£¨¥¦¨¦¦¨
s` ,wcv igaf EgAfi milbxAW xnFl©¤¨§¨¦¦§§¦§¥¤¤©
mW oiaixwn Eid dpXd zFni lkAW¤§¨§©¨¨¨©§¦¦¨
e"ie siqFd ikd mEWn `N` ,zFpAxẅ§¨¤¨¦¨¦¦¨
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נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנה
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻולכן
ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהֹורגין
להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּגם

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, ּבימי רש"י ּכהּגבעֹונים (פירוש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹֻ
י) כט, על נצבים ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם .ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לפני  הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ּתעברּו "חלּוצים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּפסּוק
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָיׂשראל

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò ýåýé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«

i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ
ראׁשית  ׁשהיא ועֹוג, הארץ ÷סיחֹון ÌLŒÈk.ּכּבּוׁש ְִִִִֵֶֶָָƒ»

˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ∑ חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע ּכי ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
מחקק  קבּורת מׁשה øׂשדה והּוא ,.ÔeÙÒ∑אֹותּה ְְְְֵֵֶַֹֹ»ָ

ׁשּנאמר:ùחלקה  ּברּיה, מּכל ּוטמּונה לד)ספּונה (לקמן ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָ
קבּורתֹו" את איׁש ידע ¯‡ÈL.ּגד ∑iÂ˙‡."ולא ְְִֶַָָֹ«≈≈ָ»≈

ÌÚ∑,הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו הם »ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לב)לפי "חלּוצים (במדבר ְְֲִִִִֵֵֶָ

וגֹו'" אחיכם לפני NÚ‰.ּתעברּו '‰ ˙˜„ˆ∑ ְְְֲִֵֵֶַַƒ¿«»»
הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהאמינּו

אחר  ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו מׁשה.úעד "וּיתא", : ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
עם" NÚ‰."ראׁשי '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ֵָָƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz b"i iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא אף »«¿≈ְְִַַָָָָָ
ּבאריֹות  ÔLa‰ŒÔÓ.מֹוׁשלֹו ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, ְֲַָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ

מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס àהּירּדן לׁשם מּמערת áוהיא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר: ּדן, ׁשל ּבחלקֹו יט)ׁשהיא ללׁשם (יהושע "וּיקראּו ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַָ

הּבׁשן âּדן" מן וקּלּוחֹו וזּנּוקֹו ,ã אחר ּדבר .ä ּזּנּוק מה : ְְִִִִֵַַַָָָָָ

ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום יֹוצא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָזה
נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ּדן ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָׁשבטֹו
ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹּבצפֹונית

לׁשם, עם ונלחמּו ּובאּו והיא להם, ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָ
ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבצפֹונית

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

minkg izty

(`k)÷zNn siqFdX dnA dfA FpFvx§¨¤§©¤¦¦©
'ziW`x' zNn `dIW icM ,'WEAiM'¦§¥¤§¥¦©¥¦
Ll oi`W ,eixg`NW dNn mr wEaC̈¦¦¨¤§©£¨¤¥§
dNn mr dwEaC Dpi`W 'ziW`x'¥¦¤¥¨§¨¦¦¨
`icdA i"Wx WxiR oke ,dixg`NW¤§©£¤¨§¥¥¥©¦§¤§¨

:ziW`xA zWxR WixAøgxkEd §¥¨¨©§¥¦§©
rnWn `xw lW FhEWRn iM ,oM Wxtl§¨¥¥¦¦§¤§¨©§©
Fpi` dfe ,xEaw mW wwFgn did xaMW¤§¨¨¨§¥¨¨§¤¥
F` dlAwA rci iM WxiR okl ,zn ¡̀¤¨¥¥¥¦¨©§©¨¨
rnWn `xTnC ,oTiY cFr .d`EapA¦§¨¦¥§¦§¨©§©
aizkCn ux`A wlg wwFgnl didW¤¨¨©§¥¥¤¨¨¤¦¦§¦
WxiR okl .'oEtq wwFgn zwlg mW'¨¤§©§¥¨¨¥¥¥
siqFde .'wwFgn zxEaw dcU zwlg'¤§©¨¤§©§¥§¦
dxFn 'zwlg' zNOW ipRn ,'dcU' zNn¦©¨¤¦§¥¤¦©¤§©¨
zNn siqFd ikd mEXn ,xaCA wlg lr©¥¤©¨¨¦¨¦¦¦©

:'dcU'ùxn`Y `NW ,dfl KxvEd ¨¤§©¨¤¤ŸŸ©
,FzxEaw mFwn wx ,oEnh wwFgndW¤©§¥¨©§§¨
,DA xEaw `EdW dwlg DzF` xnFlM§©¨¤§¨¤¨¨

.'FzxEaw z` Wi` rci `le' aizkcM§¦§¦§Ÿ¨©¦¤§¨
xnFl xWt` K`ide ,oiWwn Wi¥©§¦§¥¨¤§¨©
,cb ipA zlgpA `id dWn zxEaTW¤§©¤¦§©£©§¥¨
FnM ,Fap xdA `id dWn zxEaw `lde©£Ÿ§©¤¦§©§§
zFaxrn dWn lrIe' oOwl aEzMW¤¨§©¨©©©¤¥©§
did Fap xde ,'ebe 'Fap xd l` a`Fn¨¤©§§©§¨¨
zWxtA aEzMW FnM oaE`x ipA zlgpA§©£©§¥§¥§¤¨§¨¨©
.'ebe 'oFAWg z` EpA oaE`x ipaE' zFHn©§¥§¥¨¤¤§
,lFcB did Fap lW xFWinC il d`xpe§¦§¤¦§¦¤§¨¨¨
xdde ,xFWiOA zcnFr dzid xirde§¨¦¨§¨¤¤©¦§¨¨
dNgYOW ipRnE ,cB lW FwlgA did̈¨§¤§¤¨¦§¥¤¦§¦¨
`xwp cg` mc` lW xirde xdd did̈¨¨¨§¨¦¤¨¨¤¨¦§¨
wFgx did `l mB ,xird mW lr xdd̈¨©¥¨¦©Ÿ¨¨¨
xFWinA cnFr dide ,xird on KM lM̈¨¦¨¦§¨¨¥§¦
mW lr xdd `xwp ikd mEWn ,xir lW¤¦¦¨¦¦§¨¨¨©¥

:oiadl lwe .xirdúoFW`x mrhlC ¨¦§©§¨¦¦§©©¦
,'mr iW`x `zIe' cbA xn` dOl ,dWẅ¤¨¨¨©§¨©¥¤¨¥¨
dXpn haW ivge oaE`x ipA mB `dC§¨©§¥§¥©£¦¥¤§©¤

xaC WxiR okl ,mdig` iptl Ekld̈§¦§¥£¥¤¨¥¥¥¨¨
xiMfn dOl ,dWw xg` xaclE .xg ©̀¥§¨¨©¥¨¤¨¨©§¦
WxiR okl ,cB zMxaA dWn lW Fzwcv¦§¨¤¤§¦§©¨¨¥¥¥

:oFW`x mrhak dxez ©©¦
(ak)à:oC lW Fwlgn ,WExiRázxrn' ¥¥¤§¤¨§¨©

oFWlaE ,cEnlY oFWlA Edf 'q`iinR©§©¤¦§©§¦§
:mWl `xwp `xwnâdidW itl ,xnFlM ¦§¨¦§¨¤¤§©§¦¤¨¨

:FwlgAã,xdPd lW FwEPif WExiR §¤§¥¦¤©¨¨
,FwlgA didW `inRq` KxC KlFdW¤¥¤¤©§©§¨¤¨¨§¤§
mW WExiR ,oWAd on `vFi xdp FzF`¨¨¥¦©¨¨¥¥

:oC lW Fvx`n Fpi`e ,mFwnämrhlC ¨§¥¥©§¤¨¦§©©
oFW`xrnWn `xw lW FhEWtC ,dWw ¦¨¤¦§¤§¨©§©

,oCxId lr `le Fnvr oC haX` i`wC§¨¥©¥¤¨©§§Ÿ©©©§¥
okl `xTA fnx mEW FA oi` oCxId iM¦©©§¥¥¤¤©§¨¨¥
cEgl xg` xaclE .'ek xg` xaC WxiR¥¥¨¨©¥§¨¨©¥§
,'oWAd on wPfi' aizM dOl ,dWw iOp©¦¨¤¨¨§¦§©¥¦©¨¨
WxiR okl ,Fwlg lhp oWAA e`l `dC§¨©©¨¨¨©¤§¨¥¥¥

:oFW`x mrh mBbk dxez ©©©¦



dkxadסח z`fe zyxt - bl - ixyz b"i iying meil inei xeriy
לּדרֹום  מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ׁשל ּבמזרחּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּוא
ׁשּנטל  יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכלה
יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻּבדרֹומּה

ׁשּנאמר: וּיעלּו(שם)והּוא מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם וּיּלחמּו ּדן ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָּבני

ּבֹו לנחל ׁשהתחילּו .הרּוח ְְִִִֶַָֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé ýåýé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו ׁשהיתה ¿«»ְְְְֵֶַָָָָ
L¯È‰.יֹוׁשביה  ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ְֶָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ

חרם  חבל מלא חרמים åונטל לפרׂש ּבדרֹומּה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ
צּוּוי ∑L¯È‰.ּומכמֹורֹות  ּכמֹוæלׁשֹון א), "עלה (דברים ְַ¿»»ְְֲִֵ

ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה והּטעם ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָרׁש",

הּטעם  יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַידע,
ׁש ּכאן:למעלה: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְַַָָָָָָָָָָ

מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון ְְְְִִֶַָָָָָֹ"ירׁשה",
מלעיל  ּדטעמיהֹון צּוּוי לׁשֹון ּביתא' .ּב'אלפא ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ אין ּב'ּספרי': ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְִִִֵֵַָ
ואיני  ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָל

ּכיצד  ‡ÂÈÁ.יֹודע Èeˆ¯ È‰È∑ מתרּצה ׁשהיה ֵֵַַ¿ƒ¿∆»ְִֶֶַָָ
אנּפיקינֹון  ּבׁשמן מרּצין çלאחיו והם ּובקפלאֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

אחר  ּדבר ּבתבּואה. אחיו",èלֹו רצּוי "יהי : ְְְִִֵֶַָָָָ
ּב'דברי  ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָׁשהיּו

ז)הּימים': ּבנֹותיו (א ׁשהיּו ּברזית", אבי "הּוא ְְֲִִִֶַָָָָ
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים .éנׂשּואֹות ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ

BÏ‚¯ ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי) מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ¿…≈«∆∆«¿ְְֶֶֶַָָ
לּודקּיא  אנׁשי ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּכמעין, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשמן

ּפּולמֹוסטּוס  להם מּנּו ּכדאיתא ëלׁשמן, וכּו' אחד ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָ
.(פ"ה)ּב'מנחֹות' ְִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגדֹולים לכהנים נׂשּואֹות . . נאֹות ּבנֹותיו לג,ׁשהיּו (רש"י ְְְְֲִִֶָָָֹ
ּדהּנה כד) לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָהּנֹוי
ּכפי  ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ְְְְְְִִִִִִָָָָָּפנימה.
לּכהן  ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ּבּמדרׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר
קמחית  זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָֹותעמיד

לּבנים  זֹוכה צנּועה אּׁשה ּגדֹולה. ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָלבנים
הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ'ּכהנים
עׂשרת  חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ֲֲֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשם
הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא ְְְְִִֶַַַָָָָֹהּדּברֹות

אחד. ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָּוכמֹו

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«

i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְֵֶֶַַָ
הּספר  ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל

ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹונֹועלים
ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹהיא

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

minkg izty

(bk)åUFxtl ,lag `ln lhp ,WExiR¥¨©§Ÿ¤¤¦§
`Ed mB minxg .zFxFnknE minxg mẄ£¨¦©§£¨¦©

:`Ed oFWl ltke ,zFxFnkn oFWlæ §©§§¤¤¨
xaMW rnWnC ,Dil dWwC (aFh waC)¤¤§¨¤¥§©§©¤§¨
oFWl WxiR okl ,did `l dfe ,Wxï©§¤Ÿ¨¨¨¥¥¥§

:iEEivck dxez ¦
(ck)çiAx ,`ipY (bn sC migqtA)¦§¨¦©©§¨©¦

`NW zif onW 'oFpiwiRp`' xnF` dcEdi§¨¥©§¦¦¤¤©¦¤Ÿ

ipRn ,FzF` oikq dOle ,WilW `iad¥¦§¦§¨¨¨¦¦§¥
:xUAd z` oCrnE xrVd z` xiXOW¤©¦¤©¥¨§©¥¤©¨¨

è`Ed did dOl ,dWw oFW`x mrhlC¦§©©¦¨¤¨¨¨¨
`dC ,Fl eig`n xzFi eig`l dSExn§¤§¤¨¥¥¤¨§¨
WExitlE .d`EazA Fl oiSxn Eid eig ¤̀¨¨§©¦¦§¨§¥
xnFl Dil ded ,dWw xg` xaC lW¤¨¨©¥¨¤£¨¥©
eizFpA EidW oeiM 'xW` zFpAn KExA'¨¦§¨¥¥¨¤¨§¨
lFlkl Fl did zFgRd lklE ,zFtï§¨©¨¨¨¦§

KExA' ,ikd aFYkle mipAd mr zFpAd©¨¦©¨¦§¦§¨¦¨
mrh mB WxiR okl ,'zFpaE mipaA§¨¦¨¨¥¥¥©©©

:oFW`xé'zif zA' oM m` ,xn`Y m`e ¦§¦Ÿ©¦¥©©¦
ipaC xnFl Wie .xninl Dil ded£¨¥§¥©§¥©¦§¥
ixd mipa ipaC ,eipaM od ixd eizFpA§¨£¥¥§¨¨¦§¥¨¦£¥
mWA .'zif xA' xn`p odilre mipaM md¥§¨¦©£¥¤¤¡©©©¦§¥

:u"ixdnë`vnE Klde ,gilW WExiR¥¨¦©§¨©¨¨
:Fvx`A dAxd onWdk dxez ¤¤©§¥§©§
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אחר  נעּולה ìּדבר ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל : ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבהרים
מנעּולּה יׂשראל îהיתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆

ימי  ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּוכימי
זבים  ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ּכ ,נעּוריð ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

אחר  ּדבר ּוכימיñּומתמֹוטטים. ,"ּדבא ּוכימי" : ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ימי ּכמנין ,ל טֹובים אּתם òׁשהם אׁשר הּימים ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצֹות  ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָעֹוׂשים
מברכת  ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ּכסף ּדֹובאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹיהיּו
ּוממׁשיכֹות  הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבפרֹות,
ּכלה  והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָלּה

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן .מהם, ְְְְִֵֵֶֶֶַָ

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ּדע ≈»≈¿Àְְֵֵֶַָֻ
צּורם  ּכצּור ולא העֹובדיּֿכֹוכבים, אלהי ¯ô.·Îּבכל ְְְְְֱִֵֵָָָָֹֹ…≈

ÌÈÓL∑ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו הּוא öהּוא ּובגאותֹו , »«ƒְְְֱֲֶֶֶַַָֹ
ׁשחקים  .רֹוכב ְִֵָ

ß ixyz c"i iyiy mei ß

(æë)ìà äðòîýLøâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ é §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑ הּׁשחקים הם לאלהי ÷למעֹון ¿…»¡…≈∆∆ְְִֵֵֵַָָֹ
לׁשבּתֹוקדם, ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת .øּומעֹונתֹו, ְְְְֲִִֵַַַַָָָ
ÌÏBÚ ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

ויזּועּו יחרדּו עלּֿכרחם לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְֱִֶֶַָָָָָָּוגבּורתֹו

,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש ְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹוכחם
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח EÈtÓ.והּוא L¯‚ÈÂ ְְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆

·ÈB‡∑ל אֹותם'ùויאמר ּתבה ∑ÚÓ‰.'הׁשמד ּכל ≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ֵָָ
ּבסֹופּה ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, למ "ד .ׁשּצריכה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

minkg izty

(dk)ìlFRi Ki` ,dWw oFW`x mrhlC¦§©©¦¨¤¥¦
bdpn oi` `dC ,milErpn lr zWFgp§¤©©§¦§¨¥¦§¨
mbe ,lfxAn `N` milErpn zFUrl©£©§¦¤¨¦©§¤§©
WxiR okl ,`xTA ExMfp `l 'migixA'§¦¦Ÿ¦§§©§¨¨¥¥¥
xg` xaC lW mrhlE 'ek xg` xaC̈¨©¥§©©¤¨¨©¥
,`weC xW` iAB df hwp dOl dWẅ¤¨¨¨©¤©¥¨¥©§¨
lr miaWFi Eid mihaXd x`W mB `dC§¨©§¨©§¨¦¨§¦©
okl ,mwlgl aiaq mixd Eide xtQd©§¨§¨¨¦¨¦§¤§¨¨¥

:oiadl lwe .oFW`x mrhl mB Kixvî ¨¦©§©©¦§©§¨¦
zMxaA df xiMfd i`O` ,dfA FpFvx§¨¤©©¦§¦¤§¦§©
`idW oeiM ,mihaXd lMn xzFi xW`̈¥¥¦¨©§¨¦¥¨¤¦

:mihaXd lkl zllFMd dkxAðFpFvx §¨¨©¤¤§¨©§¨¦§
:'L`ac'l dpwf ini mi`A Ki`e ,uxzl§¨¥§¥¨¦§¥¦§¨§¨§¤

ñDil ded ,dWw oFW`x mrhlC¦§©©¦¨¤£¨¥
WxiR okl ,'L`aC LixErpke' xninl§¥©§¦§¤¨§¤¨¥¥¥
cEgl xg` xaclE .'eke xg` xaC̈¨©¥§¨¨©¥§
LiUrnkE' xninl Dil ded ,dWẅ¤£¨¥§¥©§©£¤
:oFW`x mrhl mB Kixv okl ,'L`aC̈§¤¨¥¨¦©§©©¦

ò,'mini' oiiExw LinIW onf lM ,xnFlM§©¨§©¤¨¤§¦¨¦
FpFvx dUFr dY`W minId lM EpiidC§©§¨©¨¦¤©¨¤§

lMW ,'L`aC' Eidi f` ,mFwn lW¤¨¨¦§¨§¤¤¨
dUFr dY` oi`WM la` ,'eke zFvx`d̈£¨£¨§¤¥©¨¤
miiExw mpi` Lini f` mFwn lW FpFvx§¤¨¨¨¤¥¨§¦
mdiIgA s` mirWx opixn`cM ,'mini'¨¦¦§¨§¦©§¨¦©§©¥¤

:mizn miiExwek dxez §¦¥¦
(ek)ô`ll 'ek '`le' i"Wx hwpC `d̈§¨©©¦§Ÿ§Ÿ

`l dOl i"Wxl dWwC xnFl Wi ,KxFv¤¥©§¨¤§©¦¨¨Ÿ
xn`PW FnM ,'oExEWi idl`M oi`' hwp̈©¥¥Ÿ¥§§¤¤¡©
dOle ,'milil` miOrd idl` lM iM'¦¨¡Ÿ¥¨©¦¡¦¦§¨¨
WxiR df lre ,'l`M oi`' `xw hwp̈©§¨¥¨¥§©¤¥¥
FnM ,`Ed wfFg oFWl 'l`'e ,'ek '`le'§Ÿ§¥§¤§
okl ,'gwl ux`d ili` z`e' xn`PW¤¤¡©§¥¥¥¨¨¤¨©¨¥
oFWl `EdW 'l`M oi`' oM mB xn`p¤¡©©¥¥¨¥¤§

:wfFgöKxCd z`' FnM ,o"iW xqge ¤§¨¥¦§¤©¤¤
mrh oi` df zlEfA iM ,'Da Ekli¥§¨¦§©¤¥©©
WxiRW 'miwgW Fze`baE' xn`nl§©£©§©£¨§¨¦¤¥¥
'akFx' zNOW ,'miwgW okFW Fze`baE'§©£¨¥§¨¦¤¦©¥
'miwgX'` s` i`w wEqRd W`xAW¤§Ÿ©¨¨¥©©§¨¦

:`xwC `tiqCfk dxez §¥¨¦§¨
(fk)÷mcFTd mr wEaC dGd wEqRdW¤©¨©¤¨¦©¥

'miwgW Fze`bA akFx' FWExitE ,Fl¥¥§©£¨§¨¦
idl`' `xwpe ,'mcw idl` dpFrn' mdW¤¥§¨¡Ÿ¥¤¤§¦§¨¡Ÿ¥
dAQd ricFdl dGd mFwOA 'mcw¤¤©¨©¤§¦©©¦¨
ipRn ,FzaiWil miwgXd Fl xgAW¤¨©©§¨¦¦¦¨¦§¥

:midl` lkl mEcw `EdWø,WExiR ¤¨§¨¡Ÿ¦¥
oFbM rFxf ilrA lM mipkFW eiYgYnE¦©§¨§¦¨©£¥§©§
ricFdl KxvEdX dnE .'eke bFre oFgiq¦§©¤§©§¦©
ricFdl icM `Ed ,eiYgY mdW¤¥©§¨§¥§¦©
mixFABd dOdW iR lr s`W ,mzWlEg§¨¨¤©©¦¤¥¨©¦¦
mipkFW mdW oeiM mFwn lMn ,mlFrn¥¨¦¨¨¥¨¤¥§¦
zni` mlFrl iM ,EPOn Ecxgi eiYgY©§¨¤¤§¦¤¦§¨¥©
dPd LxfrA gMd lrAW xg`nE ,'eke¥©©¤©©©Ÿ©§¤§¤¦¥
Ll xn`ie ,LiaiF` lM LipRn Wxbi§¨¥¦¨¤¨§¤§Ÿ©§

:m"`xd .mzF` cnWdùzNn siqFd ©§¥¨¨§¥¦¦©
dzid inl ricFdl ,'xn`ie' xg` 'Ll'§©©§Ÿ©§¦©§¦¨§¨
xg` 'mzF`' zNn siqFd mbe .dxin`d̈£¦¨§©¦¦©¨©©
zNOW EpricFdl ,'cnWd' zNn¦©©§¥§¦¥¤¦©
,dlrnl xEn`d aiF`d l` aW 'cnWd'©§¥¨¤¨¥¨¨§©§¨
z` cnWd Ll xn`ie' xn` EN`kE§¦¨©§Ÿ©§©§¥¤

:'aiF`dgk dxez ¨¥



dkxadע z`fe zyxt - cl - ixyz e"h ycew zayl inei xeriy

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ּגפנֹוúּכל ּתחת "איׁש ∆«»»ְְִִִַַַָָָ
וליׁשב  להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ּתאנתֹו", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֻותחת

האֹויב  מּפני ÚÈ˜·.יחד ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ינֹו"וע (במדבר ְִֵֵַַָ≈«¬…ְְֵ
הּבדלח" לא àּכעין יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

ירמיה: ׁשאמר טו)ּכ"בדד" יׁשבּתי"(ירמיה אּלא á"ּבדד , ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

יעקב: ׁשהבטיחם הבטחה מח)ּכעין "והיה (בראשית ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
אבֹותיכם" ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, .אלהים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָֹ

eÙ¯ÚÈ∑יטיפּו.ÏËŒeÙ¯ÚÈ ÂÈÓL Û‡∑ּברכתֹו אף ««¿ִָ«»»««¿»ְִַָ
ּברכתֹו על נֹוספת יצחק יעקב ׁשל כז):âׁשל (שם ְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹ

וגֹו' הּׁשמים מּטל האלהים ויּתןֿל"". ְְְֱִִִִֶַַַָָֹ

(èë)éøLàïâî ýåýéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤̧¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,הּברכֹות להם ׁשּפרט לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶַַַָָ
הּכל  ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

EBÓÎ.ׁשּלכם' ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ּבה ּתׁשּועתã ֶֶָ«¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְַָ
,עזר מגן הּוא הּוא)אׁשר ּגאות(ואׁשר eLÁkÈÂ.חרב ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ EÈ·È‡∑:ׁשאמרּו הּגבעֹונים ט)ּכגֹון "מארץ (יהושע …¿∆»ְְְִִֵֶֶֶַָ
וגֹו'" עבדי ּבאּו BÓÈ˙BÓaŒÏÚ.רחֹוקה ‰z‡Â ְְֲֶָָָ¿«»«»≈

C¯„˙∑:ׁשּנאמר י)ּכענין על (שם רגליכם את "ׂשימּו ƒ¿…ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
האּלה" הּמלכים .צּוארי ְְִֵֵֶַַָָ

ß ixyz e"h ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà ýåýé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑,היּו מעלֹות ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ֲַַָָ

אחת  ּבפסיעה מׁשה ∑‡˙ä.ı¯‡‰ŒÏkŒּופסען ְְִִֶַַָָָֹ∆»»»∆
ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל את והּמציקין הראהּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לּה מציקין להיֹות ּבני ∑å.ÔcŒ„Úהעתידין הראהּו ְְֲִִִִִָָ«»ְְֵֶָ

ׁשּנאמר: ּכֹוכבים, עבֹודת עֹובדים יח)ּדן "וּיקימּו(שופטים ְֱֲִִִֶֶַַַָָָ
ׁשעתיד  ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלהם

למֹוׁשיע  מּמּנּו .לצאת ְִִֵֶַָ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

minkg izty

(gk)údOl 'ccA' zNn uxzl FpFvx§§¨¥¦©¨¨¨¨
WxiR i"Wx `dC ,'ghA' aizkC oeiM ,il¦¥¨¦§¦¤©§¨©¦¥¥
'ghae ccA 'd' Epif`d zWxtA lirl§¥§¨¨©©£¦¨¨¨¤©
'ghA' oFWl iOp 'ccA' oM m`e ,'eke§¦¥¨¨©¦§¤©
lM FWExiR `kdC 'ccA' ,uxznE .`Ed§¨¥¨¨§¨¨¥¨

:'eke cigie cigiàznbEcM FWExiRW ¨¦§¨¦¤¥§§©
znbEcM o`M s` ,Fx`zkE glFcAd©§©§¨¢©¨§§©

:awri zMxAádOl ,uxzl FpFvx ¦§©©£Ÿ§§¨¥¨¨
`id dkxAdW xnFl aEzMd KxvEd§©©¨©¤©§¨¨¦
`le rnWnC ,awri zMxA znbEC§©¦§©©£Ÿ§©§©§Ÿ
`l WxiR okl .zxg` dkxA znbEcM§§©§¨¨©¤¤¨¥¥¥Ÿ

:'eke dinxi zMxA znbEcMâ,WExiR §§©¦§©¦§§¨¥
,mkA miIwzi cal awri lW FzkxA `lŸ¦§¨¤©£Ÿ§¨¦§©¥¨¤

FpFvxC .wgvi lW FzkxA s` `N ¤̀¨©¦§¨¤¦§¨¦§
z`Gd dkxAd ,xnFlM ,'s`' i`n xnFl©©©§©©§¨¨©Ÿ
FzkxAn s`e ,awri zMxA oirn `id¦¥¥¦§©©£Ÿ§©¦¦§¨
Ll oYie' DA xn`PW wgvi lW¤¦§¨¤¤¡©¨§¦¤§
fOxn Kkl ,'minXd lHn midl`d̈¡Ÿ¦¦©©¨©¦§¨§©¥
Etxri' oFWlA wgvi lW FzkxA¦§¨¤¦§¨¦§©©§

:'lhhk dxez ¨
(hk)ãmr' mFwnA 'LzrEWY' xn`̈©§¨§¦§©

rWFp mr' xnFl Fl didW ipRn ,'rWFp©¦§¥¤¨¨©©©
,''dA LzrEWY' zNnA oTY okl ,''dn¥¨¥¦¥§¦©§¨§©
.'FA iElY LzrEWY' FWExiR didie§¦§¤¥§¨§¨
'xW`' zlEfAW ,'xW`' zNn siqFde§¦¦©£¤¤§©£¤
`l xXEwn iYlA 'Lxfr obn' didi¦§¤¨¥¤§¤¦§¦§¨Ÿ

:eixg`l `le eiptldxez §¨¨§Ÿ§©£¨
ãì(`)äDil ded `l ok `l m`C§¦Ÿ¥¨£¨¥

,'Fap xd l` dWn lrIe' `N` xninl§¥©¤¨©©©¤¤©§
oicr ike ,Dil dOl 'a`Fn zFaxrn'¥©§¨¨¨¥§¦£©¦
zFaxrA dWn didW oircFi Ep` oi ¥̀¨§¦¤¨¨¤§©§
zipWp DNEM dxFz dpWn `dC ,a`Fn¨§¨¦§¥¨¨¦§¥

:a`Fn zFaxrAåded `l ,xnFl FpFvx §©§¨§©¨£¨
cr ux`d lM z`' `N` xninl Dil¥§¥©¤¨¥¨¨¨¤©
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עי dkxad z`fe zyxt - cl - ixyz e"h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָיׁשנם
ּבענין  אבל למצֹות", מקּדימין "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָמצוה,
ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - רׁשּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשל

הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - ְְִִֵֵַַָָֹדעהּו"
נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועל
היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלראֹות
מׁשה  "ויעל מּכל־מקֹום הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹענין
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹמערבֹות
ׁשּגם  למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבפסיעה

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבעניני
הּזריזּות  ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָויׁש

לאברהם  ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ(ּבעניני
ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ויעקב ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹיצחק

מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִִֵֵֶָָּובהקּדים
ועל־אחת־ מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיון
אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכמה־וכמה
ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּי
את  קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל

ְַָהּׁשבּועה?!
הּזריזּות  ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּובענין
יֹותר  נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ(ּבעניני

אבינּו. אברהם ׁשל מאמּונתֹו ְֱֲִִֵֶַָָָָאפּלּו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְֶַַָָָ
נלחמים  נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻוחרּבנּה,

וחילֹותיו  סיסרא MÓe‰.עם ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ ְְִִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆
יהֹוׁשע  והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֻֻהראהּו

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי עם ּבא נלחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ועמלק  מדין עם נלחם ı¯‡ŒÏk.מּמנּׁשה, ˙‡Â ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ¿≈»∆∆

‰„e‰È∑ ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ¿»ְְְְְְְֵֶַַָָָָָֻ
ונצחֹונם  ‰‡ÔB¯Á.ּדוד Ìi‰ „Ú∑ הּמערב ארץ ְְִִָָ««»»«¬ֲֶֶַַָ

"הּים  ּתקרי אל אחר: ּדבר ּובחרּבנּה. ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבׁשלותּה
הּקדֹוׁשֿ הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָָָהאחרֹון",
ליׂשראל  ליארע ׁשעתידין הּמארעֹות ּכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּברּוֿהּוא

הּמתים  ׁשּיחיּו .עד ְִִֵֶַַ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑ מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. ארץ ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: יג)הּמכּפלה, עד (במדבר וּיבא בּנגב, "וּיעלּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּבית ∑kk‰Œ˙‡Â¯.חברֹון" ּכלי יֹוצק ׁשלמה הראהּו ְֶ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֵֶָֹֹ

ׁשּנאמר: ז)הּמק ּדׁש, א הּמל(מלכים יצקם הּירּדן "ּבכּכר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
האדמה" .ּבמעבה ְֲֲֵַָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְֵֵֵֶ

ּוליעקב  ליצחק לאברהם, ׁשּנׁשּבע æותאמר 'ׁשבּועה : ְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹ
לכ "לאמר", וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִֵֶֶַָָָָָֹלכם

מּלפני  היא ּגזרה אבל ,ל לא çהראיתיה ׁשּׁשּמה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכ ׁשאּלּולי אֹותם èתעבר, ׁשּתראה עד מקּימ הייתי , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים .נט ּועים ְְְְִִִֵֵֶַָָ

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

minkg izty

(c)æ,Dil dOl 'xn`l' ,uxzl FpFvx§§¨¥¥Ÿ¨¨¥
df itlE .'eke xn`ze KlYW icM `N ¤̀¨§¥¤¥¥§Ÿ©§¦¤
zNnE ,qxFqn `xwOdW xnFl Kixv̈¦©¤©¦§¨§¨¦©
EN`kE ,mcFw zFidl Kixv 'Lizi`xd'¤§¦¦¨¦¦§¤§¦
'ebe iYrAWp xW` ux`d z`f' xn`̈©Ÿ¨¨¤£¤¦§©§¦
Lrxfl xn`l LipirA Lizi`xd¤§¦¦§¥¤¥Ÿ§©§£

:m"`xd .'dPpY`çoM m` ,xnFl dvx ¤§¤¨¨§¥¨¨©¦¥
did xzFi f`e Fxiarn did `l dOl̈¨Ÿ¨¨©£¦§¨¥¨¨
:mdl ciBdl lFkie zF`xl lFkï¦§§¨§©¦¨¤

èiR lr s` .drEaXd `lEl ,WExiR¥¥©§¨©©¦
dpW mixUre d`n oA' aizM xaMW¤§¨§¦¤¥¨§¤§¦¨¨
m`e ,'eke ini E`ln mFId ,'mFId ikp`̈Ÿ¦©©¨§¨©§¦

oeiM zn oM mB did drEaW `lA oM¥§Ÿ§¨¨¨©¥¥¥¨
LnIwn iziid mFwn lMn ,eini E`lOW¤¨§¨¨¦¨¨¨¦¦§©¤§
dnC d`xp ile .u"ixdn mWA .'eke§¥§¦¦§¤§©
FYrC ,'eke 'E`ln mFId' i"Wx WxiRX¤¥¥©¦©¨§©§
xnFlM ,'ini E`ln' WxiRX dnA xnFl©§©¤¥¥¨§¨©§©
la` ,zEn` df mFiaE iYclFp df mFiA§¤©§¦§¤¨£¨



dkxadעב z`fe zyxt - cl - ixyz e"h ycew zayl inei xeriy

(ä)ét-ìò áàBî õøàa ýåýé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מת,(ב"ב מׁשה אפׁשר  «»»»…∆ְֵֶֶָֹ
מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּוכתיב:
אפׁשר  אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב ואיל ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמּכאן

אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה לא)ספר "לקֹוח (לעיל : ְְֵֵֵֶַַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אּלא הּזה"? הּתֹורה ספר ֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

ּכֹותב  ּומׁשה ‰'.éּבדמע אֹומר, ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶַֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´¨½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑ּבכבֹודֹו (ספרי .ëהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא «ƒ¿……ְִַָָ
יׁשמע נשא) וזהּורּבי עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'את'ין מּׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד
ּבֹו ו)כּיֹוצא אֹותֹו",(במדבר יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְִִֵֵַָֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את מביא כב)הּוא "והּׂשיאּו(ויקרא ְְִִִֵֵֶַַ

אּלא  אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹאֹותם
עצמם  את מּׂשיאים BÚt¯.הם ˙Èa ÏeÓ∑קברֹו ְִִֵֶַַָ≈¿ְִ

מעׂשה  על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהיה
ּבין  ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפעֹור,

פ"ה)הּׁשמׁשֹות .(אבות ְַָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, ּתאר ìלחלּוחית נהּפ ולא …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
.ּפניו  ָָ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
אּׁשה  ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום ְְִִֵֵֵֵֵֵָָָרֹודף

נאמר: כ)לבעלּה, זכרים (במדבר יׂשראל", ּבית "ּכל ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹ
.ּונקבֹות  ְֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּונקבֹות זכרים . . ּבאהרן אבל ח)הּזכרים, לד, (רש"י ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹ
ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלכאֹורה,
ׁשּׁשּנה  על־ידי ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלגּבי

לפעל  מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת. מן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻקצת
מן  נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ויׁש זּו. ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּבדר
ּכזה  אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאמת.

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

minkg izty

did FzEkf xEarA `hgd `lEl ,eizFpW§¨¥©¥§©£§¨¨
dide eia` Kix`dW FnM mipW Kix`n©£¦¨¦§¤¤¡¦¨¦§¨¨
liaWA la` ,ux`d l` `Fal dkFf¤¨¤¨¨¤£¨¦§¦
eizFpW EnlWpe ,Kix`d `l `hgd©¥§Ÿ¤¡¦§¦§§§¨
dfA xnFl KiIW oi`e .z`Gd zrl̈¥©Ÿ§¥©¨©¨¤
md EpizFpW iniC oeiM ,mini xESiw¦¨¦¥¨¦¥§¥¥
`Ed mini Kix`Ode mipW miraW¦§¦¨¦§©©£¦¨¦

:wFce .FzEkf liaWAd dxez ¦§¦§§
(d)é,FicA `le rncA miWxtn Wi¥§¨§¦§¤©§Ÿ¦§

ElNd miwEqR dpFnW oiA lCad oYil¦¥¤§¥¥§¨§¦©¨
cigi `dIW icM ,DNEM dxFYd lM oiaE¥¨©¨¨§¥¤§¥¨¦

wiqtdl `NW ,mipW `le mzF` `xFw¥¨§Ÿ§©¦¤Ÿ§©§¦
cixFn didW miWxtn Wie .mdipiA¥¥¤§¥§¨§¦¤¨¨¦

:azFM didW drWA zFrnCe dxez §¨§¨¨¤¨¨¥
(e)ë'd iR lr' ,zEkinq opiWxcC§¨§¦©§¦©¦

:'FzF` xAwIef dxez ©¦§Ÿ
(f)ìKRdp `le' ,'dgl qp `le' EpiidC§©§§Ÿ¨¥Ÿ§Ÿ¤§©

,'Fpir dzdk `le' Epiid 'eipR x`YŸ©¨¨©§§Ÿ¨£¨¥
,zOXn s` FzxEv dPYWp `NW xnFlM§©¤Ÿ¦§©¨¨©¦¤¥
oA dWnE' aFYkl Dil ded ok `l m`C§¦Ÿ¥£¨¥¦§¤¤
`l a`Fn zFaxrA FzFnA 'ebe d`n¥¨§§©§¨Ÿ
iAB lirl aizkC FnM ,'ebe 'dzdk̈£¨§¦§¦§¥©¥

xdA FzFnA 'ebe d`n oA oxd`e' oxd ©̀£Ÿ§©£Ÿ¤¥¨§§Ÿ
o`M aYkp `l Kkl `N` ,'xdd̈¨¤¨§¨Ÿ¦§©¨
'FzFnA' Kinqdl icM ,'a`Fn zFaxrA'§©§¨§¥§©§¦§
FzFnA s`W cOll ,'Fpir dzdk `l'l§Ÿ¨£¨¥§©¥¤©§
m"`xde .il d`xp .wFce .'ebe dzdk `lŸ¨£¨§¦§¤¦§¨§¥
s`' azMX dnE ,FpFWl dfe WxiR¥¥§¤§©¤¨©©
,WxcOd iR lr `N` Fpi` ,'zOXn¦¤¥¥¤¨©¦©¦§¨
eiIgA `nliC ,`d Dil `pn ok `l m`C§¦Ÿ¥§¨¥¨¦§¨§©¨
cFr lkE` `l' iAB aEzMW FnM ,ixiinẅ©§¦§¤¨©¥Ÿ©
i"Wx WxiRW FnkE ,'`Fale z`vl̈¥§¨§¤¥¥©¦

:miaSp zWxtA lirlg dxez §¥§¨¨©¦¨¦
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מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּבׁשבילֹו
ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיה

את  הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָמּדת
אהרן. הנהגת ְֲֲַַַַַָֹמעלת

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt ýåýé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשהיה ¬∆¿»»ƒ∆»ƒִֶַָָ
ׁשרֹוצה  עת ּבכל אליו ּומדּבר ׁשּנאמר:îּבֹו ּכענין , ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לב) ה'",(שמות אל אעלה ט)"ועּתה ואׁשמעה (במדבר "עמדּו ְְְְְֱִֶֶֶֶַָָ
לכם  ה' ּיצּוה ."מה ְֶֶַַָ

(àé)ýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבּלּוחֹות ׁשּקּבל ¿…«»«¬»»ִֵֶֶַַָ
‰ð.ÏB„bּבידיו  ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ְָָ¿…«»«»ְִִ

והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑ ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈
לעיניהם  הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ׁשּנאמר :ñׁשּנׂשאֹו (לעיל , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿ"ט) ּדעת והסּכימה לעיניכם", ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָואׁשּברם
ׁשּנאמר:òלדעּתֹוהּוא  י), ייׁשר (לעיל ׁשּברּת", "אׁשר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָ

ׁשּׁשּברּת פז)ּכח :(שבת ְֲִֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

יׂשראל ּכל סֹופּהלעיני הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
רז"ל ׁשהקׁשּו מה ּפי על ב)לתחּלתּה, לט, אין (נדרים והכתיב ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

האֹותֹות  לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת חדׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ּכי־אם) חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָוהּמֹופתים

ּכל  עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ּברא ְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָֹּבראׁשית
לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית ה,מעׂשה רבה (בראשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָ

ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות פירוש ב. קצח, זח"ב ה.

.ו)

ã ycew zegiyn zecewp ã(239Î241 cenr h jxk zegiyÎihewl)

הּקּב"ה  לֹו אמר ׁשּברּת". "אׁשר לקיׁש, ריׁש ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאמר
ׁשּׁשּברּת ּכח ייׁשר ב)למׁשה: יד, .(ב"ב ְְֲִִֶֶַַָֹֹ

מעלה  מחמת אׁשר - הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה מעלת ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹוהּנה
ּגם  מעלה מהּוה - ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר הּקּב"ה לֹו אמר ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹזֹו,

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
Èa dpÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

aÚÓÏ„יא  ÈÈ dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»¿∆¿«
È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏe¿»«¿≈

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈

minkg izty

(i)îlr xnFl KiIW Ki` ,uxzl FpFvx§§¨¥¥©¨©©
`dC ,'mipR' oFWl `Ed KExA WFcTd©¨¨§¨¦§¨
WxiR okl ,dxEve zEnC mEW Fl oi ¥̀§§¨¨¥¥¥
qBd mc`M `N` ,FrnWnM FWExiR oi ¥̀¥§©§¨¤¨§¨¨©©
zr lkA FOr xAcnE FxiagA©£¥§©¥¦§¨¥

:dvFxW`i dxez ¤¤
(ai)ði`w 'dwfgd cId lklE' ,WExiR¥§¨©¨©£¨¨¨¥

wfge gM FA didW WExiR ,dWn lr©¤¥¤¨¨Ÿ©§Ÿ¤
micaM EidW s` zFgENd eiciA lFHil¦§¨¨©©¤¨§¥¦

lkA FnM FWExiR oi` la` .c`n cr©§Ÿ£¨¥¥§§¨
,`Ed KExA WFcTd lr i`TW mFwn̈¤¨¥©©¨¨
cId lklE' xninl Dil ded oM m`C§¦¥£¨¥§¥©§¨©¨

:''d iR lr dWn dUr xW` dwfgdñ ©£¨¨£¤¨¨¤©¦
ipal' xninl Dil dedC ,uxzl FpFvx§§¨¥©£¨¥§¥©¦§¥

:Dil dOl 'ipirl' ,'l`xUiòFpFvx ¦§¨¥§¥¥¨¨¥§
FgaWA xRql `A eiWkr ixdW ,uxzl§¨¥¤£¥©§¨¨§©¥§¦§
dWn lW FgaW df ike ,dWn lW¤¤§¦¤¦§¤¤
WxiR okl ,zFgENd z` xAiXW¤¦¥¤©¨¥¥¥

Dil `pn ,xn`Y m`e .'ek dniMqde§¦§¦¨§¦Ÿ©§¨¥
LgM xWii 'YxAW xW`' Wxcnl§¦§©£¤¦©§¨¦©Ÿ£
lkaM FWExiR 'xW`' `nliC ,YxAXW¤¦©§¨¦§¨£¤¥¦§¨
zkQnA `"AWx uxiY xaM .mFwn̈§¨¥¥©§¨§©¤¤
miMqdW ok `l m`C ,(ft sC) zAW©¨©§¦Ÿ¥¤¦§¦
xn` i`O` ,FOr `Ed KExA WFcTd©¨¨¦©©¨©
oeiM ,oFx`A zFgENd ixaW z` giPdl§©¦©¤¦§¥©¨¨¥¨
zlqg :xFbiPq dUrp xFbiHw oi`W¤¥©¥©£¤©¥

.dkxad z`fe zyxt



dkxadעד z`fe zyxt - cl - ixyz e"h ycew zayl inei xeriy
ּוכדלקּמן: ליׂשראל, ְְְְְִִֵֵַַָָּבנֹוגע

ׁשּנתן  ּכח" ה"ייׁשר נתינת מּדּוע ההסּבר ּבהקּדם יּובן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהענין
ּבאֹותֹו מּיד היתה (לא הּלּוחֹות ׁשבירת על למׁשה ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֹהּקּב"ה
ּכעבֹור  היתה אּלא) להר, ּבעלֹותֹו מּיד - למחרתֹו אֹו ְְֲֲֳִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום,
לֹו אמר ּכׁשהּקּב"ה הּלּוחֹות: ׁשבירת לאחר יֹום ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָארּבעים
אׁשר  הראׁשֹונים "הּלּוחֹות לֹו אמר אז רק גֹו'", ל ְְֲִִֶַַַָָָָ"ּפסל
לֹו אמר לא לּמה לכאֹורה, ׁשּׁשּברּת". ּכח ייׁשר - ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּברּת

מּיד? ּכח" ִִַַַֹ"ייׁשר
ארּבעים  האמּור ׁשּברּת" "אׁשר הּפסּוק על יֹותר: ּגדֹול ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּפלא
ּכח "ייׁשר רׁש"י מפרׁש לא ּכּנ"ל, הּלּוחֹות, ׁשבירת אחר ְְֲִִִֵַַַַַַַַָֹֹיֹום
ׁשּנאמרה  הּברכה", "וזאת ּפרׁשת ּבסּיּום ּכי־אם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשּברּת",
רׁש"י  מפרׁש אז רק - מּכן לאחר ׁשנה ארּבעים ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּכמעט
"ייׁשר  ּפירּוׁשֹו מּקֹודם) ׁשנה (ּדארּבעים ׁשּברּת" ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁש"אׁשר

ׁשּׁשּברּת". ְֲִֶַָֹּכח
ּכן  לפרׁש ההֹוכחה ּכי הּוא, לכ הּטעם ׁשּבפׁשטּות, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָואף
אבל  - יׂשראל" ּכל "לעיני מהּמּלים הּוא הּפׁשט), ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ(על־ּפי

הם הּתֹורה עניני ׁשּכל מּובן,מּכיון ּגּופא מּזה הרי ּבדּיּוק, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
"ל "ּפסל אמירת ּבעת למׁשה הּקּב"ה ׁשּנתן ּכח" ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשה"ייׁשר

גֹו'". נבֹו הר אל גֹו' מׁשה ּכׁש"וּיעל רק ְְְְִֶֶֶַַַַַַָֹנתּגּלתה
עׂשּו "לא ּבגמרא: איתא העגל, חטא לגּבי הּדבר: ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבאּור
ּתׁשּובה". לבעלי ּפה ּפתחֹון ליּתן אּלא העגל את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיׂשראל
על  לׁשלֹוט הרע לּיצר אפׁשרּות נתן ׁשהּקּב"ה זה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדבר
ּדתׁשּובה  העילּוי לׁשם הּוא העגל, לעׂשֹות ּולפּתֹותם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
יֹותר  נעלית ּבמעלה עֹומד ׁשהאדם עד - החטא ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ(ּביטּול

על־ידי־זה. יּגיעּו ׁשאליו החטא), לפני ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּכפי
העגל  מחטא הּמסֹובב - הּלּוחֹות ׁשבירת לגּבי ּגם מּובן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּזה
יתוּסף  ׁשעל־ידי־זה ּכדי הּוא, (ּבפנימּיּות) לכ ׁשהּטעם -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
למעלה  עד - הּׁשבירה היפ) לּוחֹות ּב(ּתֹורה) עילּוי - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָעילּוי

המהּוים  הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ׁשּברּת"), אׁשר מה"לּוחֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָנעלית
הראׁשֹונֹות. הּלּוחֹות לגּבי לתּוׁשּיה" ְְְִִִִֵַַַָָ"ּכפלים

ּכׁשּדן  הּלּוחֹות, ּבׁשבירת רּבנּו מׁשה ּכּונת ׁשּגם ל ֹומר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ[ויׁש
להם  לתת אי־אפׁשר מּומרים" ׁש"יׂשראל ּכיון ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּקל־וחמר:
אּלא  הּתֹורה, ּכבֹוד על הגנה לׁשם רק (לא היה הּתֹורה, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּתׁשּובה. ׁשּיעׂשּו יׂשראל על לפעֹול ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָּגם)
חּוץ  ּדֹוחהּו ׁש"אביו עד ּכדבעי, אינּה ׁשהנהגתֹו הּבן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכמׁשל
מתּגּלית  ּדוקא ׁשעל־ידי־זה - אביו" ׁשאינֹו לֹו ואֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלביתֹו
ליּפרד  רֹוצה "ׁשאינֹו נפׁשֹו ּבמר ׁשּצֹועק עד לאביו, הּבן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאהבת

אביו". ּבׁשם יקרא ּכׁשּלא ּומּכל־ׁשּכן אֹופן, ּבׁשּום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמאביו
ׁשהּכתּוב  ּוכפי - לעיניכם" "ואׁשּברם הּדּיּוק מּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועל־ּפי־זה
הּמעלה  ּכי - יׂשראל" ּכל "לעיני הּתֹורה ּבסּיּום מדּגיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּגם
לּבֹו ׁש"נׂשאֹו ּבזה היּו הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּׁשבח
ּבתׁשּובה]. לׁשּוב הביאם זה ּדבר לעיניהם", הּלּוחֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָלׁשּבֹור
יֹום  ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה צֹום יֹום ּכיצד מבאר ּגם ְְְִֵֶַַַָָָָָֹּובזה

ּולׂשמחה: לׂשׂשֹון יהפ הּלּוחֹות, ְְְְִִֵֵַַָָָׁשבירת
ׁש"אּומה  ּגרמה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת אנּו רֹואים ּכאׁשר ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָּכּיֹום,
מה־ּׁשאין־ ּתענית. יֹום זה, יֹום מהּוה ּבהם", ׁשֹולטת ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָולׁשֹון
הּתׁשּובה  מעלת ּבׁשלמּות ּתתגּלה אז אׁשר לעתיד־לבא, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכן
ראׁשיתּה זֹו ּתׁשּובה ואׁשר העגל; חטא על יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשל  מעלתן ּגם - (ועל־ּדר־זה לעיניכם" ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּב"ואׁשּברם
יֹום  ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה יֹום יהיה אז הּׁשנּיֹות), ְְְְִִִֶַַַָָָָהּלּוחֹות

וׂשמחה. ׂשׂשֹון יֹום - הּלּוחֹות ְְְִִַַָָׁשבירת
על  ּבּצּוּוי רק ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר נאמר מּדּוע הּטעם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹוזהּו
(עֹולם  מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּובגילּוי, הּׁשנּיֹות. ְְְְִִִִֶַַָָהּלּוחֹות
הראה  ּכׁשהּקּב"ה הּתֹורה, ּבסּיּום רק הּדבר מתּגּלה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהעׂשּיה),
מתּגּלה  אז ּדוקא ּכי - האחרֹון" הּיֹום "עד רּבנּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמׁשה

הּלּוחֹות. ׁשבירת על־ידי יׂשראל הּגיעּו ׁשאליו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהעילּוי
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ּכל־ לעיני מׁשה עׂשה אׁשר גו' החזקה הּיד ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּֽולכל
ְִֵָֽיׂשראל:

הּלּוחֹות  לׁשּבר לּבֹו ׁשּנׂשאֹו – יׂשראל ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹלעיני
רש"י)לעיניהם ובפירוש יב. (לד, ְֵֵֶ

על  מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוצרי־עּיּון
ּב"לעיני  יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמעלֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו יׂשראל", לעיניהם?ּכל הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י :(הובא ְְִִֵַַַָ

עם  ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ"מׁשל
עמד  רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהּׁשפחֹות,

י  אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע להרגּה,ׁשֹוׁשבינּה הּמל אמר ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

הּׁשפחֹות  הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת אינּה עדין לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמר
אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאּלּו

ְִֵָיׂשראל".
הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַֹועל־ּפי־זה
ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמעלה
ּובפרט  רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל מּובן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשהרי
ּכאׁשר  ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
מקֹום  ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה רּבנּו, מׁשה ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹראה
ּביׂשראל  לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלחׁשֹוׁש
ּבני  את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל הּסס לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחס־וׁשלֹום,

מהענׁש. ְִֵֵֶָָֹיׂשראל
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת
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íîB÷îa:âíçìðå ýåýé àöéå ¦§¨§¨¨´§Ÿ̈½§¦§©−
íää íéBbaíãaàìe ínäìíBék ©¦´¨¥®§ª¨§©§¨§¬

áø÷ íBéa Bîçläíò íçìpL Bîk ¦¨£−§¬§¨«§¤¦§©¦

úåîù) óeñ-íé úîçìî íBéa íéøöî¦§©¦§¦§¤¤©

(ãé:ãelàk ,àeä ìLîeãîrå ¨¨§¦§¨«§´
åéìâøàeä-Ceøa íB÷nä ìL-íBia ©§¨´¤©¨¨©«

øLà íéúéfä øä-ìr àeääàeä ©ÂÂ©©̧©¥¦¹£¤̧
íãwî íìLeøé éðt-ìrdçøæîa ©§¥¬§«¨©»¦»¦¤¼¤¼§¦§¨¨

Béöçî íéúéfä øä ò÷áðå§¦§©Á©̧©¥¦³¥«¤§¸
änéå äçøæîáøòîì çøænîàéb ¦§¨´¨¨½̈¨¦¦§¨§©£¨¥−
ãàî äìBãbïòîìãiî íéìBbä eñeðé §¨´§®Ÿ§©©¨©¦¦©

ò÷aä Cøc íéàaMäøää éöç Lîe ©©¨¦¤¤©¤©¨̧£¦¬¨¨²
äðBôöïBôö ãöìäaâð Béöçåãöì ¨−¨§©¨§¤§¬¤«§¨§©

íBøc:äízñðåãiî eñeðz æà ¨§©§¤´¨¨¦©

Cøc ,íéàaMäéøä-àébïéa øLà ©©¨¦¤¤¥«¨©À£¤¥

,àébä écö éðMnL íéøäärébé-ék ¤¨¦¤¦§¥¦¥©©§¦«©¦´©
ìà íéøä-ébíB÷îízñðå ìöà ¥«¨¦»¤§¨©¼§©§¤À

ìíLízñð øLàkíëéúBáà eñð §¨©«£¤³©§¤¸¨£¥¤

älàä íéîiaLrøä éðtîõøàä ©¨¦¨¥¤¦§¥´¨©½©¨¨¤

äéäLäãeäé-Cìî äifr éîéa ¤¨¨¦¥−ª¦¨´¤«¤§®̈
àáeàBáé æàåéäìà ýåýéåìk ¨¸§¨¨§Ÿ̈´¡Ÿ©½§¨

ä íéëàìnäíéLã÷úBéäìCnr ©©§¨¦©§Ÿ¦−¦§¦¨«
âBb ìeî íBçìì Cúøæòa:åäéäå §¤§¨¥¦§§¨−̈

úBø÷é øBà äéäé-àì àeää íBia©´©®Ÿ¦«§¤´½§¨−
äéäé àìå ,øéäaïBàt÷åøáãk CLç ¨¦§Ÿ¦§¤§¦¨«¤§¨¨

æà eéäé ìàøNé ,ïìöéì àðîçø ,ät÷pä©¦§¤©£¨¨¦§¨¦§¨¥¦§¨

àéä íà eøéké àìå ízòãa íéëBáð§¦§©§¨§Ÿ©¦¦¦

ïBélëì Bà äòeLúì äðëä:æäéäå £¨¨¦§¨§¦¨§¨¨´
äfä øácäòãeé àeä ãçà-íBé ©¨¨©¤«¤À̈²¦¨©¬

òãBð àeäýåýéìäfä íBiä äéäé éúî ¨©«Ÿ̈−¨©¦§¤©©¤

øLààìàì äéäéäìéì-àìå íBé £¤Ÿ¦§¤Ÿ´§Ÿ®̈§¨

äòø íà äáBèä ,àeä äî eòãé àì ékøBà-äéäé áør-úrì äéäåeøéké æà ¦Ÿ¥§©£¨¦¨¨§¨¨¬§¥«¤−¤¦«§¤«¨©¦

äòeLzä úáBèa:çàeää íBia äéäåáøònì çøænä ïî íéúéfä øä ò÷aiLk §©©§¨§¨¨´©´©À§¤¦¨©©©¥¦¦©¦§¨©©£¨

íéiç-íéî eàöéíéòáBðéðBîãwä íiä-ìà íéöç íìLeøéîéçøænä ¥«§³©«¦©¦¸§¦¦´¨©½¦¤§À̈¤©¨¸©©§¦½©¦§¨¦

ïBøçàä íiä-ìà íéöçåäòé÷a dúBà Cøc ,éáøònä:äéäé óøçáe õéwa §¤§−̈¤©¨´¨©«£®©©£¨¦¤¤¨§¦¨©©¬¦©−Ÿ¤¦«§¤«
è-ìk-ìr Cìîì ýåýé äéäå§¨¨¯§Ÿ̈²§¤−¤©¨

ýåýé äéäé àeää íBia õøàä̈¨®¤©´©À¦«§¤¯§Ÿ̈²
ãçàíäéäìà úà eáæòé íéBbä ìkL ¤¨«−¤¨©¦©©§¤¡Ÿ¥¤

øëð ìà Bnò ïéàL àöîðãçà BîLe ¦§¨¤¥¦¥¥¨§¬¤¨«
ílë éôa økæð BîL àäiL:éék íò ¤§¥§¦§¨§¦ª¨¦¦

dì áéáñ íéøä íéìLeøéáBqéCBôäé §¨©¦¨¦¨¦¨¦¸©£

õøàä-ìkøBLéî õøà úBéäì ¨¨¨³¤¦§¤¤¦

ïBnøì òábî äáørkúãîBòä ¨«£¨¨¸¦¤´©§¦½¨¤¤

îäîàøå íìLeøé áâðäàøúå ¦¤−¤§«¨®̈¦§¨«£¨Á§¥¨¤

,ìkä ìò ääBáb íéìLeøéäáLéå §¨©¦§¨©©Ÿ§¨«§¨̧
äézçúïBLàøä dîB÷îaørMîì ©§¤¹¨¦§¨¨¦§¦©´©
øòL ïîørL íB÷î-ãr ïîéða ¦©©¦§¨¦À©§º©³©
LàøäïBíBøãì ïBôvî áçøúz ãBòå ¨«¦¸§¦§©¥¦¨§¨

ìàððç ìcâîe íéptä ørL-ãr©©´©©¦¦½¦§©´£©§¥½
Cìnä éá÷é ãrõeç åéLëò ãò eéäL ©−¦§¥¬©¤«¤¤¨©©§¨

øéòì:àédá eáLéåäðéëMä íò ¨¦§¨´§½̈¦©§¦¨

ãBò-äéäé àì íøçåda äéäé àì §¥−¤´Ÿ¦«§¤®Ÿ¦§¤¨

ïBãáàå ïBînLíìLeøé äáLéå ¦¨©£¨§¨«§¨¬§«¨©−¦
:çèáìáéúàæåäæ ïôBàaäéäz ¨¤«©§´Ÿ§¤¤¦«§¤´

bé øLà äôbnäó-ìk-úà ýåýé ©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤¨
eàáö øLà íénräíàáö ìò eðçé ¨´©¦½£¤¬¨«§−©£©§¨¨

øeöìBøNa ÷îä íìLeøé-ìr ¨©§«¨®̈¦¨¥´§¨À
íéøáàä úñîäå ìetðãîò àeäå ¦©£¨©¨¥¨¦§¸Ÿ¥´

åéìâø-ìrákLîì ìôð àìååéðérå ©©§½̈§Ÿ¨©§¦§¨§¥¨¸
ïäéøçá äð÷nzíL úBáLBé ïäL ¦©´§¨§«Ÿ¥¤½¤¥§¨

ìe:íäéôa ÷nz BðBLâéäéäå §−¦©¬§¦¤«§¨¨¸
ýåýé-úîeäî äéäz àeää íBia©´©½¦«§¤¯§«©§Ÿ̈²

íäa äaøíëôäì ízòc áaøòì ©−̈¨¤®§©§¥©§¨§¨§¨



עו

Bãé äúìrå eärø ãé Léà e÷éæçäå íäa äaø©−̈¨¤®§¤«¡¦À¦µ©´¥¥½§¨§¨¬−̈

:eärø ãé-ìrãéíìLeøéa íçlz äãeäé-íâå ©©¬¥¥«§©̧§½̈¦¨¥−¦«¨®̈¦

óñëå áäæ áéáñ íéBbä-ìk ìéç óqàå§ª©Á¥̧¨©¦¹¨¦À¨¨¬¨¤²¤

:ãàî áøì íéãâáeåèñeqä úôbî äéäz ïëå §¨¦−¨¬Ÿ§«Ÿ§¥̧¦«§¤¹©¥©´©À

øLà äîäaä-ìëå øBîçäå ìîbä ãøtä©¤̧¤¸©¨¨´§©«£½§¨̧©§¥½̈£¤¬

:úàfä äôbnk änää úBðçna äéäéæèäéäå ¦«§¤−©©«£´¨¥®¨©©¥−̈©«Ÿ§¨À̈

íìLeøé-ìr íéàaä íéBbä-ìkî øúBpä-ìk̈©¨¸¦¨©¦½©¨¦−©§«¨®̈¦

ýåýé Cìîì úBçzLäì äðLá äðL écî eìrå§¨º¦¥¯¨¨´§¨À̈§¦§©«£¸§¤̧¤¸§Ÿ̈´

:úBkqä âç-úà âçìå úBàáöæéøLà äéäå §¨½§¨−Ÿ¤©¬©ª«§Â¨Â̈£¤̧

íìLeøé-ìà õøàä úBçtLî úàî äìré-àìŸ©«£¤¹¥¥̧¦§§³¨¨̧¤¸¤§´¨©½¦

íäéìr àìå úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäì§¦§©«£½§¤−¤§Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ£¥¤−

:íLbä äéäéçé-àì íéøöî úçtLî-íàå ¦«§¤¬©¨«¤§¦¦§©̧©¦§©¯¦Ÿ

äôbnä äéäz íäéìr àìå äàá àìå äìrú©«£¤²§¬Ÿ¨−̈§´Ÿ£¥¤®¦«§¤´©©¥À̈

bé øLàeìré-àì øLà íéBbä-úà ýåýé ó £¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤©¦½£¤¸´Ÿ©«£½

:úBkqä âç-úà âçìèéúàhç äéäz úàæ ¨−Ÿ¤©¬©ª«¬Ÿ¦«§¤−©©´

âçì eìré àì øLà íéBbä-ìk úàhçå íéøöî¦§¨®¦§©©¸¨©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ

:úBkqä âç-úàëä íBia-ìr äéäé àeä ¤©¬©ª«©´©À¦«§¤¸©

éðôì íé÷øænk ýåýé úéáa úBøéqä äéäå ýåýéì Lã÷ ñeqä úBlöî§¦´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈®§¨¨³©¦¸§¥´§Ÿ̈½©¦§¨¦−¦§¥¬

:çaænäàëíäî eç÷ìå íéçáfä-ìk eàáe úBàáö ýåýéì Lã÷ äãeäéáe íìLeøéa øéñ-ìk äéäå ©¦§¥«©§Â¨Â̈¨¦̧¦«¨©¹¦¦«À̈µŸ¤©«Ÿ̈´§¨½¨̧¸¨©´Ÿ§¦½§¨«§¬¥¤−

:àeää íBia úBàáö ýåýé-úéáa ãBò éðrðë äéäé-àìå íäá eìMáe¦§´¨¤®§Ÿ¦«§¤̧§©£¦¬²§¥«§Ÿ̈¬§¨−©¬©«

úåëåñ ìù éðù áåè íåéì äøèôäç ,à íéëìî

çâ:éréáMä Lãçä àeä âça íéðúàä çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiåãeàáiå ©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−¤¨®−©¬Ÿ¤©§¦¦«©¨¾Ÿ

:ïBøàä-úà íéðäkä eàNiå ìûøNé éð÷æ ìkäéìk-ìk-úàå ãrBî ìäà-úàå ýåýé ïBøà-úà eìriå −Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤¥½§¤¨§¥¬

:íiåìäå íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà LãwäåíéãrBpä ìàøNé úãr-ìëå äîìL Cìnäå ©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©§¦¦«§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©³¦§¨¥Æ©«¨¦´

mixn zxhrmixn zxhr
ìïBòbLe÷éæçäå÷éæçé øLàkLéàíäîeärø ãéòúôì ,Bãòñìe Bøæòì §¦¨§¤«¡¦À©£¤©£¦¦ µ¥¤©´¥¥½§¨§§©£§¤©

Bãé äúìråøæòpä ìLeärø ãé-ìrìeaìa øeáòa ék ,Báæòé ïòîì BúBkäì §¨§¨¬¨−¤©¤¡¨©©¬¥¥«§©§©©©©§¦©£¦§

áéBàì áäBà ïéa ïéçáî Bðéà úòcä:ãéíâåìL íòä øúéäãeäéøàMz øLà ©©©¥©§¦¥¥§¥§©̧¤¤¨¨¤§½̈£¤¦¨¥

íéìLeøéaíìLeøéa íçlzïëì ,íéBbä úà 'ä íîäL eàøiL øçàóqàå ¦¨©¦¦¨¥−¦«¨®̈¦©©¤¦§¤¨©¥©¦¨¥§ª©Á
ìéçøLBòáéáñ íéBbä-ìkeàa ék ¥̧¤¨©¦¹¨¦À¦¨

úcîç íãéáe äîçìnìóñëå áäæ ©¦§¨¨§¨¨¤§©¨¨¬¨¤²¤
:ãàî áøì íéãâáeåèäôbnä Bîk §¨¦−¨¬Ÿ§«Ÿ§©©¥¨

'åâå BøNa ÷îä (áé ãé) äìòîì äøeîàä̈£¨§©§¨¨¥§¨

ãøtä ñeqä úôbî äéäz ïëå§¥̧¦«§¤¹©¥©´©À©¤̧¤¸
äîäaä-ìëå øBîçäå ìîbä©¨¨´§©«£½§¨̧©§¥½̈
änää úBðçna äéäé øLà£¤¬¦«§¤−©©«£´¨¥®¨

:úàfä äôbnkæè-ìk äéäå ©©¥−̈©«Ÿ§¨À̈¨
íéàaä íéBbä-ìkî øúBpä©¨¸¦¨©¦½©¨¦−

íçläìeìrå íìLeøé-ìrìà §¦¨¥©§«¨®̈¦§¨º¤

íéìLeøéäðLá äðL écî §¨©¦¦¥¯¨¨´§¨À̈
úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäì§¦§©«£¸§¤̧¤¸§Ÿ̈´§¨½

âçìåúBðaø÷ úàáäaâç-úà §¨−Ÿ©£¨©¨§¨¤©¬
úBkqääéäz úBkqä âçaL éôì ©ª«§¦¤§©©ª¦§¤

eàBáé ïëì ,âBb úìtîe úàfä äôbnä©©¥¨©Ÿ©¤¤¨¥¨

äNòpL ñpä ïBøëæì úBéäì äðL ìëa§¨¨¨¦§§¦§©¥¤©£¨

àeää íBia:æéäéäåàönz íà ©©§Â¨Â̈¦¦¨¥

äçtLîúàî äìré-àì øLà ¦§¨¨£¤̧Ÿ©«£¤¹¥¥̧
úBçtLîúBnà-ìà õøàä ¦§§³ª¨¨̧¤¸¤

ýåýé Cìîì úBçzLäì íìLeøé§´¨©½¦§¦§©«£½§¤−¤§Ÿ̈´
úBàáöæàäéäé íäéìr àìåàì §¨®¨§¬Ÿ£¥¤−¦«§¤¬Ÿ

ãøéíLbäâça ék ,íúàeáz ìcâì ¥¥©¨«¤§©¥§¨¨¦§©

àlL ïåéëå ,äðL éîLb íéøæâð úBkqä©ª¦§¨¦¦§¥¨¨§¥¨¤Ÿ

íLbä íäî òðné eàa:çé-íàå ¨¦¨©¥¤©¤¤§¦
àìå äìrú-àì íéøöî úçtLî¦§©̧©¦§©¯¦Ÿ©«£¤²§¬Ÿ

äàáòeãéåíäéìr àìåíLbä ãøBé ¨−̈§¨©§´Ÿ£¥¤®¥©¤¤

,íäéúBãN ä÷Lî ñeìépä ék íéðMä ìk̈©¨¦¦©¦©§¤§¥¤

ïëìäéäzøNaä ú÷îääôbnä ¨¥¦«§¤´£¨©©¨¨©©¥À̈

,íälLbé øLàíéBbä-úà ýåýé óìòâç-úà âçì eìré-àì øLà ¤¨¤£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤©¦½©£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬
:úBkqäèéúàæøNaä ú÷îä ìL LðBòääéäzìeîbíéøöî úàhç ©ª«¬Ÿ¨¤¤£¨©©¨¨¦«§¤−§©©´¦§®̈¦

ìáàúBkqä âç-úà âçì eìré àì øLà íéBbä-ìk úàhçåìeîb £¨§©©¸¨©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«§

íLbä úòéðî äéäz íúàhç:ëä íBiaúBlöî-ìr äéäé àeäáäfî íébfä ©¨¨¦§¤§¦©©¤¤©´©À¦«§¤¸©§¦´©©¦¦¨¨

éøàeöaLñeqäíäéìò eáúk elàk ¤§©§¥©½§¦¨§£¥¤

ýåýéì Lã÷úBNòì íúBà eLéc÷é ék −Ÿ¤©«Ÿ̈®¦©§¦¨©£

,ìMáì úBøéñ Bîk úøL éìk íäî¥¤§¥¨¥§¦§©¥

ýåýé úéáa úBøéqä äéäå§¨¨³©¦¸§¥´§Ÿ̈½
íé÷øænkíäa íéìa÷nL íéìôqk ©¦§¨¦−©§¨¦¤§©§¦¨¤

ícäçaænä éðôìáäfî änäL: ©¨¦§¥¬©¦§¥«©¤¥¨¦¨¨

àëúéáì íéàaäî íéîìL éçáæ áBøî¥¦§¥§¨¦¥©¨¦§¥

Lc÷näíìLeøéa øéñ-ìk äéäå ©¦§¨§Â¨Â̈¨¦̧¦«¨©¹¦
úBàáö ýåýéì Lã÷ äãeäéáe¦«À̈µŸ¤©«Ÿ̈´§¨½

íéçáfä-ìk eàáeíéîìL éçáæ ¨̧¸¨©´Ÿ§¦½¦§¥§¨¦

íäá eìMáe íäî eç÷ìåéìaî §¨«§¬¥¤−¦§´¨¤®¦§¦

eéäé ílk ék ,íä íéLã÷ íà äìàL§¥¨¦¨¨¦¥¦ª¨¦§

íéLã÷éðrðë äéäé-àìåíéðBòáb ¨¨¦§Ÿ¦«§¤̧§©£¦¬¦§¦

ïòðë éðaîúBàáö ýåýé-úéáa ãBò ¦§¥§©©²§¥«§Ÿ̈¬§¨−
àeää íBiaeácðúé íéBbä éìBãb ék ©¬©«¦§¥©¦¦§©§

'ä úéáa íéðäkä éãáBò íä úBéäì: ¦§¥§¥©Ÿ£¦§¥

â-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨
íéðúàä çøéa ìàøNé LéàLãç ¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−Ÿ¤

éøLz:éréáMä Lãçä àeä âça ¦§¦¤®̈−©¬Ÿ¤©§¦¦«
ãeàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiå©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬

:ïBøàä-úà íéðäkääeìriå ©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º
ýåýé ïBøà-úàïBivîìäà-úàå ¤£³§Ÿ̈Æ¦¦§¤´Ÿ¤

ãrBîïBòábîéìk-ìk-úàå ¥½¦¦§§¤¨§¥¬
eìriå ìäàa øLà Lãwäeìòä ©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´¤¡

íiåìäå íéðäkä íúàúà eìòä Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©§¦¦«¤¡¤

åéìëå ãòBî ìäà:åäîìL Cìnäå Ÿ¤¥§¥¨§©¤´¤§ŸÀŸ
ìàøNé úãr-ìëå,íîöòî eìä÷pL §¨£©³¦§¨¥Æ¤¦§£¥©§¨

íéð÷fäå íòä éLàøååéìr íéãrBpä §¨¥¨¨§©§¥¦©«¨¦´¨½̈
úëììïBøàä éðôì Bzàeéä ¨¤¤¦−¦§¥´¨«¨®¨



עז

ø÷áe ïàö íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr̈½̈¦−¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ¨½̈

:áøî eðné àìå eøôqé-àì øLàæeàáiå £¤¯«Ÿ¦¨§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´

BîB÷î-ìà ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯¤§²

úçz-ìà íéLãwä Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©

:íéáeøkä éôðkçíéôðk íéNøt íéáeøkä ék ©§¥¬©§¦«¦³©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦

ïBøàä-ìr íéáøkä ekñiå ïBøàä íB÷î-ìà¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨«¨¬

:äìrîìî åéca-ìråèeàøiå íécaä eëøàiå §©©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»©©¦¼©¥«¨Á

àìå øéácä éðt-ìr Lãwä-ïî íécaä éLàø̈¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´©§¦½§¬Ÿ

:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçä eàøééïéà ¥«¨−©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ

íL çpä øLà íéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàä¨½©À§¥Æª´¨«£¨¦½£¤̧¦¦¬©¨²

ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà áøça äLîŸ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½

:íéøöî õøàî íúàöaàéúàöa éäéå §¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾§¥¬

úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkä©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬

:ýåýéáéì ãîrì íéðäkä eìëé-àìåúøL §Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬Ÿ§¨¥−

úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä éðtî¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬

:ýåýéâéì øîà ýåýé äîìL øîà æà:ìôøra ïkLãéúéa éúéðá äða §Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬

ì ïBëî Cì ìáæ:íéîìBr EzáLåèìä÷-ìëå ìûøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úà Cìnä áñiå §ª−¨®¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬

:ãîò ìûøNéæè:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé éýìû ýåýé Ceøa øîàiå ¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ

æéìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úà énr-úà éúàöBä øLà íBiä-ïî¦©À£¤̧¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½

éa úBðáì:ìàøNé énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàå íL éîL úBéäì úçééáà ãåc ááì-ír éäéå ¦§´©½¦¦«§¬§¦−¨®¨«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®

ì úéa úBðáì:ìàøNé éýìû ýåýé íLèéEááì-ír äéä øLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiå ¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³¨¨Æ¦§¨´§½

ì úéa úBðáì:Eááì-ír äéä ék úáéèä éîLëða-íà ék úéaä äðáú àì äzà ÷øàöiä E ¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©¨®¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´

éöìçîì úéaä äðáé-àeä E:éîLàëáLàå éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà Bøác-úà ýåýé í÷iå ¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´

ì úéaä äðáàå ýåýé øac øLàk ìûøNé àqk-ìr:ìàøNé éýìû ýåýé íLáëíB÷î íL íNàå ©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧¨³¨Æ

:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-ír úøk øLà ýåýé úéøa íL-øLà ïBøàì̈«¨½£¤−̈§¦´§Ÿ̈®£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

mixn zxhrmixn zxhr
:áøî eðné àìå eøôqé-àì øLà ø÷áe ïàö íéçaæîæeàáiå §©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´

Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìà ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯¤§²¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤
íéáeøkä éôðk úçz-ìà íéLãwädáBâå õøàa eãîòå ,äîìL äNòL ©¢¨¦®¤©−©©§¥¬©§¦«¤¨¨§ŸŸ§¨§¨¨¤§©

úBnà øNò äéä íää íéáeøkä:çíéáeøkä ékälçzî eNòpLíéNøt ©§¦¨¥¨¨¤¤©¦³©§¦Æ¤©£¦§¦¨«Ÿ§¦´
íB÷î-ìà íéôðkúãéîòïBøàä §¨©½¦¤§−£¦©¨«¨®

-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkä ekñiå©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨«¨¬§©
:äìrîìî åécaèeëøàiåeëLî ©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»¨§

íécaäçøænä étìk õeçìeàøiå ©©¦¼©§©¥©¦§¨©¥«¨Á
íécaä éLàøçútä ãâðkL úëBøta ¨¥̧©©¦³©¨¤¤§¤¤©¤©

ïéñ÷øè änàaéðt-ìr Lãwä-ïî §©¨§©§¦¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´
éðôìøéácäïéèìBáe ïé÷çBc íúBéäa ¦§¥©§¦½¦§¨£¦§¦

äMà écã éðL ïéòk úëBøtaeàøé àìå ©¨¤§¥§¥©¥¦¨§¬Ÿ¥«¨−
äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçä©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«

eäiLàé éîéa æðâð øLà ãò:éïéà ©£¤¦§©¦¥Ÿ¦¨¥µ
íéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàä¨½©À§¥Æª´¨«£¨¦½
áøça äLî íL çpä øLà£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®
ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½

:íéøöî õøàî íúàöaàééäéå §¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾
íéðäkä úàöaïBøàä eàNpL-ïî §¥¬©«Ÿ£¦−¤¨§¨¨¦

úéa-úà àìî ïðräå Lãwä©®Ÿ¤§¤«¨¬̈¨¥−¤¥¬
:ýåýéáéíéðäkä eìëé-àìå §Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²
ãîrìäøæòáe ìëéäaìéðtî úøL ©«£¬Ÿ©¥¨¨£¨¨§¨¥−¦§¥´

-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤
:ýåýé úéaâéæàïðòä úBàøäa ¥¬§Ÿ̈«−̈§¥¨¤¨¨

äîìL øîàäàa ék éðà äàBø ¨©´§Ÿ®Ÿ¤£¦¦¨¨

ék ,äðéëMäì øîà ýåýéïkL ©§¦¨¦§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ
:ìôøraãéäðéëMä äàáe ìéàBä ¨«£¨¤«¦¨¨©§¦¨

éúéðá äðaïk íàCì ìáæ úéa ¨¬Ÿ¨¦²¦¦¥¥¬§ª−®̈
äéäéåì ïBëîEzáLBaíéîìBrék §¦§¤¨¬§¦§§−«¨¦«¦

íB÷îa ãBò äðéëMä äøLz àì äzòî¥©¨Ÿ¦§¤©§¦¨§¨

øçà:åèåéðt-úà Cìnä áñiåíòä ìeî ìàìä÷-ìk úà Cøáéå ©¥©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈¤¨¨©§¾̈¤¥−¨§©´
ãîò ìûøNé ìä÷-ìëå ìûøNéäøæòa äáéLé ïéà ék:æèCeøa øîàiå ¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«¦¥§¦¨¨£¨¨©ÀŸ¤¨³

Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé éýìû ýåýéBãé çëa §Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬§Ÿ©¨

:øîàì àlîæéìàøNé-úà énr-úà éúàöBä øLà íBiä-ïî ¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»
ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ

éa úBðáì ìàøNé éèáLúBéäì ú ¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦¦«§¬
úBéäì ãåãa øçáàå íL éîL§¦−®̈¨«¤§©´§¨¦½¦«§−

ìàøNé énr-ìräàa Bãé ìòL ©©¦¬¦§¨¥«¤©¨¨¨

da úBðáì íéìLeøéa øBçáì äðëää©£¨¨¦§¦¨©¦¦§¨

úéa:çééáà ãåc ááì-ír éäéå ©¦©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®
ì úéa úBðáìéýìû ýåýé íL ¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬

:ìàøNéèéãåc-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´
Eááì-ír äéä øLà ïré éáà̈¦½©¹©£¤³¨¨Æ¦§¨´§½

ì úéa úBðáìúáéèä éîLáBè ¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨
áLçz úeëæìå ,äæa úéNòäéä ék ¨¦¨¨¤§¦§¥¨¥¦¬¨−̈

:Eááì-írëàì äzà ÷ø ¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ
ða-íà ék úéaä äðáúàöiä E ¦§¤−©®̈¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´

éöìçîúéaä äðáé-àeä E ¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦
ì:éîLàëBøác-úà ýåýé í÷iå ¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−

éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹
øLàk ìûøNé àqk-ìr áLàå̈«¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ

ì úéaä äðáàå ýåýé øacíL ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´©©½¦§¥¬
:ìàøNé éýìû ýåýéáëíNàå §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧

íLøéácä-øLà ïBøàì íB÷î ¨³©§¦¨Æ¨«¨½£¤
íLïBøàä äæaýåýé úéøaúBçeì −̈§¤¨¨§¦´§Ÿ̈®

úéøaäeðéúáà-ír úøk øLà ©§¦£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½
íðúpL úòaõøàî íúà BàéöBäa §¥¤§¨¨§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
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úåëåñ î"äåç úáùì äøèôäçì ÷øô ìà÷æçé

çìçéâBâ àBa íBéa àeää íBia äéäå§¨¨´©´©À§¸¬¸

äìrz ýåýé éðãà íàð ìàøNé úîãà-ìr©©§©´¦§¨¥½§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®©«£¤¬

:étàa éúîçèééúøár-Làá éúàð÷áe £¨¦−§©¦«§¦§¨¦¬§¥«¤§¨¦−

ìBãb Lrø äéäé àeää íBia àì-íà ézøac¦©®§¦¦´Ÿ©´©À¦«§¤¸©´©¨½

:ìàøNé úîãà ìrëíiä éâc éðtî eLrøå ©−©§©¬¦§¨¥«§¨«£´¦¨©¿§¥´©¨Á

Nîøä-ìëå äãOä úiçå íéîMä óBòå§¸©¨©¹¦§©©´©¨¤À§¨¨¤̧¤¸

éðt-ìr øLà íãàä ìëå äîãàä-ìr Nîøä̈«Ÿ¥´©¨«£¨½̈§Ÿ¸¨¨½̈£¤−©§¥´

úBâøãnä eìôðå íéøää eñøäðå äîãàä̈«£¨¨®§¤«¤§´¤¨¦À§¨«§¸©©§¥½

:ìBtz õøàì äîBç-ìëåàëåéìr éúàø÷å §¨−̈¨¨¬¤¦«§¨¨̧¦¨¨³

Léà áøç ýåýé éðãà íàð áøç éøä-ìëì§¨¨©¸¤½¤§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¤¬¤¦−

:äéäz åéçàaáëíãáe øáãa Bzà ézètLðå §¨¦¬¦«§¤«§¦§©§¦¬¦−§¤´¤§®̈

úéøôâå Là Léábìà éðáàå óèBL íLâå§¤´¤¥Á§©§¥̧¤§¨¦¹¥´§¨§¦À

:Bzà øLà íéaø íénr-ìrå åétâà-ìrå åéìr øéèîàâëéðérì ézrãBðå ézLc÷úäå ézìcbúäå ©§¦³¨¨¸§©£©½̈§©©¦¬©¦−£¤¬¦«§¦§©¦§¦¸§¦§©¦§¦½§´©§¦½§¥¥−

:ýåýé éðà-ék eòãéå íéaø íéBbèìàýåýé éðãà øîà äk zøîàå âBb-ìr àápä íãà-ïá äzàå ¦´©¦®§¨«§−¦«£¦¬§Ÿ̈«§©¨³¤¨¨¸¦¨¥´©½§¨´©§½̈¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®

éìà éððä:ìáúå CLî Làø àéNð âBb EáézááLåéúàMLå Eéúéìräå EéúBàáäå ïBôö éúkøiî EE ¦«§¦³¥¤̧¸½§¦¾−Ÿ¤¬¤§ª¨«§«Ÿ©§¦̧¸§¦¥¦½§©«£¦¦−¦©§§¥´¨®©«£¦«¦−

:ìàøNé éøä-ìrâévçå EìàîN ãiî EzL÷ éúékäåðéîé ãiî E:ìétà EãìBtz ìûøNé éøä-ìr ©¨¥¬¦§¨¥«§¦¥¦¬©§§−¦©´§Ÿ¤®§¦¤¾¦©¬§¦§−©¦«©¨¥̧¦§¨¥¹¦À

étâà-ìëå äzàðk-ìk øBtö èérì Czà øLà íénrå Eézúð äãOä úiçå ó:äìëàì Eäéðt-ìr ©¨¸§¨£©¤½§©¦−£¤´¦®̈§¥̧¦¯¨¨¨²§©©¬©¨¤−§©¦¬§¨§¨«©§¥¬

:äåäé éðãà íàð ézøaã éðà ék ìBtz äãOäåeòãéå çèáì íéiàä éáLéáe âBâîa Là-ézçìLå ©¨¤−¦®¦ µ£¦´¦©½§¦§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«§¦©§¦¥´§¨½§«Ÿ§¥¬¨¦¦−¨¤®©§¨«§−

:ýåýé éðà-ékæeòãéå ãBò éLã÷-íL-úà ìçà-àìå ìàøNé énr CBúa réãBà éLã÷ íL-úàå ¦«£¦¬§Ÿ̈«§¤¥̧¨§¦¹¦À©§¸©¦´¦§¨¥½§«Ÿ©¥¬¤¥¨§¦−®§¨«§³

mixn zxhrmixn zxhr
çééðãà íàð ìàøNé úîãà-ìr âBâ àBa íBéa àeää íBia äéäå§¨¨´©´©À§¸¬¸©©§©´¦§¨¥½§ª−£Ÿ¨´

étàa éúîç äìrz äåäéíéðBîã÷ íéîéa íúòLø ììâa:èééúàð÷áe ¡Ÿ¦®©«£¤¬£¨¦−§©¦«¦§©¦§¨¨§¨¦©§¦§¦§¨¦¬
øeáòaéúàð÷ézøac éúøár-Làáéðà òaLðàeää íBia àì-íà ©£¦§¨¦§¥«¤§¨¦−¦©®§¦¦§¨£¦¦´Ÿ©´©À

:ìàøNé úîãà ìr ìBãb Lrø äéäéëeLrøåeãòøéíiä éâc éðtî ¦«§¤¸©´©¨½©−©§©¬¦§¨¥«§¨«£´¦§£¦¨©¿§¥´©¨Á
-ìëå äãOä úiçå íéîMä óBòå§¸©¨©¹¦§©©´©¨¤À§¨
ìëå äîãàä-ìr Nîøä Nîøä̈¤̧¤¸¨«Ÿ¥´©¨«£¨½̈§Ÿ¸
äîãàä éðt-ìr øLà íãàä̈¨½̈£¤−©§¥´¨«£¨®̈
úBâøãnä eìôðå íéøää eñøäðå§¤«¤§´¤¨¦À§¨«§¸©©§¥½

úBiìòä ìò ïäa úBìòì íéNòpä-ìëå ©©£¦©£¨¤©¨£¦§¨
ìBtz õøàì äîBçïéðò àeä ìkä −̈¨¨¬¤¦«©Ÿ¦§©

äãøçä ìãb ìò äøBéå ,äöéìî: §¦¨§¤©Ÿ¤©£¨¨

àëåéìr éúàø÷åâBb ìò-ìëì §¨¨̧¦¨¨³©§¨
éøäíL àeäL íB÷î ìk ìàáøç ¨©¸¤¨¨¤¨¤½¤

Léà áøç äåäé éðãà íàð§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¤¬¤¦−
äéäz åéçàaàBázL äîeänä ìãâì §¨¦¬¦«§¤«§Ÿ¤©§¨¤¨

íäa:áëBzà ézètLðåçkåúà ¨¤§¦§©§¦¬¦−¤§©¥©

åéìò àéáäa BnòíLâå íãáe øáãa ¦§¨¦¨¨§¤´¤§®̈§¤´¤
Léábìà éðáàå óèBL,ãøá éðáà ¥Á§©§¥̧¤§¨¦¹©§¥¨¨

-ìrå åéìr øéèîà úéøôâå Là¥´§¨§¦À©§¦³¨¨¸§©
åétâàBnò úBàáö ìéç ìòå-ìrå £©½̈§©¥¦§©§©

Bzà øLà íéaø íénrínäì ©¦¬©¦−£¤¬¦«§ª¨

òéãBé äæa ék çekåì áLçé äæå ,íãaàìe§©§¨§¤¥¨¥§¦©¦¨¤¦©

Bì eòLtL:âëézìcbúäåäéäà ¤¨§§¦§©¦§¦¸¤§¤

ìceâîézLc÷úäåLce÷îe §¨§¦§©¦§¦½§¨

ézrãBðåíñøeôîeíéBb éðérì §´©§¦½§§¨§¥¥−¦´

eòãéå íéaøìkäýåýé éðà-ékéúìeæ ãBò ïéàå:àíãà-ïá äzàå ©¦®§¨«§−©Ÿ¦«£¦¬§Ÿ̈«§¥¨¦§©¨³¤¨¨¸
àápäãeçéa úéèøt äàeáð Eì ézãçiLéðãà øîà äk zøîàå âBb-ìr ¦¨¥´¤¦©§¦§§¨§¨¦§¦©½§¨´©§½̈¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´

éððä äåäéäðôàéìàìáúå CLî Làø àéNð âBb EBzìtî øçàL ¡Ÿ¦®¦«§¦³¤§¤¥¤̧¸½§¦¾−Ÿ¤¬¤§ª¨«¤©©©©§

íéìLeøé ìò úéðL åéúBðçî óñàéå úéðL ÷fçúé úàæ:áézááLåEEaì øéòà Ÿ¦§©¥¥¦§¤¡Ÿ©£¨¥¦©§¨©¦§«Ÿ©§¦̧¸¨¦¦§

ááBL úBéäìéúàMLåEEúBà äzôà ¦§¨§¦¥¦½£©¤§

ãøBî úBéäìéúéìräåEúéðL ¦§¥§©«£¦¦−¥¦

ïBôö éúkøiîïBôva EîB÷nî ¦©§§¥´¨®¦§§©¨

éúBàáäå:ìàøNé éøä-ìr E ©«£¦«¦−©¨¥¬¦§¨¥«
âéúékäåa äkàãiî EzL÷ §¦¥¦¬©¤§©§§−¦©´

EìàîNúLwä úà íé÷éæçî da ék §Ÿ¤®¦¨©£¦¦¤©¤¤

évçåðéîé ãiî E:ìétà Eã-ìr §¦¤¾¦©¬§¦§−©¦«©
-ìëå äzà ìBtz ìûøNé éøä̈¥̧¦§¨¥¹¦À©¨¸§¨

étâàèérì Czà øLà íénrå E £©¤½§©¦−£¤´¦®̈§¥̧
íéñøBcä úBôBòììk øBtöìòa ¨©§¦¦¯¨©©

ðkóñøBc ézìaä íbäãOä úiçå ¨¨²©©¦§¦¥§©©¬©¨¤−
ézúð:äìëàì Eäéðt-ìr §©¦¬§¨§¨«©§¥¬

ìBtz äãOääîçìnä íB÷îaék ©¨¤−¦®¦§©¦§¨¨¦ µ
øaã éðàézíe÷é ïëåéðãà íàð £¦´¦©½§¦§¥¨§ª−£Ÿ¨¬

:äåäéåâBâîa Là-ézçìLåíb ¡Ÿ¦«§¦©§¦¥´§¨½©
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:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬
:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«

åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥
éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³

:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦
ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥®̈©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
èì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö E ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«
î÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøö§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«

àî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì E ¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦
áî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷-øö ¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«©

éúåöî éðeàöî ÷Böîe:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤

äòeLàå:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ ¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«



פג mildz

áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´
:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ
:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦

äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§®̈¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨®̈¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨®̈§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«

áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«

äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«
åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ

çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦
ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦

àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

.ë÷
:ÔÈÈÊ ÈÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· Û‡ ˙‚¯Â‰ Í‡È‰Â Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÌÈ¯·„Ó‰ Ô˙Â‡ ÏÚ ÁÂÎÈÂ

àél äúøva ýåýé-ìà úBìònä øéL¦À©©«Å£¬¤−§Ÿ̈©¨¨´¨¦®
:éððòiå éúàø÷á-úôOî éLôð äìévä ýåýé ¹¨À̈¦©©«£¥«¦§Ÿ̈À©¦´¨−©§¦¦§©

lî ø÷L:äiîø ïBLâéñi-äîe Eì ïzi-äîCì ó ¤®¤¦¨¬§¦¨«©¦¥´−§©Ÿ¦¬¹̈À
ì:äiîø ïBLãéìçb íò íéðeðL øBaâ évç ¨¬§¦¨«¦¥´¦´§¦®¦¹À©«£¥¬

:íéîúøäézðëL CLî ézøâ-ék él-äéBà §¨¦««¨−¦¦©´§¦¤®¤¹̈©À§¦
:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À

:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨
:äîçìnì©¦§¨¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc oiaexir(iriax meil)

`ny yegl yi ezrcn `ed xfeg m`y itl ,ok el xn`iy jixvy
utg epi`e ,xird dze`l cer jlil ezpeek oi`e ,envra jlnp
la` ,xird ipak ezziay f` didze ,jxcd rvn`a ezziay reawl
jlil ezpeeky zelzl yi dpiv e` dng meyn exiag exifgd xy`k
ok xn` `ly s` ,jxcd ivga ezziay raew jkitle ,xgnl myl

.yxetnaéâéìt ékmb jixv m`d `ed ,mi`pzd ewlgp dnae - ¦§¦¥
÷éæçäìepi`y `id dcedi iax zrc .jlil ligzdl epiidc ,jxca §©£¦

axrn jlil ligzd xaky ote`a `l` jxcd rvn`a dziay dpew
,`id dcedi iaxa iqei iax zrc eli`e .zxg`d xiray ezial zay
ez`ivi mcew el xn`e ,`vil dvex `edy exiag rny m` elit`y
`ed leki mewn lkn ,'dpiv e` dng meyn dlild jziaa dt oil'

.xgnl zxg`d xirl jlile ,jxcd ivga ezziay reawl
÷éæçäì ,øîà óñBé áøåjxcaéøöc éâéìt àì àîìò éleëcC`l - §©¥¨©§©£¦§¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¦

ea xfg m`e ,ok zeyrl jixvy micen lkd `l` ,mi`pzd ewlgp
oecipy xg`n ,jxcd ivga dziay dpew epi` jlil ligzdy mcew

.iprk `le xiyrkéâéìt ékmb jixv m`d mi`pzd ewlgpy `l` - ¦§¦¥
øîBìelit`y `id dcedi iax zrc .'dt oil' exiag el xn`iy - ©

i`yxe jxcd ivga dziay `ed dpew mewn lkn ,envrn xfg m`
ote`a wxy `id dcedi iaxa iqei iax zrc eli`e ,xgnl jlil
xfg m` la` ,xgnl jlil ezrcy ep` milez exiag exifgdy

.exira `l` dziay my dpew epi` envrn
:df oipra `ler xaeq cvik zxxan `xnbdàä àìæà ïàîk- §©©§¨¨

ef `xnin zkled in zhiykCøca ÷éæçäL éî ,àleò øîàc- §¨©¨¦¤¤¡¦©¤¤
,zxg` xirl jlil ligzdyBøéáç Bøéæçäå,ef ekxcnàeä éøä §¤¡¦£¥£¥

øæçeî,dziay dpw `ly rnyne ,xfegk epic -÷æçeîeepice - §¨§¨

.dziay dpwy rnyne ,jxca wifgdy mc`k
ixd ,mixacd zpeek `id dn :`xnbd dywnéàk epic [m`-]øæçeî ¦§¨

änìk epicéàå ,÷æçeîk epicänì ÷æçeîk epic.øæçeî ¨¨§¨§¦§¨¨¨§¨
:`xnbd zvxznøîà÷ éëäy ,xnel `ler zpeek `id jk -ìò óà ¨¦¨¨©©©

,÷æçeî øæçenL étel xn`e exiag exifgdy it lr s`y ,xnelk ¦¤§¨§¨
reawl i`yx `diy oiprl dfa ic oi` ,envrn xfg `le 'dt oil'
xak ligzdy ,sqep i`pz mb dfl jixv `l` ,jxcd ivga dziay

.jxca jldl
:`xnbd zxxanïàîkeniiwziy jixvnd `ler xaeq in zhiyk - §©

wifgiy mbe 'dt oil' el xn`ie exiag exifgiy mb ,el` mi`pz ipy
.jxca

:`xnbd zx`anäãeäé éaøa éñBé éaøc àaélàå óñBé áøkitk - §©¥§©¦¨§©¦¥§©¦§¨
mb jixvn `edy ,dcedi iaxa iqei iax zhiya sqei ax xe`ia

.'wifgdl' mbe 'xnel'
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàúzLéà øa äãeäé áømy-] ©§¨©¦§¨¨

,[mc`éøéôc äìkìk déì éúééàzexit `ln lq el `iad -ïúð áøì ©§¦¥©§¨¨§¥¥§©¨¨
àéòLBà øadidy ,ezial mei ceran xefgl did xeaqe ,zay axra ©©§¨

zrax` jeza `irye` xa ozp ax ly exirl dkenqd zxg` xira
,dn` mitl`ìéæà äåä ékekxca jlil dcedi ax ligzd xy`k - ¦£¨¨¦
,exirl xefglàbøc úéçðc ãò dé÷áLligzdl ozp ax el gipd - ©§¥©§¨¦©§¨

wifgd' llka didiy ick ,dilrd on zg` dbxcn cxiy cr jlil
okn xg`le ,'jxcaàëä úéa déì øîà,dzr iziaa oell x`yid - ¨©¥¦¨¨

eìéæàå íéã÷ øçîì,jxirl `ve mcwd zayd meia zxgnle - §¨¨¨¦§¨¦
,jxcd ivga dziay reawl dz` i`yx jlil zlgzde xg`ny

.xgnl jldl lkez ok ici lre
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פד

יום ראשון - ט' תשרי
פרק כ, מפרק מט
עד סוף פרק נד

ופרקים קיב-קיד

יום רביעי - י"ב תשרי
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום שני - י' תשרי
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט
ופרקים קטו-קנ

יום חמישי - י"ג תשרי
פרק כ, מפרק סט
עד סוף פרק עא

יום שלישי - י"א תשרי
פרק כ, מפרק ס
עד סוף פרק סה

יום שישי - י"ד תשרי
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

שבת קודש - ט"ו תשרי
פרק כ 

מפרק עז עד סוף פרק עח

שיעורי תהלים לשבוע שבת חול המועד סוכות

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



פה ixyz 'h oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט' ראשון יום
כ  אגרת ,`lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéä ïáåé äæáå,`lw 'nr cr.ïî÷ìãëå

,ä"éåä íL ìL 'ä ¯ úeëìna úBönä úBéä ,ïáeé äæáe- ¨¤¨¡©¦§©©§¤¥£¨¨
ixd ,'ied my zeize`ae "zexitq" ly oipra od zeevndy itk
ef ixd - 'ied my zeize`ae ,"zekln"d zxitq ef "zexitq"a

,'ied my ly dpexg` 'd ze`däøBzäå"zexitq"a `idy itk - §©¨
,'ied my ly zeize`ae

`id"ïétðà øéòæ"a- ¦§¥©§¦
ze`d ,(zecn)ìL å"àå̈¤

íâä ,ä"éåä íL- ¥£¨¨£©
,zexnläìòîlLitk - ¤§©§¨

od dxeze zeevny
"xzk" zbixcnaéøà"aC §£¦

ïä úBönä "ïétðà©§¦©¦§¥
,"àzìbìâ"a- §ª§©§¨

lry siwnae "zlebleb"a
,oigend,"úéðeðáì"a- §©§¦

micqg) "oael" zpigaa
,("oitp` jix`" lyàéä¦

àúeâìt"ác "àçøà"ä̈¨§¨§¤©§¨
,"éøòNc"gxe`"d - §©£¥

zewlgzda yiy (jxcd)
,zexryd lyàâltúîc§¦§©§¨

ïéçøà â"éøúì- §©§©¨§¦
zekynde mikxc 613Îl miwlgzndøéòæ"aL àúéøBàc§©§¨¤¦§¥

,"ïétðàod zeevndy ixd ,"oitp` xirf"a xy` dxez ly - ©§¦
,"dnkg" oigenn dlrnly ,siwne "`zlbleb" zpigaaLøLå§Ÿ¤

"äàlò äîëç"î à÷ôðc äøBzä"dpeilr dnkg"n d`ay - ©¨§¨§¨¥¨§¨¦¨¨
wx `id -d`adlrnl `ed dyxy la` ,"d`lir dnkg"n

,"d`lir dnkg"néøà"c "äàîéúñ àçî"a àeä,"ïétðà C- §Ÿ¨§¦¨¨©£¦©§¦
dnezq dnkg ,'oitp` jix`' ly "d`nizq `gen" zpigaa

,"xzk"ayeðéäå"d`nizq dnkg"a `id dxeza dpiga efi` - §©§
,dbydne lkyn ixnbl dlrnly (dnezq)éîòèc äîëçä©¨§¨§©£¥

,úBönädlbi `ed giynd z`iaa wxe ,"mlrpe mezq" mdy - ©¦§
dnkgd ,"d`nizq dnkg" dlbzz f`y ,zeevnd inrh
od zeevnd ,"xzk"a od zeevne dxezy itk ,ixd .dnezqd
dnkg"a `id dxezdy ,dxezd xy`n xzei dpeilr dpigaa
,"`zlbleb"a od zeevn eli`e ,"xzk"ay oigend oipr ,"d`nizq
,cvik .xzkay d`nizqÎdnkgn dlrnly siwnae zlebleba
ly zeize`ae "zexitq"a od zeevne dxezy itky xacd ,`eti`
ze` ,"zekln"a od zeevn) zeevnd on dlrnl dxezd ,'ied my
my ly e"`e ze`d ,"`"f"a `id dxeze ,'ied my ly dpexg` 'd
dpigaa od zeevnd ,"xzk"a od zeevne dxezy itke ,('ied

:owfd epax uxzn ?dxezd oipr xy`n xzei dpeilràeäL àlà¤¨¤
,Ctäúnä íúBçkxaca ixd ,oini cv `ed mzegay dny - ©¨©¦§©¥

"hlea"y dn mb oke ;jtidl oke ,l`ny cv `ed minzeg eilry
zerewyd zeize`de ,minzeg eilry xaca "rwey" ,mzega
zehlea ze`vei mzegay
- minzeg eilry xaca
zbixcny ,o`k jk
,"xzk"a ody itk zeevnd
,zelylzydn dlrnla
,xzei dpeilr dbixcna
zelylzyda zcxei
oiprn dhnl zexitqd
dxezd "xzk"ay ,dxezd
dpezgz dbixcna `id
.zeevn xy`n xzei
,"ïôBña ïúlçz õeòð"å§¨§¦¨¨§¨
dbixcnde "dligz"dy -
myy ,"xzk"ay dpeilrd
dverp ,zeyxyen zeevnd
dpexg`d dbixcnae seqa
,"zekln"a ,zexitq ly
óBñ-ïéà'ä çk àeäŸ©¨¥

,ïéàî Lé àøáì 'àeä-Ceøaxkfpk ,epyi (xzk) df gek - ¨¦§Ÿ¥¥©¦
yi" ly zeedzdd ziyrp dpnny ,"zekln"d zxitqa ,lirl

,"oi`nówî ìeìòä äéäiL ,ìeìòå äléò éãé-ìò àìå§Ÿ©§¥¦¨§¨¤¦§¤¤¨ª¨
,úeàéöna ìèáe Búléòîefk zeedzd beqny ,ely "dlir"l - ¥¦¨¨¥¦§¦

,d`ixad zilkze zpeek rvazzy xyt` i`Liä äéäé ÷ø- ©¦§¤©¥
,ezybxdaî ãøôð øác- n ,exewn -äéäiL éãëa ,úe÷ìà ¨¨¦§¨¥¡Ÿ¦§¥¤¦§¤

ìk ìò Cìî àeä-Ceøa ìéöànämd mzybxday mi`xapd - ©©£¦¨¤¤©¨
,íéãøôpä,zewl`n -äeöiL åéúBöî eîi÷iL éãé-ìò ©¦§¨¦©§¥¤§©§¦§¨¤§©¤

,íäéìòly dpeekde oevxd mirvazn dfÎiciÎlr `wecy - £¥¤
`wec `id "dkeln"e ,"jeln` `p` epevxa dlr"y dn ,d`ixad

,micxtpk mnvr miyibxnd mixac lrmde,jlnl milha
zeevnd oipr ici lr `a zewl`l mi`xapd ly mlehia

zeyrpd zeiyrndiciÎlre on`id mzeedzdy miinyb mi`xap
,"zekln"d zxitqnäNòî óBñ"åminiiwny zeevnd - §©£¤

elr ,miinyb mixaca."älçz äáLçîamb dlrnl `idy - ©©£¨¨§¦¨
ly xzei dpeilrd dbixcnae "dlgz"ay ,daygnd "ziy`x"n
zeyrpd zeiyrn zeevnl oevxde dpeekd mpyi ,daygn

.miinyb mixacaéîìLeøéa eøîà ïëìå40éaøì déì úéìå" : §¨¥¨§©§©§¦§¥¥§©¦
ïBòîLoerny 'x xaeq `l m`d -,"'eëå áìeìì ÷éñônL- ¦§¤©§¦§¨§
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ה"ב.40. פ"א ˘ËÈÏ"‡שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מקדים ששם אלא ה"ב) (פ"א ברכות בירוש' לפנ"ז ג"כ הוא כ"ז אשר "ולהעיר :
אבל  זה). דין עיקר הוא בשבת כי י"ל (והטעם דוקא שבת לסוגיית הכוונה דכאן מסתבר ולכן סוכה, ואח"כ לולב ובשבת ללולב סוכה
ואכ"מ". תרמ"א. ר"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע וראה מובן. והחילוק - סוכה" ולעשות לולב "לעשות שלפנינו) (בש"ס הסוגיות בשני צ"ע:

וש"נ. .10 הערה 267 ע' כ' חלק לקו"ש וראה
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תשרי  י' שני יום
,`lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...âååéæî ë"åîë äðäå,262 'nr cr.ì"ðë

,dniiwl yiy onfa devn miiwl ick dxezd ceniln miwiqtny
xn`y dn lr jk dywn my inlyexia ,alel zevn meiwa enk
ceniln miwiqtn mpi` ely "mixagd"e `edy ,oerny iax
m`d :inlyexia jk lr mil`ey ,rny z`ixwl `l mb dxezd

oerny iax xaeq `l
ceniln miwiqtny
devn miiwl ick dxezd
,dkeqe alel enk - dpnfa
mb zeidl jixv ixd jky
z`ixw zevnl qgia
wlgn ,oldl ,`l` ?rny
z`ixw oia inlyexia

cenil :"oepiy" dfe "oepiy" df ,oky .zeevnd x`y oial rny
eli`e ,cenile oepiy ly oipr mdipy md rny z`ixwe dxezd
miwiqtny oerny iax dceny i`cea zeiyrn zeevnl qgia
:epiax w"k ztqed .dpnfa devn miiwl ick dxezd ceniln
dzlgzd odnc ,zevnd znicw yi k"b dnvr dxezd oiprae"

."(clee 'ily znbeca) dneiw ielzeia oldl xne`e,inlyex
opgei iax xn`äëtäúpL Bì çð ¯ úBNòì àlL ãîBlä ìë"å§¨©¥¤Ÿ©£Ÿ©¤¦§©§¨

,"'eëå åéðt ìò BúéìL" :epiax w"k ztqed -cle oi`e`le - " ¦§¨©¨¨§
oeyla ynzyn `ed ,dligzkl clep diddfel gepy ,`wec

dktdzpyeziily,clep did `ly el gepy - mzq xne` epi`e ,
øwò äúéä dcáì àéäå ,äthäî älçz äøöBð àéìMä ék¦©¦§¨§¨§¦¨¥©¦¨§¦§©¨¨§¨¦©
íBé íéòaøà ãò ãìeä©¨¨©©§¨¦
.ãìeä úøeö äìéçúäL¤¦§¦¨©©¨¨
øwò ïä úBönä äëëå§¨¨©¦§¥¦©

íâä ,dLøLå äøBzä- ©¨§¨§¨£©
,zexnlàéä äåönäL¤©¦§¨¦

å úéðôeb,eli` -äøBzä ¨¦§©¨
,äîëç àéäxac `idy - ¦¨§¨

:epiax w"k ztqed ,ipgex
,"lirlck zevnn 'nl dxez dnl k"`c w"le"äfL ÷ø- ©¤¤

od zeevndúeiðBöéça`l ,siwn oipra z`hazn ozepeilr - §¦¦
,inipt oipraäæå`id dxez -,úeiîéðôadnyp dqipkne - §¤¦§¦¦

,zeevna zeige.ïn÷ìãëe`edy oeeik ixd .oldl xaqeiy itke - §¦§©¨
yxeyde xwird ixd xqg ,zeevn miiwl dvex epi`e dxez cnel
epnn x`yp `le zktdzn eziily eli` did gep okle ,dxez ly

.melk

âeefî ïë-Bîk ,äpäå,cegie --äàéøác 'àá÷eðå ïétðà-øéòæ' §¦¥§¥¦¦§¥©§¦§§¨¦§¦¨
äiNò-äøéöéÎd`ixa zenlerd ly "zekln"e (zecn) "`"f" - §¦¨£¦¨
,diyrÎdxiviíéàøápä ìk Léì ïéàî eàøáðmler ly - ¦§§¥©¦§¥¨©¦§¨¦

,"d`ixa"díéøöBpäå,"dxivi"d mler ly mixevid - §©¨¦
,íéNòpäåmixacd - §©©£¦

itk ,"diyr"d mleray
ixd ,lirl xaqedy
"zeliv`c zekln"n
"`"f" ly beeifdne
zeliv`c "zekln"e
zenypd mieedzn
mler ly mik`lnde
mdy mi`xap ,"d`ixa"d
itke ,"yi" ly oipr xak

jynpd "seq oi`"d gek ici lr df ixd ,owfd epax xiaqdy
df cvne ,hxta "zekln"e "`"f" beeife cegiae llka "zekln"a
dleki df llbay ,zexitqa yaeln "seq oi` xe`" ly "ew"dy
beeife ceginy mb jk ,"yi" ze`ivn ly zeedzdd mdn zeidl

zenlerd ly zexitqdn "zekln"e "`"f"d`ixaÎdxiviÎdiyr
zenler ly mi`xapd mieedzndl`,owfd epax mkqiy itke)

oi` xe`" ly "ew"dn dx`d ly zeyalzdd dpyi mda mby
,("seqàéäL ,ïëBúaL äîLpä øBà éãé-ìò,`id dnypd - ©§¥©§¨¨¤§¨¤¦

,úeìéöàc úeëìîc úBøéôñ øNòc íéìkäî ,úe÷ìà- ¡Ÿ¥©¥¦§¤¤§¦§©§©£¦
ly zexitqa micxei "zeliv`c zekln" ly milkd zxyr
ly zexitqd ly zewl`de dnypd zeidl diyrÎdxiviÎd`ixa

.diyrÎdxiviÎd`ixadëBúa íâådpyi ,"zeliv`c zekln"a - §©§¨
óBñ-ïéà øBàc "åw"ä úøàäoirn `edy "ew"d xe` cvny - ¤¨©©©§¥

xiaqdy itk ,"oi`n yi" ly zeedzdd zeidl dleki ,xe`nd
,lirl,"àñøt"ä ãò úeìéöàa Laìîäoiay jqnde - ©§ª¨©£¦©©©§¨

,"d`ixa"l "zeliv`"
Îd`ixa ly xe`dy
zedn didi diyrÎdxivi
ly xe`d xy`n zxg`

."zeliv`""åw"ä úøàäå§¤¨©©©
íéìka øéàî äéäL¤¨¨¥¦©¥¦
úeëìîc úBøéôñ øNòc§¤¤§¦§©§

,"zeliv`" ly -ò÷ä©
øéàîe ,íänò "àñøt"ä©©§¨¦¨¤¥¦

íäamilkd miyelya - ¨¤
,diyrÎdxiviÎd`ixal dnyp miyrpd "zeliv`c zekln" ly

.Lnî úeìéöàa Bîk äiNò-äøéöé-äàéøáaoipr -dfly ¦§¦¨§¦¨£¦¨§©£¦©¨
dyrpy ixg` mb `ed ,zeliv`c milka xi`dy "ew"dn dx`dd
ly xe`de ,"diyrÎdxiviÎd`ixa"l "zeliv`" oia jqne `qxt
,j` ,"zeliv`"ny xe`d zedn llka epi` diyrÎdxiviÎd`ixa

"zeliv`c zekln" ly milkd miyelyy oeeikmirweaz`
oipr ,ixnbl xg` oipr df didi `l `qxtd ixg` mby ,`qxtd
md okl xy`e zewl` ly oipr md `l` ,zewl` `le `xap ly
mi`xapd digne deednd) diyrÎdxiviÎd`ixa ly dnypd xe`

"ew"dn dx`dd mb jk ixd ,(diyrÎdxiviÎd`ixa lymdaymb
okzrweaxe`a dxi`n "ew"d zx`d mbe mzi` `qxtd z`
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äôéèäî äìçú äøöåð àéìùä éë 'åëå ô"ò åúééìù
äìéçúäù íåé 'î ãò ãìåä ø÷éò äúéä äãáì àéäå
äùøùå äøåúä ø÷éò ïä úåöîä äëëå .ãìåä úøåö
÷ø äîëç àéä äøåúäå úéðôåâ àéä äåöîäù íâä

.ïî÷ìãëå úåéîéðôá äæå úåéðåöéçá äæù

ë"åîë äðäå
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ïëå ùîî úåìéöàá åîë ò"éáá íäá øéàîå íäîò
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.diyrÎdxiviÎd`ixa ly dnypdBîöòa "åw"ä íb ,ïëå`l - §¥©©©§©§
milka dxi`nd "ew"d zx`d wx,zeliv`c"ew"d mb `l`

,envra,"ïBîã÷ íãà"c ãBñé-ãBä-çöð óBñå íeiña Laìîä©§ª¨§¦§¤©§§¨¨©§
BlL øLiä éìâø óBñ àeäLly -`'mcw,'oencíéîizñnä ¤©§¥©Ÿ¤¤©¦§©§¦

äpä ,äiNòc úeëìîa§©§©£¦¨¦¥
äøéàî "åw"ä úøàä¤¨©©©§¦¨

íMîceqiÎcedÎgvpn - ¦¨
'oencw mc`'c,
øBàa úLaìúîe¦§©¤¤§
úBøéôñ øNòc äîLpä©§¨¨§¤¤§¦

äiNò-äøéöé-äàéøác¦§¦¨§¦¨£¦¨
.úe÷ìà àeäL"w"`" ¤¡Ÿ

epipry ,'oencw mc`' `ed
daygnd - `ed
zxve`d dpey`xd
lk z` dtiwne dkeza
zelylzydd xcq
lk seq cr hiane dtev")
mihxtdne ,("zexecd
efd dnecwd daygnay
xcq lk ly zeigd d`a

eb dfae ,zelylzydd"milebir" - "milebir"e "xyei" mpyi `t
zelylzydd zebixcn lk lr siwnd ,"siwn" ly oipr `ed
;cgi mitwen "diyr"e "zeliv`"y ,dey ote`ae d`eeyda
ly oipr lka zeig ozepd ,inipt xe` ly oiprd `ed "xyei"e

d ilbx ixd ,oiprd zbixcnle zednl m`zda zelylzydxyei
ly`'mcwd dbixcna miniizqn 'oencdpexg`mler ly

zx`dy ,xne` `ed jk lre ."diyrc zekln" `idy ,"diyr"d
zeyalzdd cvn `l) "diyrc zekln" cr dxi`nd "ew"d
mc`) "w"`"a xi`nd "ew"d oipr m`Îik ,"zeliv`"c milka
dbixcna cr ,zelylzydd zebixcn lka z`vnp - (oencw
dnecwd daygndn d`ad "diyrc zekln" ly dpezgzd
xe`a yalzne xi`n "ew"dn ef dx`de df oipr ixd ,("w"`"c
,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlerd ly zexitqd xyr ly dnypd

.zewl` `edy,äøàäc äøàäå,"ew"dn -Lôða úLaìúî §¤¨¨§¤¨¨¦§©¤¤§¤¤
,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ øNòc çeøxe`a wx `l - ©§¤¤§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨

,gex ytpa mb `l` ,dnypd.íälL íéìkä ìëa íb óàå§©©§¨©¥¦¤¨¤
md oi`y zexnl ,diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly milka
my dxi`n `l zeliv`c milkdn "ew"d zx`d cvny ,zewl`
eppi`y oipra yalzn epi`e xi`n epi` "zeliv`" oky ,dx`dd
cvn) zcxei "zeliv`"n dlrnly envr "ew"d cvn j` ,zewl`

' ly dnecwd daygnd`mcwly ote`a "ew"d zx`d ('oenc
.diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly milka mb dx`dc dx`d

,äøàäc äøàäc äøàäåly ziyilyd dbixcnd xnelk - §¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
,dx`díéàøápä ìëa àeä,"d`ixa"d mler ly -íéøöBðå §¨©¦§¨¦§¨¦

,"dxivi"d mler ly -,íéNòðåÎlry ,"diyr"d mler ly - §©£¦

daygnay dpeekd ,dyrpe xvepe `xap lka dxi`n dfÎici
ef dpeeke ,milydl dyrpe xvepe `xapd lry ,"w"`"c dnecwd
dx`dc dx`d" ly oiprd .dyrpe xvepe `xapd ly zeigd `id

y ,`ed "dx`dcdx`ddze` oiicr `id la` ,mvrd dppi`
zednepnny oiprd ly

zx`dy jk ,dx`dd d`a
ly zedn oiicr `id "ew"d
`id okl xy`e ,zewl`
xe`a wx zyalzn
zexitqd ly dnypd

.zewl` `edydx`d
dx`dczednd dpi` xak

,zncewd dbixcnd ly
ze`ivnd oiicr `id j`
okly ,mcewd oiprd ly
zyalzn dx`dc dx`dd
zexitq ly gexe ytpa

,diyrÎdxiviÎd`ixa
zednd dpi` xaky
,(zewl` `l df) zncewd

oiicr df j`ze`ivndly
df oi`y zexnly ,zexitq lye milk ly ipgex oipr ,oipr eze`

`l ok mb df ixd zewl`ze`ivn.`xap lydx`dc dx`d
dx`dc`l mb xak `idze`ivnd,zilpibixe`d dx`dd ly

lka zyalzn "ew"d ly dx`dc dx`dc dx`dd okly
.mi`xap ly ze`ivn mdy miyrpe mixvep ,mi`xapdBîk§

áeúkL41,íäa øLà ìëå íéniä" :,ziyr -äiçî äzàå ¤¨©©¦§¨£¤¨¤§©¨§©¤
,"ílk úàmleka ,"dz`"n ,"seq oi` xe`"n zeig zkynpy - ¤ª¨

xe`"n "ew"d ly dx`dc dx`dc dx`dd dfy ,(mi`xapd lka)
.mi`xapd lkl zeig zeidl zkynpd ,"seq oi`úàæ ìëå§¨Ÿ

.íúBéçäì úeiçä úeèMtúä úðéçáaoia lcad yi jkay - ¦§¦©¦§©§©©§©£¨
d xe`ae ,"zeliv`"a zeyalzdd ote`dnypÎd`ixa ly

gexe ytpae ,diyrÎdxivimilkeÎd`ixa zexitq xyr ly
rÎdxivi,mi`xapd lka cr ,diyìL Búeäîe Búeàéöî íðîà̈§¨§¦¨¤

óBñ-ïéàä øBà,envr -,ììk íB÷î øãâa Bðéàxn`py - ¨¥¥§¤¤¨§¨
ÎdxiviÎd`ixaae cg` ote`a "seq oi` xe`" `vnp "zeliv`"ay

`ed `l` ,xg` ote`a - eihxte diyrïéîìò ìk ááBñålk - §¥¨¨§¦
,zenlerd"àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà"å ,äåLa- §¨¤§¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥

,`ed jexa yecwd xne`,úçà äàåLäa`ln `edy myky - §©§¨¨©©
,ux`a `ln `ed jk minya"dépî éeðt øúà úéì"åoi` - §¥£©¨¦¥

,jxazi epnn wixe iept `edy dbixcne mewneælä õøàa óà©¨¨¤©¥
éwî úðéçáa àeäL ÷ø ,úéîLbä,ááBñå óxi`n `ed oi` - ©©§¦©¤¦§¦©©¦§¥

ly ote`a `ed `l` ,zybxen zeigdy itk ybxeiy ,zeinipta
,mlrde siwnLeøtä øàaúpL Bîëe,"oinlr lk aaeq" ly - §¤¦§¨¥©¥

,íéøîà éèewìa"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga -42,àìå §¦¥£¨¦§Ÿ
úeiçä úeLaìúäå úeèMtúäoi`"d ze`ivne zedny dn - ¦§©§§¦§©§©©
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ùã÷ä úøâà
àåäù ÷"àã é"äð óåñå íåéñá ùáåìîä åîöòá å÷ä íâ
äðä äéùòã 'ìîá íéîééúñîä åìù øùåéä éìâø óåñ
äîùðä øåàá úùáìúîå íùî äøéàî å÷ä úøàä
úùáìúî äøàäã äøàäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
íäìù íéìëä ìëá íâ óàå ò"éáã ñ"éã çåø ùôðá
íéøöåðå íéàøáðä ìëá àåä äøàäã äøàäã äøàäå
äéçî äúàå íäá øùà ìëå íéîéä ù"îë íéùòðå
íúåéçäì úåéçä úåèùôúä úðéçáá úàæ ìëå íìåë úà
íå÷î øãâá åðéà ñ"àä øåà ìù åúåäîå åúåàéöî íðîà
õøàä úàå íéîùä úàå äåùá ïéîìò ìë ááåñå ììë
óà äéðéî éåðô øúà úéìå úçà äàååùäá àìî éðà

é÷î 'éçáá àåäù ÷ø úéîùâä åæìä õøàáááåñå ó
úåéçä úåùáìúäå úåèùôúä àìå à"÷ìá 'éôä ù"îëå
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ixyzפח 'i ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zehytzd ly ote`a df oi` - zenlerd lka `ln "seq
,zeigd zeyalzde,Léì ïéàî íúBeäìe íúBéçäìlr mby - §©£¨§©¨¥©¦§¥

gek ici lr dfy zexnl ,"yi"l "oi`"n zeedzddmlrpxe`" ly
zeedzdl zehytzde ielib ly oipr df ixd la` ,"seq oi`

zexitqd ici lr d`ad
zekiynnd zebixcnde
,mlrpd gekd z` zelbne

íà-ékzehytzdd - ¦¦
d`a ,zeedzdle zeigl
äøàäc äøàä éãé-ìò©§¥¤¨¨§¤¨¨
,"åw"äî 'eëå äøàäc§¤¨¨§¥©©
øBàî íâå .ìéòì økæpk©¦§¨§¥§©¥
éwîe ááBqä óBñ-ïéàó ¥©¥©¦

úBîìBò òaøàì§©§©¨
,äåLa äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàdlrnl `edy xe`d - £¦§¦¨§¦¨£¦¨§¨¤

siwne aaeq `edy ote`a wx `id zenlera ezrtyde ,zenlern
,deya zenlerd zrax` lkøéàîmb -éîéðtä åwä ìà- ¥¦¤©©©§¦¦
,zenlera inipt xe` `edyúBøéôñ øNòc íéìkä Cøc¤¤©¥¦§¤¤§¦

,äiNò-äøéöé-äàéøácxe`l mitiwn ixd milkdy - ¦§¦¨§¦¨£¦¨
a yalzndjez,milkdíäa ïúBð ¯ íéìkä CBz Búøàäáe§¤¨¨©¥¦¥¨¤

.ïéàî Lé àøáì æòå çkzeedzd ixd ,lirl xaqedy itk - Ÿ©¨Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦
ly milkd ici lr `id ,zenlerdn cg` lkay mi`xapd
zexitqd ly milkl yiy gekd ixd ;mler eze`ay zexitqd
"seq oi` xe`" zEnvrn `wec d`ay zeedzd) "oi`n yi" zeedl
"seq oi` xe`"n mda xi`ny iptn `ed ("oinlr lk aaeq"d

."oinlr lk aaeq"d,íéìkä éãé-ìò àéä äàéøaäL øçàîe¥©©¤©§¦¨¦©§¥©¥¦
,zewlgzde leab ly oipr ixd mda yiy -úàæì,okl -íä ¨Ÿ¥

úe÷lçúäå éeaø úðéçáa íéàøápä,ipydn dpey cg`y - ©¦§¨¦¦§¦©¦§¦§©§
,úéìëúå ìeáâexe`"dn `a mzeedzdl gekdy zexnl - §§©§¦

a xi`n gekdy iptn j` ,leab ila `edy "aaeqdjez,milkd
ly dpiga `id ,milkd ici lr dpyiy ziwl`d dx`dd ixd

,leab ly ote`ae zewlgzdèøôáeziwl`d dx`ddy itk - ¦§¨
,ieliba d`a ,zeedzdd ziyrp dpnnøkæpk ,úBiúBàä éãé-ìò©§¥¨¦©¦§¨

.ìéòìdlabdde zewlgzdd oipr xzei oda yi zeize`dy - §¥
zexitqa wx `ly ,lirl xn` ixd miptÎlkÎlr .milkd xy`n
xe`dn mb yi ,milkae ,gex ytpae ,dnypa ,zenlerd ly
liayay xe` epipry ,"ew"d) "seq oi` xe`" ly iniptd
"ybxp"d inipt xe`a zenlerd z` xi`iy xe` ,zenlerd
xe`) siwne aaeqd xe`dn mbe ,(zybxp zeigy itk ,zenlera

ote`a wx `ed zenlera ezrtyde ,zenlern dlrnl `edydf
`l ixd ,(zeinipta mda ybxp epi`e ,mdn dlrnl x`yp `edy

ay wxzexitqlka mb `l` ,xe`ay mibeqd ipyn cg` lkn yi
`xapdf m` jka wx `hazn lcadd ;xe`ay mibeqd ipyn yi

:dx`dc dx`dc dx`da e` ,dx`dc dx`da e` ,dx`da `a
oi` xe`"n mvrd ok` df oi` ixd ,dx`d ly ote`a `a dfyk

d oiicr df j` ,"seqzednote`a `a dfyke ;"seq oi` xe`" ly
m`Îik ,"seq oi` xe`" ly zednd mb df oi` ,dx`dc dx`d ly
,xnelk) cala ze`ivnd
ezedny oipr df oi`y
ze`ivn m`Îik ,zewl`
,j` ;(cala zewl` ly
ly ote`a `a dfyk
,dx`dc dx`dc dx`d
lka xacdy itk
`l mb df oi` ,mi`xapd
dx`dd ly ze`ivnd
`l` ,zncewd ziwl`d
.`xap ly ze`ivna zyalzne d`a ziwl`d dx`ddy itk df
d`a ziwl`d dx`ddy itk mby ,owfd epax xiaqi oldl
mi`xapay dfk `xapa `wec dlbzn df ,`xap ly ze`ivna
,y`n dhnly xtrd ceqi ,xzeia jenpd ceqidn `ed mnvr
ux`d enk ,xtrd ceqin xwira akxend `xapae ,mine gex
zenvr"a `wec yiy zlekide gekd ieliba `hazn - zinybd
xe`"a xwira `ed df gek ."oi`n yi" zeedl "seq oi` xe`
df xac ,iniptd xe`d ,`wec "ew"d ici lr dlbzne "aaeqd
zepli`e mignv zginvy ,dginvn ux`dy dna xexiaa d`xp

gnevd gekn miinybipgexd,"oi`n yi" ly oipr `id ux`ay
mignv dpnn mignev cinzy ,cinz ux`d dlbn df geke
dfy itk ,ziy`xa ini zyya wx `l) ,"oi`n yi" ly ote`a
,f`y ,dnecke "mind evxyi" enk ,zexn`nd x`ya did
ytp ly oipr ipgexd mgekn mind e`ived ,ziy`xa ini zyya
ytp d`a xak ziy`xa ini zyy ixg`l j` ,mindn `ay dig
ux`d eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a df oi`e ,dipydn zg` dig
ux`ay ixd - ("oi`n yi" ly ote`a mignv cinz dginvn -
day ziwl`d dx`ddy "`xap" `idy zexnly ,dlrnd dpyi
`id oi`y) dx`dc dx`dc dx`d ly ote`a dnvnhvd
`l` ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e zewl` ly zednd
lr d`xp z`f lka ,(ux`a dfy itk inyb `xap ly ze`ivn
mb da yiy df cvn ,"oi`n yi" zeedzd ly iwl`d gekd dci
dlbzn eciÎlry "ew"d xe`n mbe "oinlr lk aaeq"d xe`dn
xac ly enrh .mi`xapa zeige zeedzd ly oipra aaeqd gekd

dlbzn df xac recn`wec ux`a`ed ,oldl owfd epax xiaqi ,
,inybd mlerd ly xzeia jenpd ceqid `id ux`dy iptn
gek ea yi ,ziwl`d dx`dd zcxei eay xzeia jenpd mewnae
dbixcne xe`n ,"mvr"d z` xzei ieliba `hand ,"xfeg xe`"n

:owfd epax oeylae .dpnn dlrnly
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ùã÷ä úøâà
äøàäã äøàä é"ò à"ë ùéì ïéàî íúååäìå íúåéçäì
é÷îå ááåñä ñ"à øåàî íâå ì"ðë å÷äî 'åëå äøàäãó

éîéðôä å÷ä ìà øéàî äåùá ò"éáà úåîìåò òáøàì
ïúåð íéìëä êåú åúøàäáå ò"éáã ñ"éã íéìëä êøã
àéä äàéøáäù øçàîå ïéàî ùé àåøáì æåòå çë íäá
úå÷ìçúäå éåáéø úðéçáá íéàøáðä íä úàæì íéìëä é"ò

.ì"ðë úåéúåàä é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâå
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פט ixyz `"i iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"א שלישי יום
אגרת כ  ,262 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øúé úàæ ãåòå,264 'nr cr.à"îá ù"îë

ìéòì økæpä ìk ìò ïk ìò øúé ,úàæ ãBòå43äøàäc äøàä , §Ÿ¨¥©¥©¨©¦§¨§¥¤¨¨§¤¨¨
,äøàäcly ote`a `xapa d`a ziwl`d dx`ddy itk - §¤¨¨

`l ,ieliba `ly xak df ixd f`y ,dx`dc dx`dc dx`d
z`f lkae ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e ,zewl` ly zednd

da yiy lirl xaqed xak
iniptd xe`d - "ew"dn mb
lk aaeq"d xe`dn mbe

,"oinlrìéòì økæpä ìëå§¨©¦§¨§¥
xe`"e ,day "ew"d xe` -
dx`dda - day "aaeqd
d`a xaky ziwl`d
dx`dc dx`d ly ote`a
ly ze`ivna - dx`dc

- `xapäàøî àéä- ¦©§¨
d`ad ziwl`d dx`dd
,"zeliv`c zekln"n

z` d`xndzìëéå dçkŸ¨¦¨§¨
éîLbä øôòä ãBñéa¦¤¨¨©©§¦
æò øúéa ,íeöò éelâa§¦¨§¤¤¨
íéðBéìòä úBãBñéî¦¨¤§¦

,epnî,xtrd ceqin - ¦¤
,y` zeceqi lynl enke

,mine gexàávî íâå§©¦§¨
,ãéîz ïéàî Lé àéöBäì ízìëéå íçëa ïéàL ,íéîMä©¨©¦¤¥§Ÿ¨¦¨§¨§¦¥¥©¦¨¦
úBðìéàå íéáNò íä ,ïéàî Lé ãéîz çéîönä øôòä ãBñék¦¤¨¨©©§¦©¨¦¥¥©¦¥£¨¦§¦¨
mb ixdy ."oi`n yi" ly ote`a ipgexd gnevd gekn mignevd -
yi" enk dfy ,oldl xiaqi ,drihpe drixf ici lr mignevy dl`

irxefy dn oky ,"oi`nzynyn drixfd ,ux`a elek awxp m
cgeinae ,(gnevd gek ly zexxerzd) cala "o"n z`lrd"k

,llk drihpe drixf ila mignevy dl`øîBàå äknä ìfnäå)§©©¨©©¤§¥
,"ìãb"l"f epinkgy -44el oi`y dhnl ayr oi`y mixne` ixd §©

`l `id dginvdy ,ixd .lcb el xne`e ea dknd dlrnl lfn
oipr `a riwxay "lfn"dn `l` ux`ay gnevd gekn dlek

:owfd epax jk lr xne` ?dginvdçîö øákL øçàì eðéä©§§©©¤§¨¨©
,áNòäeilry `l` ,(ayr) "yi" ly eze`ivn dyrp xaky - ¨¥¤

mda didiy jixv ixd zexit dyery oli`e ,lecble genvl
,lfnd on `a df ixd ,zeving e` zewizn ,mrhBì øîBà Bðéàå§¥¥

Léì ïéàî çîöì,oli`d e` ayrd ze`ivn deedzzy -àlà ¦§Ÿ©¥©¦§¥¤¨
.úeièøt éèøôa ïéîå ïéî ìk éøt úàNìå ,ìãâì ïèwî- ¦Ÿ¤§Ÿ¤§¨¥§¦¨¦¨¦¦§¨¥§¨¦

zepli` mpyie ,miwezn zexit mi`ivend zepli` mpyiy
.riwxay lfndn `a df ixd ,dnecke miveng zexit mi`ivend

xacna zyxt "dxezd xe`"a45lfndy ,"wcv gnv"d xne`
oli`a e` ayra `hazny gnevd geka zexxerzd rityn
mewnae ,envr gnevd gekn `ed dginvd mvr j` ,ginviy

"dxezd xe`"a xg`46ly "d`kd"d oipry ,"wcv gnv"d yxtn
eil`y oli`d e` ayrd lr xi`n lfndy dryay ,`ed lfnd
,eyxyl dkynd oli`a e` ayra xacd rityn ,jiiy `ed

.xzeie xzei lcbe jled `ed eyxyl dkynddneíøèa ìáà£¨§¤¤
ìk øîàé éîì ¯ çîöé¦§¨§¦Ÿ©¨
áNò ìëì ìfîe ìfî©¨©¨§¨¥¤
(úeièøt éèøôa áNòå§¥¤¦§¨¥§¨¦
lfndy mixne` ixd -

dkn"eaxne`e ,(ayra) "
epi` ayrdyke ,"lcb" el
`ed inl - oiicr miiw

,`l` ?lcb xne`,xen`k
ixg`l `id dpeekd
miiw xak ayrdy
lr ,"yi" ly ze`ivna
'eke lecbl ohwn dginvd
dxin`d d`a jk lr

ekdelk lr .lfndn g
miayrd zginv ,mipt

`id zepli`deçkäî¥©Ÿ©
,BaL çîBväceqiay - ©¥©¤

xtrdàeäLgnevd gek - ¤
`edïéàze`ivn `l - ©¦

,zinybå ,éðçeøåeli` -íämd ,zepli`de miayrd -.íéiîLb §¨¦§¥©§¦¦
gekd ixd ,lirl xaqedy itky ,"oi`n yi" ly oipr dfy ixd -
ceqia `hazn df geke - "seq oi` zenvr"a `wec `ed "oi`n yi"l

.inybd xtrd,úàæ ïéàågek ieliba `hazn ux`a `wecy dn - §¥Ÿ
df oi` ,"oi`n yi" ly "seq oi`"díãà" éìâøc íeMî àlà¤¨¦§©§¥¨¨

"ïBîã÷,'oencw mc`' ly 'miilbx'd -úézçúa íéîizñî- ©§¦§©§¦§©§¦
Îd mler,äiNòmc`' ly zepexg`d zebixcnd "milbx"d - £¦¨

mi`xapd lk z` dkeza zllekd dnecwd daygnd ly) 'oencw
zebixcna zeniizqn ,(xzeia mipezgzd cr xzeia mipeilrdn
ceqi `ede ,"diyr"d mler ,xzeia oezgzd mlerd ly zepezgzd

,"diyr"d mleray xtrdåéìâø úçúåzebixcnl zgzn - §©©©§¨
,'oencw mc`' ly zepexg`dàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàî¥¦¥¨

,ïéîìò ìk ááBqä`edy iniptd xe`d miizqny okid - ©¥¨¨§¦
dlrnly siwnd xe`d xi`n ,zenlera zewlgzdae dlabda

,zenlern"ïBîã÷ íãà" éìebò ÷ø ,íäéðéa áø ÷ñôä éìa- §¦¤§¥©¥¥¤©¦¥¨¨©§
,'oencw mc`' ly "milebir"d.Bcáìdnecwd daygna ixdy - §©

,siwn xe`e inipt xe` ,"milebir"e "xyei" mpyi 'oencw mc`' ly
'oencw mc`' ly iniptd xe`de "xyei"d miizqny okid ixd

'oencw mc`' ly mitiwnde milebird wx mix`ypemby)
enk ynn "seq oi`" ly oipr mpi` ixd 'oencw mc`' ly milebird
"seq oi` xe`" my xi`n - ("oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"d
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ùã÷ä úøâà
úàæ ãåòå
ìëå äøàäã äøàäã äøàä ì"ðä ìë ìò ïë ìò øúé
éîùâä øôòä ãåñéá äúìëéå äçë äàøî àéä ì"ðä
íâå åðîî íéðåéìòä úåãåñéî æò øúéá íåöò éåìéâá
ïéàî ùé àéöåäì íúìëéå íçëá ïéàù íéîùä àáöî
íéáùò íä ïéàî ùé ãéîú çéîöîä øôòä ãåñéë ãéîú
øáëù øçàì åðééä ìãâ øîåàå äëîä ìæîäå) úåðìéàå
àìà ùéì ïéàî çåîöì åì øîåà åðéàå áùòä çîö
.úåéèøô éèøôá ïéîå ïéî ìë éøô úàùìå ìãåâì ïèå÷î
áùò ìëì ìæîå ìæî ìë øîàé éîì çîöé íøèá ìáà
ïéà àåäù åáù çîåöä çëäî (úåéèøô éèøôá áùòå
÷"à éìâøã íåùî àìà úàæ ïéàå íééîùâ íäå éðçåøå
ñ"à øåà øéàî åéìâø úçúå 'éùò úéúçúá íéîééúñî
÷ø íäéðéá áø ÷ñôä éìá ïéîìò ìë ááåñä ä"á
íåéñá íééúñîä ñ"à øåàî å÷ä íâå åãáì ÷"à éìåâéò
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ixyzצ `"i iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"oinlr lk aaeq"díeiña íizñnä óBñ-ïéà øBàî "åw"ä íâå§©©©¥¥©¦§©¥§¦
øBà" úðéçáa äìòîì ähnî øéàî ¯ "ïBîã÷ íãà" éìâø©§¥¨¨©§¥¦¦©¨§©§¨¦§¦©

,"øæBçoi` el xarny mewnl ribnyky xe` - epiid "xfeg xe`" - ¥
xziae wfeg xzia xfeg xe`a dxfg ribn `ed ,xi`dl leki `ed

iptl `ed xe`d xy`n xe`
itke .mewn eze`l ribny
,ynyd xe`a xacdy
aexwd oezgzd xie`dy
xy`n xzei mg ux`l xzei
xie`d) irvn`d xie`d
ynyd oia ,rvn`ay
ipxw xy`k ,oky ,(ux`l
,ux`l miribn ynyd
mileki md oi` dl xarny
xe`a xfeg `ed - ribdl
.dhnl xzei mg okle ,xfeg
"ewd xe`"a xacd jk
lk xi`dl epipry
ixd ,inipt xe`a mi`xapd
ribn `ed xy`k
ly zepexg`d zebixcnl
lk dtiwnd daygnd
`ed - mi`xapde zenlerd

,xfeg xe`a xfegL Bîk- §¤
,"ew"déøà"a LaìîäC ©§ª¨©£¦

"ànàå àaà"å "ïétðàdpiaÎdnkg -"ïétðà-øéòæ"e"àá÷eð"å ©§¦§©¨§¦¨§¥©§¦§§¨
,zeklne (zecn) `"f -úeëìnî øæBç øBàa øéàî ¯ úeìéöàc©£¦¥¦§¥¦©§

àéä úeìéöàc úeëìîe ,úeìéöàc,okl -ähnî øúk úðéça ©£¦©§©£¦¦§¦©¤¤¦©¨
,äìòîì"zekln"n ,dlrnl dhnln zexitqd aeyiga - §©§¨

xkfpk - "xzk" ly dpiga `id "zekln" ixd ,zepeilrd zexitql
,ef ycew zxb`a lirl."ïôBña ïúlçz õeòð"å"zekln"ay - §¨§¦¨¨§¨

z`vnp ,"dnkg"n dlrnly "xzk" ly "dligz"dy ,df ixd
ly seqa dverp "ew"d ly "dligz"dy ,df ixd "ew"ae ,"zekln"a

ilbx"`mcwmler ly zepezgzd zebixcna zeniizqnd ,"oenc
epipr ixd "ew"dy oeeike ;xtrd ceqia ,"diyr"dielibxe`" ly

ia okl `hazn - "seq oi`xtrd ceqieliba xzeioi`" ly oiprd
.oldl xiaqiy itk ,dginv ly oipra ,"oi`n yi" ly oipra "seq
íeiña íizñnä óBñ-ïéà øBàc "åw"ä íeiña àeä äëëå§¨¨§¦©©§¥©¦§©¥§¦

"ïBîã÷ íãà" éìâøc "øLi"äzebixcnde "milbx"dy itk - ©Ÿ¤§©§¥¨¨©§
ly zewlgzda iniptd xe`a ze`a 'oencw mc`' ly zepezgzd
dfy ,zepexg`d zebixcnl `a dfy drya ixd ,zebixcnd
itk ,"diyr"d mler ly zepexg`d zebixcna ,"diyr"d zizgza

,inybd xtrd ceqi dfyøéàî,"xfeg xe`" ly dpigaa "ew"d - ¥¦
äìòîì ähnî,inybd xtray dx`dc dx`dc dx`ddn - ¦©¨§©§¨

,äiNòc úeëìîc úeëìîc äîLpä øBà úðéçáìxe`ay - ¦§¦©©§¨¨§©§§©§©£¦¨
mlerd ixd `id "diyr" ,oky .dpexg`d dbixcnd ef dnypd

"zekln"ae ,dpexg`d dxitqd `id "zekln"e ,xzeia oezgzd
- dpexg`d `id "zeklnc zekln" ,day zexitqd xyra ,`teb

,dnypd xe` oipra o`k xaecny oeeik ,j`,Lnî úe÷ìà àeäL¤¡Ÿ©¨
.úeìéöàc úeëìîc íéìkä úeiðBöéçîmd lirl xen`ky - ¥¦¦©¥¦§©§©£¦

dnypd xe` miyrp
- diyrÎdxiviÎd`ixal
,dnypd xe` zbixcna ixd
xe`ay dpexg`d `idy
xe`d da xi`n - dnypd
zebixcndn xfegd
"diyr" ly zepexg`d
dpexg`d dbixcnd)

aymi`xapz` ozepe ,(
oi`"d gek zelbl gekd
,"oi`n yi" ly oipra "seq
.icinz ote`a ,dginv ly
øôña áeúkM äî éôìe§¦©¤¨§¥¤
àáeä ,ë ÷øt íéìebìbä©¦§¦¤¤¨

íéøîà éèewìaxtqa - §¦¥£¨¦
"`ipz"d47,úLaìúî¦§©¤¤

ìL Bæ äøàä älçz§¦¨¤¨¨¤
óBñ-ïéà øBàc "åw"ä©©§¥
úeìéöàä øBàa§¨£¦
äpnîe ,äiNòaL¤©£¦¨¦¤¨
äøéöéå äàéøáì¦§¦¨¦¦¨
úeëìîc úeëìîc äîLpä øBà úðéçáì ïäîe ,äiNòaL¤©£¦¨¥¤¦§¦©©§¨¨§©§§©§

iNòcíeiña æòå çk Lé äæ-éãé-ìòå ,äúeëìîc éìkä ©£¦¨§©§¥¤¥Ÿ©¨Ÿ§¦©§¦§©§
äiNòc úeëìîcxzeia dpezgzd dxitqe dbixcnd - §©§©£¦¨

,"diyr"ayõøàä àLãz" :øîàî àeäå ,øôòä ãBñéaL¤¦¤¨¨§©£©©§¥¨¨¤
,"'eëå,gnevd gek ixd `a df xn`nny - `yc -úBéäì §¦§

,óBñ-ïéà úðéça) ãòå íìBòì ãéîz õøàä áø÷a ìòBt- ¥§¤¤¨¨¤¨¦§¨¨¤§¦©¥
`a ,"oi`n yi" ly oipr `idy dginvd zlert mvr wx `ly
dlert `ed ginvdl ly ote`d mb `l` ,"seq oi`"d gekn

zicinzixd ,seq ila cinz ginvdl leki `ed ,df gek cvne ,
,"seq oi`" ly oiprd `ed df mbyéîé úLLa ãáìa àìå§Ÿ¦§©§¥¤§¥

õøàä àöBz" :øîàîe ,"íénä eöøLé" :øîàîk ,úéLàøa§¥¦§©£©¦§§©©¦©£©¥¨¨¤
,"äiç Lôð,ziy`xa ini zyya wx erityd dl` zexn`n - ¤¤©¨

,"oi`n yi" ly ote`a zeig zeytp ux`de mind e`ived f`y
ote`a `ly dipydn zg` dig ytp d`a xak df ixg`l eli`e
zexn`n erityd cala ziy`xa ini zyya wx ,"oi`n yi" ly

dl`mi`a zexn`ndy ,,äiNòc úeëìîc úeëìîc äîëçî¥¨§¨§©§§©§©£¦¨
óBñ-ïéà øBàî äøàä äfä íìBòa øéàä úéLàøa éîé 'æaL¤§§¥§¥¦¥¦¨¨©¤¤¨¨¥¥

,(ììk "ïéá÷eð ïéî" úàìòä éìa ,"ípç ãñç"amey ila - §¤¤¦¨§¦©£¨©©¦§¦§¨
,"oiawep oiin z`lrd" z`xwpd ,(lawndn) dhndn zexxerzd
dhnln dly zexxerzda zxxerne dlrn (lawnd) `awepdy
ony ,ziy`xa ini 'f ixg` xcqd ,ixd .dlrnln zexxerzd -
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ùã÷ä úøâà
åîë øæåç øåà 'éçáá äìòîì äèîî øéàî ÷"à éìâø
øæåç øåàá øéàî 'éöàã ð"åæå à"åàå à"àá ùáåìîäù
äìòîì äèîî øúë 'éçá àéä 'éöàã 'ìîå 'éöàã 'ìîî
øåàã å÷ä íåéñá àåä äëëå .ïôåñá ïúìçú õåòðå
äèîî øéàî ÷"à éìâøã øùåéä íåéñá íééúñîä ñ"à
àåäù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä øåà 'éçáì äìòîì
ù"îôìå .'éöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéçî ùîî úå÷ìà
äìçú úùáìúî à"÷ìá àáåä ë"ô íéìåâìâä 'ñá
äéùòáù 'éöàä øåàá ñ"à øåàã å÷ä ìù åæ äøàä
øåà 'éçáì ïäîå äéùòáù äøéöéå äàéøáì äðîîå
íåéñá æåòå çë ùé æ"éòå äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä
øîàî àåäå øôòä ãåñéáù äéùòã 'ìîã 'ìîã éìëä
ãéîú õøàä áø÷á ìòåô úåéäì 'åëå õøàä àùãú
éîé úùùá ãáìá àìå óåñ ïéà 'éçá) ãòå íìåòì
õøàä àöåú øîàîå íéîä åöøùé øîàîë úéùàøá
éîé 'æáù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîëçî äéç ùôð
óåñ ïéà øåàî äøàä äæä íìåòá øéàä úéùàøá
çéîöäì (ììë ïéá÷åð ïééî úàìòä éìá íðç ãñçá
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.47‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וספנ"ב ספנ"א שם ג"כ וראה פי"ח. (בהג"ה), פ"ו "ראה :



צי ixyz a"i iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ב רביעי יום
,264 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áèéä ïáåé äæîå,blw 'nr cr.á"äåò

xxerl ick dhnln zexxerzde o"n z`lrd didzy gxkdd
xe`"n dx`d dxi`d ziy`xa inia ,j` ;dlrnln zexxerzd
f` erityd okle ,llk o"n z`lrd ila ,mpg cqga "seq oi`
,"oi`n yi" ly oipr "ux`d `vez"e "mind evxyi" zexn`nd

gnevd gek eli`e
"ux`d `ycz" xn`ndn

rityn -cinz,çéîöäì§©§¦©
úBøôe úBðìéàå íéáNò£¨¦§¦¨¥

àîïégnevd gekn - ¥©¦
,ipgexdLéì"yi"l - §¥

,miayrd ,inybd
,zexitde zepli`dãéîz̈¦

äðLa äðL écî48àeäL , ¦¥¨¨§¨¨¤
dpy icn cinz ginvdl -

`ed ,dpyaúðéça ïéòî¥¥§¦©
,"óBñ-ïéà"oipr `edy - ¥

s` miizqn `l ,iteqÎoi`
ux`a gekd mrt

,ginvdlíi÷úé íàL¤¦¦§©¥
úBááø éeaø äfä íìBò¨©¤¦¦§

ïäî LiL àlà .äðLa äðL écî eçéîöé ¯ íéðL- ¨¦©§¦¦¥¨¨§¨¨¤¨¤¥¥¤
mi`ad ,zexitdne zepli`dn ,miayrdnïéî" úàìòä éãé-ìò©§¥©£¨©©¦

,"ïéá÷eð,ginviy gnevd gek z` xxernd edyn yiy -íäå §¦§¥
,íéòeèpäå íéòeøfä,mirhipd zepli`de mirxfpd miayrd - ©§¦§©§¦

,gnevd gekl "o"n z`lrd" md mirxfd ixdïë-ét-ìò-óàå- §©©¦¥
,mirehpe mirexf mdy zexnlïéòøbäL ,ïéàî Lé Bîk íä¥§¥¥©¦¤©©§¦

íâå ,éøtä éaâì ììk Cøò Bì ïéà òeèpäjxr mey el oi` - ©¨©¥¤¤§¨§©¥©§¦§©
,d`eeyde,ïéìòäå íéôðòä íò ïìéàä ìk ãâðoi` jkay - ¤¤¨¨¦¨¦¨£¨¦§¤¨¦

jkÎlk lcaddzeki`aeli`e ,mrh ea yiy ixtd iabl enk

d`eeyd oi`e lecb lcad miiw ,j` .mrh oi` rxfpy oirxbl
zenkaly mzginv ixd ,oirxbd iabl eilre eitpre oli`d ly ,

lr `a dfy zexnl ,"oi`n yi" ly oipr `id oli`d lye zexitd
,oirxbd zrixf iciéðéîa íâå ,úB÷øéå íéðBòøæ éðéîa ïëå§¥§¦¥¥§¦¦¨§©§¦¥

úBàî úBeäúäì äàeáz§¨§¦§©¥
,ãçà ïéòøbî ïéðéòøb©§¦¦¦©§¦¤¨
,ïéàî Lé Bîk àeä§¥¥©¦

ïkL-ìkîeipirxb `l - ¦¨¤¥
zedn eze` mdy dhgd

`l` ,oirxbd lyäïéMw ©©¦
.íéìaMäåmpi`y - §©¦¢¦

enk ynn zedn dze`
i`cea md ixd - oirxbd

."oi`n yi"äpäå49, §¦¥
L úBøtämignev --ìò ©¥¤©

ïéî" úàìòä éãé§¥©£¨©©¦
,"ïéá÷eðzexxerzd - §¦
,dhnlnäòéøfä àéä¦©§¦¨

íéçaLî íä ¯ äòéèpäå§©§¦¨¥§ª¨¦
íéìBòäî ãàî ãàî§Ÿ§Ÿ¥¨¦

,õøàaL Bcáì çîBvä çkî ïäéìàî,drixfe drihp ila - ¥£¥¤¦Ÿ©©¥©§©¤¨¨¤
ìékNð äfîeoipra -íéðBéìò úBøBà úBëLnäekyneiy - ¦¤©§¦©§¨¤§¦

azenler -äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàzexe`dy - ©£¦§¦¨§¦¨£¦¨
zcear ly (dhnln zexxerzd) "o"n z`lrd" ici lr mikynpd
mikynpd zexe`d xy`n xzei dpeilr dlrn mda yi ,mc`d
ila ,cala (dlrnln zexxerzda) "`lirlc `zexrz`"a

,dhnl mc`d zceare zexxerzddúàéøa úéìëz àeäL)¤©§¦§¦©
,(íãàälka xzei milrp zexe` ekynei ezcear ici lry - ¨¨¨

,zenlerd.øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

äfîezebixcna) diyrd zizgzay ,lirl xaqedy dnn - ¦¤
ly ote`a xzei wfegn xe` xi`n ("diyr"d mler ly zepexg`d

oi` xe`"n ,"xfeg xe`"
"oinlr lk aaeq"d "seq
dfn ixd - "ew"d xe`ne
øãñ ïéðòa áèéä ïáeé¨¥¥§¦§©¥¤
éç çîBö íîBc :úBâøãî©§§¥¥©©

ïäL ,øaãîdfy itk - §©¥¤¥
zeceqid drax`a `a

md ixd ,`xap lk akxen mdnøôò :úBðéça) -l"pd,(íéî §¦¨¨©¦
L ,çeø LàçîBväî äìòîì àeä éçäL óà50øaãîäå , ¥©¤©¤©©§©§¨¥©¥©§©§©¥

-ìò-óà ¯ éçäî äìòîì§©§¨¥©©©©
ïë-étbeq -éçå ïBfð éçä ¦¥©©¦§©

øaãîäå ,çîBväî- ¥©¥©§©§©¥
,mc`dBúeiç ìa÷î§©¥©

,íäéðMî,igne gnevn - ¦§¥¤
,úòãå äîëç íâå- §©¨§¨¨©©

,igne gnevn mc`d lawn
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðù éãî ãéîú ùéì ïéàî úåøéôå úåðìéàå íéáùò
éåáéø æ"äåò íéé÷úé íàù ñ"à 'éçá ïéòî àåäù äðùá
ïäî ùéù àìà äðùá äðù éãî åçéîöé íéðù úåááø
íä ë"ôòàå íéòåèðäå íéòåøæä íäå ð"î úàìòä é"ò
éáâì ììë êøò åì ïéà òåèðä ïéòøâäù ïéàî ùé åîë
ïëå ïéìòäå íéôðòä íò ïìéàä ìë ãâð íâå éøôä
úååäúäì äàåáú éðéîá íâå úå÷øéå íéðåòøæ éðéîá
ù"ëîå ïéàî ùé åîë àåä 'à ïéòøâî ïéðéòøâ úåàî
ð"î úàìòä é"òù úåøéôä äðäå íéìáùäå ïéù÷ä
ãàî ãàî íéçáåùî íä äòéèðäå äòéøæä àéä
äæîå õøàáù åãáì çîåöä çëî ïäéìàî íéìåòäî
àåäù) ò"éáàá íéðåéìò úåøåà úåëùîä ìéëùð

.à"îá ù"îë (íãàä úàéøá úéìëú

áèéä ïáåé äæîå
ùà íéî øôò 'éçá ïäù î"çöã úåâøãî øãñ ïéðòá
øáãîäå çîåöäî äìòîì àåä éçäù óàù çåø
øáãîäå çîåöäî éçå ïåæéð éçä ë"ôòà éçäî äìòîì
÷åðéúä ïéàù úòãå äîëç íâå íäéðùî åúåéç ìá÷î
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.48‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:(סע"א (קלב, לעיל משא"כ מזל"ז), סתירה (מעין בשנה" שנה "מדי מהו "תמיד" אומרו "לאחרי :
שנה  שבכל אלא כו' אינה אעפ"כ כו' תמיד וז"ש יד: סו"ס אגה"ק עפמש"כ ויל"פ א"ס). (בחי' וכההמשך - לעו' יהי') (וכן תמיד

כו'". ˘ËÈÏ"‡49.ושנה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ המצות במעלת להנ"ל בהמשך שהוא וי"ל - כאן? ענינו מה - במ"מ" - "והנה "לכאורה :
ותפלת  מצוה ע"י כשנעשה - חנם" "בחסד עתה גם הנשפעים הענינים בכל דאף - מעשיות) מצות במעלות (ולהסיום בכלל מהסוף

'מ  הארץ טובה המרגלים טענת בשלילת במש"נ מלקו"ת ולהעיר מאד. מאד משובחים הם מאד'".האדם ‡„ÂÓ"¯50.אד ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘ שנתהווה לאחר גם שלכן וי"ל העפר. מן הי' דהכל - עפר כאן נזכר דלא מובן [עפ"ז כו' ניזון ובכ"ז - להתהוותו בנוגע "גם :



ixyzצב b"i iying mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ג חמישי יום
אגרת כא  ,blw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...èôùîë ù"ãà .àë,266 'nr cr.íåé ìëá

íòè íòèiL ãò 'ànà'å 'àaà' úBø÷ì òãBé ÷Bðézä ïéà"L¤¥©¦¥©¦§©¨§¦¨©¤¦§Ÿ©©
,"'eë ïâczekxaa zxne` `xnbdy itk -51,àì ïéãò"å ¨¨©£©¦Ÿ

,"'eë àøBúc àøNa àðìéëà'qna zxne` `xnbdy itk - £¦§¨¦§¨§¨
`nw `aa52zxgnl el dpr ,ongp ax lv` dl`y l`y `axy

,xzei zxteyn `xaqa
`ly dn ,jk lr xn`e
lenz` z`f jl izxn`
f`y iptn df ixd ,axra
xya izlk` `l oiicr
dzid `l izrc okle ,xey
xyay ixd .jk lk dlelv
lkya siqen igd on
`l dxe`kly .xacnd
wewf igd didi recn ,oaen
,epnn dhnly gnevl
wewf xacnd didi recne
dhnl mdy igle gnevl
xaqedy itk `l` ?epnn

,ahid xacd oaei lirlék¦
"øæBç øBà" úðéça àeä§¦©¥

,äìòîì ähnî- ¦©¨§©§¨
zepezgzd zebixcndn

,zepeilrlúézçzî¦©§¦
,äiNòä,"diyr" ly zepezgzd zebixcndn -íL úélbúnL ¨£¦¨¤¦§©¥¨

,diyrd zizgza -'eë äøàäc äøàä ,æò øúéa,xnelk - §¤¤¨¤¨¨§¤¨¨
,inybd xtra dpyiy dx`dc dx`dc dx`dóBñ-ïéà øBàî¥¥

,ïéîìò ìk ááBqä,deeya zenlerd lk aaeqe siwnd - ©¥¨¨§¦
íãà"c "øLiä éìâø" íeiñaL óBñ-ïéà øBà "åw"äîe¥©©¥¤§¦©§¥©Ÿ¤§¨¨

"ïBîã÷- zenleray iniptd xe`d ly zepexg`d zebixcnd - ©§
ziwl`d dx`dd my dxi`n,"øæBç øBà" úðéçáaxe`a - ¦§¦©¥

,zepeilrd zebixcna xy`n xzei wfegnïáeéå .ìéòì økæpk©¦§¨§¥§¨
íéðBéìò íéëàìnM äî ,úòãå íòè áeè äæa áèéä¥¥¨¤©©¨©©©¤©§¨¦¤§¦

"øLð éðô"e "øBL éðt" äákønaL53,,"dakxn"ay -íéðäð ¤©¤§¨¨§¥§¥¤¤¤¡¦

äìBòä óBòäå äîäaä çeøî íé÷tzñîe íéðBfðå ãàî§Ÿ§¦¦¦§©§¦¥©©§¥¨§¨¨¨
,çaænä éab ìòL úBðaøwäî íäéìàaezky enk -54z`" : £¥¤¥©¨§¨¤©©¥©¦§¥©

dpigaa mdy mipeilrd mik`lndy ,xnelk ,"iy`l ingl ipaxw
,oefne mgl mdl df ixd ,"iy`" lyì ÷ec÷ãëeøäfä ïBL §¦§§©Ÿ©

LBãwä55ïéðäúàå" : ©¨§¦§©§¨
."ïBäìéc àøwòå àãBñéî¦¨§¦¨¨¦§
ceqidn mipdp mde -
,xnelk ,mdly xwirdne
zkynpd dkynddy
oipr ici lr mik`lnl
ceqidn `id zepaxwd
- mdly xwirdne
,xen`k ,oky - myxyn
ly "xfegd xe`d"n df

."seqÎoi` xe`"éøçàå§©£¥
älàä úîàäå íéøácä©§¨¦§¨¡¤¨¥¤

,o`k exaqedy -úòc©©
éãé-ìò ,ïéáäì ì÷ð ïBáðì§¨¨¥§¨¦©§¥
ìãb ,ìéòì økæpä ìk̈©¦§¨§¥Ÿ¤
,úBiNòî úBönä úìòî©£©©¦§©£¦
mixaca zeyrpd zeevn -
mixa`d ici lr ,miinyb

,mc`d ly miinybdøLà£¤
ïäod ,zeiyrnd zeevnd -íìBòì úBîLpä úãéøé úéìëz ¥©§¦§¦©©§¨¨¨

áeúkL Bîk ,éîLbä äfä56,"íúBNòì íBiä" :meidy - ©¤©©§¦§¤¨©©£¨
mlera ,`wecdfd,zeiyrn zeevn miiwl yi ,dyrnd mlera ,

xe` zenvr"n `wec `id mzeedzdy miinyb mixaca zeyrpd
,"seq oi` xe` zenvr" cvny mlrpd gekd mda yiye ,"seq oi`

dl` mixaca miyery zeevnd ici lredlbzn,mlrpd gekd
ìkî äfä íìBòa íéáBè íéNòîe äáeLúa úçà äòL äôé"å§¨¨¨¨©©¦§¨©£¦¦¨¨©¤¦¨

"àaä íìBòä éiç57: ©¥¨¨©¨
ïàk ãò,ycewd zxb` iqitcn mixne` -Bãé-áúkî eðàöî ©¨¨¨¦§©¨

.äLBãwä.(ezewlzqd iptl ef zxb` azky) owfd epax ly - ©§¨

.àëmnvr lr elaiwy dl` z` xxerl ,owfd epax azek ef ycew zxb`

icnela jenzl ,"c"ag llek"l dpyd jyna miieqn sqk mekq zzl

.l`xyi ux`a 'd zceara miwqere dxez

`l` ,mekqd lk z` f` epzie dpyd seql ekgi `ly ,`id zexxerzdd

zlrn caln ,oky .zeiycg zegtl e` zeireay zepnl sqkd z` ewlgi

zpizpa ztqep dlrn dpyi ,cegia dwcvae llka devn lka zefixfd

xiaqiy itk ,zeaexn zepna (dpyd jyna zzl mivexy) sqkd mekq

.xac ly enrh

iade`" llka mi`xwpd l`xyi ipal dkxaa ef ezxb` owfd epax ligzn

"eny1cgeinae ,`ed jexa yecwdl l`xyi ipaa yiy dad`d cvn ,

ux`a dcearae dxeza miwqery dl` xear dwcvl mipzepy dl`

ixd `id l`xyi ux` ,oky ."eny iade`" cgeina md mi`xwp - l`xyi
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ùã÷ä úøâà
'åë ïâã íòè íåòèéù ãò àîéàå àáà úåø÷ì òãåé
'éçá àåä éë 'åë àøåúã àøùéá àðìéëà àì ïééãòå
úéìâúîù äéùòä úéúçúî äìòîì äèîî øæåç øåà
ááåñä ñ"à øåàî 'åë äøàäã äøàä æò øúéá íù
'éçáá ÷"àã øùåéä éìâø íåéñáù ñ"à øåà å÷äîå ò"ë
úòãå íòè áåè äæá áèéä ïáåéå .ì"ðë øæåç øåà
øùð éðôå øåù éðô äáëøîáù íéðåéìò íéëàìîù äî

å äîäáä çåøî íé÷ôúñîå íéðåæéðå ãàî íéðäðóåòä
ïåùì ÷åã÷ãëå çáæîä â"òù úåðáø÷äî íäéìà äìåòä
éøçàå .ïåäìéã àø÷éòå àãåñéî ïééðäúàå ÷"äåæä
é"ò ïéáäì ì÷ð ïåáðì úòã äìàä úîàäå íéøáãä
úéìëú ïä øùà úåéùòî úåöîä úìòî ìãåâ ì"ðä ìë
íúåùòì íåéä ù"îë éîùâä æ"äåòì úåîùðä úãéøé
ìëî æ"äåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá 'à äòù äôéå

.á"äåò ééç:÷"äéëî åðàöî ë"ò
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ממנו]". וניזון א.51.זקוק ואילך.52.מ, סע"א ˘ËÈÏ"‡53.עא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אדם הקרבן האוכל האש מן סתם "ארי' "אבל :
שם)". (אוה"ת המקריב דאדם נשברה רוח רוח" ורעות ב.54.משברון כח, א.55.פינחס רמא, כב,56.ח"ג עירובין יא. ז, ואתחנן

מי"ז.57.א. פ"ד ˘ËÈÏ"‡1.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ניתנת וצדקה קדישא שמא עביד צדקה דע"י ס"ה באגה"ק לעיל "וראה :
אהבה". שפנימיותה החסד מדת מחמת
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ipir" xy` ux`'d"da jiwl`2,'ied myn zinipt dkynd my dxi`n ,

.`ed jexa yecwd ly cgeind "eny" ixd `ed 'ied mye

,BîL éáäBàì ètLîk ,íîBìL úLéøc øçàyecwd ly - ©©§¦©§¨§¦§¨§£¥§
.`ed jexaíò 'ä ú÷ãö úBNòì ,íòa íéácðúnä ìà¤©¦§©§¦¨¨©£¦§©¦

úúì ,äLBãwä Böøà©§©§¨¨¥
÷ç äðLa äðL écî¦¥¨¨§¨¨Ÿ
õøà úBòî áeöwä©¨§¤¤

,Lãwäl -iayeia jenz ©Ÿ¤
ux` ,ycewd ux`

,l`xyiïðBkúå äðaz¦¨¤§¦¥
íäéìà ,eðéîéa äøäîa¦§¥¨§¨¥£¥¤

éúlî óhz3ìhk ìfzå , ¦Ÿ¦¨¦§¦©©©
éúøîà4epax ,xnelk - , ¦§¨¦

mdil` dpete `xew owfd
-,íéæéøæì æøæì- §¨¥¦§¦¦

iehial m`zda5oi`"
,"oifxefnl `l` oifxfn

úBôø íéãé ÷fçìe6- , §©¥¨©¦¨
`l alae oevxay ,xnelk
ybxde oevxd miiw ;xqg

zzl7zetx micidy `l` ,
.lreta z`f zeyrl
úBòî ¯ íéîc ïzîa§©©¨¦§
úaL écî ¯ ìàøNé õøà¤¤¦§¨¥¦¥©¨
écî úBçôìe ,BzaLa§©©§¨¦¥

BLãça Lãç8Bkøòî , Ÿ¤§¨§¥¤§
,äðL Cøòì áeöwä- ©¨§¤¤¨¨

avwend sqkd z` ewlgi
.zeiycg zepna zegtl e` zeireay zepna dpyd lklìëå§Ÿ

øãð éìa ácðúäì Léà áì ìò äìò øLà íéLãwä óñk¤¤©¨¨¦£¤¨¨©¤¦§¦§©¥§¦¤¤
õøà éáLBé eðéçà úñðøôì.äðLa äðL écî ,Lãwäitk - §©§¨©©¥§¥¤¤©Ÿ¤¦¥¨¨§¨¨

minekqd z` wx `ly ,o`k siqedl owfd epax dvex d`xpd
e` zeireay zepna dzr ewlgi zencew mipya zzl erawy
mekq zzl edyin ly ezaygna dlr m` mb `l` ,zeiycg
zzl ef dywa `ed mb miiwi ,zencewd mipya xy`n xzei lecb

.zeiycg e` zeireay zepna sqepd mekqd z`ãálî ,äpä ék¦¦¥¦§©
,úBönä ìëa úeæéøfä úìòî ìãb ìkì òeãiäyiy - ©¨©©ŸŸ¤©£©©§¦§¨©¦§
,xzei mcweny dn dzeyrl devn ziiyra fxcfdløîàpä©¤¡©

"'eë äåöî øáãì íãà íéc÷é íìBòì" :ì"æø éøáãa äðLðå9, §¦§¨§¦§¥©©§¨©§¦¨¨¦§©¦§¨
íBìMä-åéìò eðéáà íäøáàc déúeæéøæely ezefixf - §¦¥§©§¨¨¨¦¨¨©¨

,"dciwr"a epia` mdxa`ãò eðéðáìe eðì ,ãòì úãîBòä àéä¦¨¤¤¨©¨§¨¥©
dîöò äã÷òä ék ,íìBòcinz xkef `ed jexa yecwdy - ¨¦¨£¥¨©§¨

,l`xyi ipal dzekfCøòì ìBãb ïBéqðì Ck-ìk äáLçð dðéà¥¨¤§§¨¨¨§¦¨¨§¤¤
úìòîzbixcne -,íBìMä-åéìò eðéáà íäøáàmrh df - ©£©©§¨¨¨¦¨¨©¨

iabl jkÎlk lecb oeiqpl zaygp dnvr dciwrd oi` recn cg`
:`ed ,ipy mrh ,zelecbd ezbixcne ezlrn cvn ,epia` mdxa`

íbLamb epgwla - §¤©
,oeayga:Ba øac 'ä ék¦¦¤

ða úà àð ç÷""'eë E10, ©¨¤¦§
wgvi z` gwiy -

,dciwrléøäåeid -änk ©£¥©¨
eøñnL íéLBã÷ änëå§©¨§¦¤¨§
íb 'ä úMã÷ ìò íLôð©§¨©§ª©©

;ía 'ä øac àì ék- ¦Ÿ¦¤¨
leki df ,`eti` ,cvik
Îlk lecb oeiqpl aygidl
,epia` mdxa` iabl jk
lr dehvp `edy drya
`edÎjexaÎyecwdn jk

?envra÷øzelcbd - ©
,jka `id dciwrd ly
-åéìò eðéáà íäøáàL¤©§¨¨¨¦¨¨
úàæ äNò íBìMä©¨¨¨Ÿ

,äàìôð úeæéøæa- ¦§¦¦§¨¨
mkyie""xweaa mdxa`11,

"exeng z` yeagie"e11,
ske`d z` envra yag
deeiv `le ,xengd ly

dkig `lexg` edyiny
z`f dyri12,úBàøäì- §©§

,mixg`l mbBöôçå BúçîN,iniptd ebeprz -ïBöø úàlîì ¦§¨§¤§§©Ÿ§
.BøöBéì çeø úçð úBNòìå BðB÷a"in ,eixn`nn cg`a - §©£©©©§§

h"yz fenza13zceary ,r"p v"iixedn x"enc` w"k xiaqn ,
mb ritydl `id daeyz ilralrmixg`mileki jkl m`zda .

ezednn jtedna dceard dzid dciwrd oipray oeeiky ,x`al
dciwrde ,dad`d zcn `ed mdxa` ixdy) epia` mdxa` ly

ik izrci dzr" ,(dxeab ly oipr dzid`xi"dz` miwl`14,
zedna envr z` cinrnd "daeyz lra" zcear jxcÎlr dfy
z` mixg`l mb ze`xdl epia` mdxa` dvx okl ,zxg`

,df oipra `edÎjexaÎyecwd oevx meiwa ebpere ezgnyepnîe¦¤
lka l`xyi ipal wiprd `edy gekae - epia` mdxa`n -

,zexecdì"æø eãîì15,ììëa úBönä ìk íei÷ìyiy - ¨§©©§¦¨©¦§¦§¨
,zefixfa devn lk miiwlìò äìBòä ä÷ãvä äNòî èøôáe¦§¨©£¥©§¨¨¨¨©

äðlk16`idy ,jka - ,äéúBøôa äìöîe äpânämipzipd - ª¨¨©§¦¨©§¨§¥¤¨
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ùã÷ä úøâà
ù"ãà àëìà åîù éáäåàì èôùîë

ú÷ãö úåùòì íòá íéáãðúîä
÷åç äðùá äðù éãî úúì äùåã÷ä åöøà íò 'ä
ìæúå éúìî óåèú íäéìà á"áåú ÷"äà úåòî áåö÷ä
ïúîá úåôø íéãé ÷æçìå íéæéøæì æøæì éúøîà ìèë
ùãç éãî úåçôìå åúáùá úáù éãî é"à úåòî íéîã
íéùã÷ä óñë ìëå äðù êøòì áåö÷ä åëøòî åùãçá
úñðøôì øãð éìá áãðúäì ùéà áì ìò äìò øùà
ãáìî äðä éë .äðùá äðù éãî ÷"äà éáùåé åðéçà
øîàðä úåöîä ìëá úåæéøæä úìòî ìãåâ ìëì òåãéä
äåöî øáãì íãà íéã÷é íìåòì ì"æø éøáãá äðùðå
ãòì úãîåòä àéä ä"ò åðéáà íäøáàã 'éúåæéøæå 'åë
äáùçð äðéà äîöò äã÷òä éë íìåò ãò åðéðáìå åðì
éë íâùá ä"ò à"à úìòî êøòì ìåãâ ïåéñðì ë"ë
äîëå äîë éøäå 'åë êðá úà àð ç÷ åá øáéã 'ä
àì éë íâ 'ä úùåã÷ ìò íùôð åøñîù íéùåã÷
äàìôð úåæéøæá úàæ äùò ä"ò à"àù ÷ø íá 'ä øáéã
úåùòìå åðå÷ ïåöø úåàìîì åöôçå åúçîù úåàøäì
úåöîä ìë íåé÷ì ì"æø åãîì åðîîå åøöåéì çåø úçð
äðéâîä äðìåë ìò äìåòä ä÷ãöä äùòî èøôáå ììëá
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יב.2. יא, כב.3.עקב כט, איוב ב.4.ע"פ לב, א.5.האזינו במדבר ספרי א. כג, ג.6.מכות לה, ישעי' ‡„ÂÓ"¯7.ע"פ ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘."'כו להתנדב לבם על שעלה באלה שהמדובר "כההמשך :.8‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(בסופו (ישעי' דבכתוב "להעיר :

החודש". לראש  - חודש ומדי השבוע  סוף לשבת הכוונה - שבת ב.9.מדי לח, ב"ק ב. כג, ב.10.נזיר כב, ג.11.וירא ראה 12.שם,
שם  13.184..פרש"י ע' תש"ט 14.642.סה"מ ע' ח"ב קונטרסים סה"מ וראה יב. שם, א.15.וירא ד, ‡„ÂÓ"¯16.פסחים ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘."רפי"ב משהיוה"א "להעיר :
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תשרי  י"ד שישי יום
,266 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ íâ êà,clw 'nr cr.äìéù àáé

äfä íìBòa17:áéúëãk ,úBLbøúnä úBiðòøt éðéî ìkî ¨¨©¤¦¨¦¥ª§¨ª©¦§©§§¦§¦
aezky enk -18:ïkL-ìëå ,"úånî ìévz ä÷ãöe"livn df - §¨¨©¦¦¨¤§¨¤¥

úånî íélwä íéøeqé éðéî øàMîixd -áBhL ïkL-ìk ¦§¨¦¥¦¦©©¦¦¨¤¨¤¥¤
dîéc÷äì äfä íìBòa íb eðì,dwcvd ozn z` -äî ìk ¨©¨¨©¤§©§¦¨¨©

,øLôàcm` ,xnelk - §¤§¨
oxky oi`y ,zeevnd x`y
micwdl yi ,dfd mlera
yiy i`cea ixd ,oziiyra
fexif ipin lka fxcfdl
dwcvd zevn meiwa
ozip "dizexit" xkyy

.olvilÎ`pngx ,mixeqin dpibn `ide dfd mleraíãà éøäL¤£¥¨¨
íBé ìëa ïBcð19ly htynd iabl el rbepy xacd oekp ixd - : ¦§¨

o`k cr .dlivne dpibnd dwcv ly zekfd el didzy mei eze`

izpy ote`a zzl eacpzdy ,sqkd inekq ozna owfd epax oc
e` ,reayd ly wlgd z` reay lk ,ycewd ux` xear
oipr cvn - ycegd ly wlgd z` yceg lk zegtdÎlkl
Îi`a mitqep dlrne hxt owfd epax siqen oldl .zefixfd
:dpyd seq cr zekgl
mb z`hazn dlrnd
cvn `ad ytpd jekifa

dceardlky ,dwcv ly
dpizp ozep `edy mrt
zceara dlert dyere
lk dyer `ed ,dwcvd
dlrnl zlret dwcvdy jka mbe ,ytpd jekif ly dlert mrt
dwcv ly dpizp lka ixd - mipeilr mitevxtae zexitqa cegi

dlrnl cegid z` ycgn mxeb `ed20.

,ä÷ãvä úãBáòa eðéàø eðàöî úàæ íb Càd oipra -dcear ©©Ÿ¨¨¨¦©£©©§¨¨
xy`n xzei dwcv zzl ,eytp rah cbpk rbiizn icediy
oniq ycewd zxb`a xaqedy itk ,eytp rah cvn el xazqn

" oia lcadd a"idyrn"l "dwcvdzceardyrn"y ,"dwcvd
zpizp `id "dwcvd
,libxd jxc lr dwcvd
xzei dlrpd ote`d eli`e

"adwcvd zcear`ed "
`id dwcvd zpizpyk
rahn ixnbl dlrnl
ixdy ,dzelibxe eytp
envr mr rbiizn `ed
xzei zzl dlecb dribia

epi` ozep `edy mekqdyk elit` ixd ;zzl libx `ed xy`n
zepna dwcvd zpizp mvr `l` ,ezelibxn ixnbl dlrnl

ly oipr meyn jka yi ,'eke mrt cere mrt zzl ,zeaxdcear
dwcvd zceara ep`vne epi`x -äìBãb úeièøt äìòî©£¨§¨¦§¨

,äéìà CBøò ïéà äàìôðå,mzq d`ltpe dlecb dlrn `l - §¦§¨¨¥£¥¤¨
,dil` llk d`eeyda opi` zexg`d zelrndy dlrn `l`

ä÷ãvä äNòî úBéäìzeacpzdd `l ,lreta dwcvd zpizp - ¦§©£¥©§¨¨
`l` ,dpyd lk lr zinrtÎcg zeacpzd zeidl dlekiy ,jkl

didz dwcv zpizp ly dyrnd mvr,úBaø íéîòôa úéNòð©£¥¦§¨¦©
äaønä ìëå,zeax zepna dwcvd z` ozepe -,çaLî äæ éøä §¨©©§¤£¥¤§ª¨

úááe úçà íòôa àìå§Ÿ§©©©©§©
,úçàlk z` zzl - ©©

,zg` mrta mekqdék íb©¦
,àeä ãçà ììBkä Cqä©©©¥¤¨
dlecb dlrn z`f lka -
dl jexr oi`y d`ltpe
zepna mekqd zpizpa

,zeaxáúkL Bîk§¤¨©
Leøôa ì"æ í"aîøä̈©§©©§¥

äðLnä21ì"æ íéîëç eðML22:"äNònä áø éôì ìkäå" :- ©¦§¨¤¨£¨¦©§©Ÿ§¦Ÿ©©£¤
itl" `l dfy wiicne yxtn ely zeipynd yexita m"anxdy

lcebitl" `l` "dyrndaexaehd dyrndy - "dyrnd
minrta dyrpzeaxacpzi cg`yk lynl ,yxtn m"anxde .

sl` zzl23dyrn mpn` df ixd ,zg` zaa miaedflecbj` ,
sl` ozep `edyk xy`n ,ytpa oipw jk lk dyrp df oi`
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בכו"כ  (כמבואר חדשים) בכו"כ אחת בעיירות זהובים היו (וגובים בשנה שנה מדי שליח ע"י הי' - אז לאה"ק המשלוח : האגה"ק)
רוב  ב) כו', זריזותו א) באגה"ק: הבי' בא וע"ז עיר?! בכל להגבאי כו' בשבתו שבת מדי בנתינה התועלת מהי - ועפ"ז רבותינו). מכ'
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צה ixyz c"i iyiy mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ד שישי יום
,266 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ íâ êà,clw 'nr cr.äìéù àáé

äfä íìBòa17:áéúëãk ,úBLbøúnä úBiðòøt éðéî ìkî ¨¨©¤¦¨¦¥ª§¨ª©¦§©§§¦§¦
aezky enk -18:ïkL-ìëå ,"úånî ìévz ä÷ãöe"livn df - §¨¨©¦¦¨¤§¨¤¥

úånî íélwä íéøeqé éðéî øàMîixd -áBhL ïkL-ìk ¦§¨¦¥¦¦©©¦¦¨¤¨¤¥¤
dîéc÷äì äfä íìBòa íb eðì,dwcvd ozn z` -äî ìk ¨©¨¨©¤§©§¦¨¨©

,øLôàcm` ,xnelk - §¤§¨
oxky oi`y ,zeevnd x`y
micwdl yi ,dfd mlera
yiy i`cea ixd ,oziiyra
fexif ipin lka fxcfdl
dwcvd zevn meiwa
ozip "dizexit" xkyy

.olvilÎ`pngx ,mixeqin dpibn `ide dfd mleraíãà éøäL¤£¥¨¨
íBé ìëa ïBcð19ly htynd iabl el rbepy xacd oekp ixd - : ¦§¨

o`k cr .dlivne dpibnd dwcv ly zekfd el didzy mei eze`

izpy ote`a zzl eacpzdy ,sqkd inekq ozna owfd epax oc
e` ,reayd ly wlgd z` reay lk ,ycewd ux` xear
oipr cvn - ycegd ly wlgd z` yceg lk zegtdÎlkl
Îi`a mitqep dlrne hxt owfd epax siqen oldl .zefixfd
:dpyd seq cr zekgl
mb z`hazn dlrnd
cvn `ad ytpd jekifa

dceardlky ,dwcv ly
dpizp ozep `edy mrt
zceara dlert dyere
lk dyer `ed ,dwcvd
dlrnl zlret dwcvdy jka mbe ,ytpd jekif ly dlert mrt
dwcv ly dpizp lka ixd - mipeilr mitevxtae zexitqa cegi

dlrnl cegid z` ycgn mxeb `ed20.

,ä÷ãvä úãBáòa eðéàø eðàöî úàæ íb Càd oipra -dcear ©©Ÿ¨¨¨¦©£©©§¨¨
xy`n xzei dwcv zzl ,eytp rah cbpk rbiizn icediy
oniq ycewd zxb`a xaqedy itk ,eytp rah cvn el xazqn

" oia lcadd a"idyrn"l "dwcvdzceardyrn"y ,"dwcvd
zpizp `id "dwcvd
,libxd jxc lr dwcvd
xzei dlrpd ote`d eli`e

"adwcvd zcear`ed "
`id dwcvd zpizpyk
rahn ixnbl dlrnl
ixdy ,dzelibxe eytp
envr mr rbiizn `ed
xzei zzl dlecb dribia

epi` ozep `edy mekqdyk elit` ixd ;zzl libx `ed xy`n
zepna dwcvd zpizp mvr `l` ,ezelibxn ixnbl dlrnl

ly oipr meyn jka yi ,'eke mrt cere mrt zzl ,zeaxdcear
dwcvd zceara ep`vne epi`x -äìBãb úeièøt äìòî©£¨§¨¦§¨

,äéìà CBøò ïéà äàìôðå,mzq d`ltpe dlecb dlrn `l - §¦§¨¨¥£¥¤¨
,dil` llk d`eeyda opi` zexg`d zelrndy dlrn `l`

ä÷ãvä äNòî úBéäìzeacpzdd `l ,lreta dwcvd zpizp - ¦§©£¥©§¨¨
`l` ,dpyd lk lr zinrtÎcg zeacpzd zeidl dlekiy ,jkl

didz dwcv zpizp ly dyrnd mvr,úBaø íéîòôa úéNòð©£¥¦§¨¦©
äaønä ìëå,zeax zepna dwcvd z` ozepe -,çaLî äæ éøä §¨©©§¤£¥¤§ª¨

úááe úçà íòôa àìå§Ÿ§©©©©§©
,úçàlk z` zzl - ©©

,zg` mrta mekqdék íb©¦
,àeä ãçà ììBkä Cqä©©©¥¤¨
dlecb dlrn z`f lka -
dl jexr oi`y d`ltpe
zepna mekqd zpizpa

,zeaxáúkL Bîk§¤¨©
Leøôa ì"æ í"aîøä̈©§©©§¥

äðLnä21ì"æ íéîëç eðML22:"äNònä áø éôì ìkäå" :- ©¦§¨¤¨£¨¦©§©Ÿ§¦Ÿ©©£¤
itl" `l dfy wiicne yxtn ely zeipynd yexita m"anxdy

lcebitl" `l` "dyrndaexaehd dyrndy - "dyrnd
minrta dyrpzeaxacpzi cg`yk lynl ,yxtn m"anxde .
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ixyz c"i iyiy mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xzei xacd dyrp dpizp lk ici lr ,oky .minrt sl`a miaedfd
.eytpa jekife oipw ,ytpd oipw

ici lr eytpa dyrpy jekifd calny ,owfd epax xiaqi oldl
oeilr cegi dpizp lk ici lr dyrp ,zeax minrta dwcvd zpizp

,dlrnlék ãálî ,äpäå§¦¥¦§©¦
áèéä øàa ì"æ í"aîøä̈©§©©¥¥¥¥

,B÷enðå Bîòèyi recn - ©£§¦
zpizpa dlecb dlrn
,zeaexn minrta mekqd
éãé-ìò Lôpä Ckæì éãk§¥§©¥©¤¤©§¥

,äNònä éeaøici lr - ¦©©£¤
aehd dyrnd ziiyr
cal ixd - zeax minrta

,z`fàìî àø÷î äpä¦¥¦§¨¨¥
áeúkä øacúlòt" : ¦¤©¨§ª©

,"íéiçì ä÷ãöiaxd - §¨¨§©¦
"mipewize zexrd"a oiivn
oiirl ,"`ipz"d seqay
my ,fh ,i ilyna miweqta

zlert" aezkwicv
dlnd `l) "miigl
dlnd m`Îik "dwcv"
,`i ,`i ilynae ("wicv"

la` ,"miigl dwcv" aezk ok` my ,"miigl dwcv ok" aezk my
" `l `id dnicwnd dlndzlert" m` ik "dwcvok,"dwcv

ipya ,oky ,"b"rve" :"mipewize zexrd"a my xne` iaxde
owfd epaxy ,"miigl dwcv zlert" oeyld aezk `l miweqtd
iaxd oi` d`xpd itk ."miigl dwcv zlert" `ln `xwnk `ian
`id ,"wicv zlert"y yxtl milekiy dna wtzqdl dvex
dpeekd "miigl wicv zlert"y xne` weqtdyke ,dwcv

"ad` zewcv 'd wicv" enk jxcÎlr) dwcv ly dlertdy24(
,ixdy ,jka wtzqdl dvex epi` iaxd ,d`xpd itk - miigl

`xwn" mixne`yk`lnzeidl xacd jixv ,"aezkd xaic
,dwcv `id wicv ly ezlerty dtqedd ila ,weqta yexita
dwcv zlert" milnd mi`ven ep` oi` weqtay b"rv okle

."miigldúlâñe dúlòtL eðéäc`id ,dwcv ly -éLîäìC §©§¤§ª¨¨§ª¨¨§©§¦
íéðBéìò íéiç,miig ly xzei oeilrd ote`d -íéiçä éiçî ©¦¤§¦¥©¥©©¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéàz`f jiyndl -,íéiçä õøàìzekln"l - ¥¨§¤¤©©¦
dbixcnd ,"ux`" `idy ,"miigd ux`" z`xwpd "zeliv`c
,mi`xapd lkl "miig"d mi`a dpnne ,zexitqa xzeia dpezgzd
`idy "zeliv`c (zecn) `"f"n da ekiyni - miyrpe mixvep
`"f ly "miig"de ,"seq oi` zenler" ly dpexg`d dbixcnd

" ly dpiga md zeliv`c zecneiig,"miigdúðéëL" àéä¦§¦©
,"eðfò,mi`xapa zeige wfeg zpzepd -øîàð äéìòL25äzàå" : ª¥¤¨¤¨¤¡©§©¨

äiçî,"ílk úàzekln" lr aqen "dz`" ,mi`xapd lk z` - §©¤¤ª¨
xewn ody ze`vend 'd mr e"iz cr s"l`n zeize`d ,"zeliv`c

'd 'z '` :"dz`" dlnd efy ,zeize`d26,ãåc úkñ àéäå§¦ª©¨¦
,øôò ãò úìôBpäzkeq" z`xwpy dpikyd ,zelbd onfay - ©¤¤©¨¨

dcixiae zelba `id "cec
xtr cr27,øîàîëe§©£©

ì"æø28íBãàì eìb" :- ©©¨¤¡
,eply dpexg`d zelbd

äðéëLíänò,zelba - §¦¨¦¨¤
,"'eëefy oeeik ixd -

dpexg`d zelbd
dcxi - dpezgzde
zebixcnl cr dpikyd
cr - xzeia zepezgzd
dwcv ici lre ,xtr
iign dpikyl mikiynn
,`edÎjexa seqÎoi` miigd
àzúìc àúeøòúàa ék¦§¦§¨¨¦§©¨
zexxerzd ici lr -

,dhnl mc`dúBéçäì"§©£
"íéìôL çeø,miipr - ©§¨¦

déîøbî déì úéìc§¥¥¦©§¥
íeìklyn mdl oi`y - §

dfÎiciÎlr dyrp ,melk mnvr,àìéòìc àúeøòúà- ¦§¨¨¦§¥¨
"miigd iig"n miig jiyndl ,dlrnl dlerte zexxerzd
dl zil"y dxitqe dpiga `id zexitqay "zeliv`c zekln"l
zlawn wx `id ,melk dnvr lyn dl oi`y ,"melk dnxbn

,zexitqd x`ynõøà éáLBé úBéçäì íò ácðúäa èøôáe¦§¨§¦§©¥¨§©£§¥¤¤
,Lnî íéiçäzpeekn `idy dhnly "l`xyi ux`" iayei - ©©¦©¨

dlrnly "miigd ux`" cbpk29mipzepy dwcvd ixd -
dfÎiciÎlr yi ,l`xyi ux`a dceare dxeza miwqerd zwfgdl
"zeliv`c zekln"l miigd iign dpina zcgein dkynd

,"dpiky"leìëå .ïéánì éãåàìôðå ìBãb øác ìò ìékNî §©©¥¦§¨©§¦©¨¨¨§¦§¨
äækoi`"n mipeilr miig mikiynn dwcvd dyrn ici lry - ¨¤

,zelba z`vnpy dpikyl `edÎjexa "seqíòè áeè àöîé¦§¨©©
éôì ìkä" :eøîàL ì"æ íéîëç éøác íéìBãb änk ,úòãå̈©©©¨§¦¦§¥£¨¦©¤¨§©Ÿ§¦
íéîòôa äNòpä ä÷ãvä äNòî eðéäc ,"äNònä áøŸ©©£¤§©§©£¥©§¨¨©©£¤¦§¨¦

éLîäì ,úBaø,íéðBéìò íéiç C"seq oi`" miigd iign - ©§©§¦©¦¤§¦
,`edÎjexaãçéìlertle -ïBéìò ãeçéÎjixaÎ`ycew ly - §©¥¦¤§

(ezpikye `edÎjexaÎyecwd ly) 'izpikye `ed.úBaø íéîòt§¨¦©
dkynd ly ote`a oeilr cegi micgiin - dpizp lka xy` -
(ezpikyl) 'izpikyl - "seq oi`"e (d"awd) `edÎjixaÎ`ycewn

,xzeia zepezgzd zebixcna dhnl créîð eðéäåmb dfe - §©§¨¥
:í"aîøä áúkM äî ïéòkzepna dwcv zpizp zlrna - §¥©¤¨©¨©§©
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ùã÷ä úøâà
äðäååîòè áèéä øàéá ì"æ í"áîøä éë ãáìî

äùòîä éåáø é"ò ùôðä êëæì éãë å÷åîéðå
íééçì ä÷ãö úìåòô áåúëä øáéã àìî àø÷î äðä
íéðåéìò íééç êéùîäì äúìåâñå äúìåòôù åðééäã
åðéæåò úðéëù àéä íééçä õøàì ä"á ñ"à íééçä ééçî
ãåã úëåñ àéäå íìåë úà äéçî äúàå øîàð äéìòù
íäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîëå øôò ãò úìôåðä
úéìã íéìôù çåø úåéçäì àúúìã àúåøòúàá éë 'åë
áãðúäá èøôáå àìéòìã àúåøòúà íåìë äéîøâî äéì
ìéëùî ìëå .ì"ãå ùîî íééçä õøà éáùåé úåéçäì íò
äîë úòãå íòè áåè àöîé äæë àìôðå ìåãâ øáã ìò
äùòîä áåø éôì ìëä åøîàù ì"æ íéîëç éøáã íéìåãâ
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היום יום . . . צח

ה'תש"דט תשרי, עריוהכ"פיום שישי

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. קיב־קיד.

תניא: ולפמ"ש בס' . . . 264 במ"א.

ָעִמים. ב ט' ּפְ ָעִמים, ַסְך ַהּכֹל ְמַסּבֵ ב ג' ּפְ ַעם ְמַסּבֵ ָעִמים, ּוְבָכל ּפַ ֹלׁש ּפְ לֹום" ׁשָ ֵני ָאָדם - ּוְלׁשָ רֹות: "ּבְ ּפָ ּכַ
ָעִמים. ֹלׁש ּפְ ֵניֶהם אֹוְמִרים "ְוהּוא ַרחּום" ׁשָ ְלֶקה ׁשְ ְלֶקה ְוַהּנִ ֲחנּון. ַמְלקֹות: ַהּמַ ֵרי ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ׁשְ ַעד סֹוף ּתִ

א. ָלה ַעל ְלַהּבָ ּפּוִרים – ַקּבָ יֹום ַהּכִ ּפּוִרים - ָהֲעבֹוָדה ִהיא ֲחָרָטה ַעל ֶהָעָבר, ּבְ ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ּבְ

ה'תש"די תשרי, יום הכפוריםשבת

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. קודם כל נדרי: קטו־קכג. קודם השינה: קכד־קלב. אחר מוסף: קלג־קמא. 

אחר נעילה: קמב־קנ.
תניא: ומזה יובן . . . עוה"ב.

ַעת  ַעם ַאַחת, ּוְבקֹול ָרם. ַעל ּדַ סּוק "אֹור ָזרּוַע" - ּפַ ֵגל" גו'. ּפָ ּפּוִרים ַמְתִחיִלים "ה' ָמָלְך ּתָ ֵליל יֹום ַהּכִ
מֹו  ה ּכְ ּטָ ַמע ַעל ַהּמִ ֹחֶמר". ְקִריַאת ׁשְ ה ּכַ י ִהּנֵ ָעִמים, ּוְבקֹול ָנמּוְך. ֵאין ּכֹוְפִלים ֶהָחרּוז "ּכִ ָהל כו' - ג' ּפְ ַהּקָ
ּפּוִרים אֹוְמִרים  ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ִפּלֹות ַהּיֹום. ּבְ ָכל ּתְ נּו ְזכֹור ַרֲחֶמיָך כו' - ּבְ ת ְויֹום טֹוב. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּבָ ׁשַ ּבְ

ים ַאַחר מּוָסף. ִהּלִ עּור ּתְ ת. ׁשִ ּבָ ׁשַ ָחל ּבְ ׁשֶ ם ּכְ ֶפר ּתֹוָרה ּגַ הֹוָצַאת ַהּסֵ י"ג ִמּדֹות ָהַרֲחִמים ּבְ
ִמְנָחה אֹוְמִרים ְלָדִוד ה'  ם ּבְ מֹוָך גו'. ּגַ ה. ִמי ֵאל ּכָ ַבר - ּוְבֵהָמה ַרּבָ ּפּוִרים: ַוְיִהי ּדְ ַהְפטֹוַרת ִמְנַחת יֹום ַהּכִ
א  ְנִעיָלה - ְלֵעּלָ יׁש ּדִ ּדִ ּקַ ת ְנִעיָלה. ּבְ ִפּלַ ל ּתְ תּוַח ַעד ַאֲחֵרי ּכָ ָאר ּפָ ֵרי, ְוִנׁשְ ְנִעיָלה ְלַאׁשְ ִתיַחת ָהָארֹון ּבִ אֹוִרי. ּפְ

ִים. ּפַ ִאים ּכַ אֹלֵקינּו, ָעֵלינּו. ְוֵאין נֹוׂשְ א, ֵאין ּכֵ ּוְלֵעּלָ
ָחר. י" ַעד ְלּמָ ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ם ִאם ֶהֱעִריב ַהּיֹום. ֵאין ְמָבְרִכים "ׁשֶ אֹוְמִרים "ַהּיֹום ִיְפֶנה", ּגַ

יוהכ"פ קומט אויס צו פאסטען זעקס און צווַאנציג שעה.

עֹות. ׁש ׁשָ ִרים ְוׁשֵ ּפּוִרים יֹוֵצא ָלצּום ֶעׂשְ יֹום ַהּכִ ּבְ

ה'תש"דיא תשרייום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כא. אד"ש . . . 266 בכל יום.

במוצאי יוהכ"פ תקנ"ו בליאזנא אמר רבינו הזקן תורה ברבים - כנהוג אז דרושים 
קצרים - ע"פ מי כה' אלקינו בכל קראנו אליו, אליו לא למדותיו, דער פרדס זָאגט 
אליו איז אורות המתלבשים בכלים דע"ס דאצילות, דער רבי דער בעש"ט זָאגט אליו 
איז דער אלקות ווָאס אין כלים דע"ס דאצילות, דער פירוש הפשוט איז: אליו עצמות 
א"ס ווָאס עס איז בא יעדען פשוט'ן אידען בידיעה עצמית דורך אמונה פשוטה, און 
דָאס איז קרובים אליו און בכל קראנו אליו עצמות א"ס און עצמות הנשמה, תפלה 
באמונה פשוטה איז מחבר עצמות הנשמה מיט עצמות א"ס, אז עצמות א"ס זָאל זיין 

דער רופא חולים און מברך השנים.

ים  רּוׁשִ ּדְ ָאז  הּוג  ּנָ ּכַ  – ים  ַרּבִ ּבָ ּתֹוָרה  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ִליָאְזָנא  ּבְ תקנ"ו  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  מֹוָצֵאי  ּבְ
ְרֵדס' אֹוֵמר: "ֵאָליו"  ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו", ֵאָליו לֹא ְלִמּדֹוָתיו. ַה'ּפַ ה' ֱאלֵֹקינּו ּבְ סּוק "ִמי ּכַ ְקָצִרים – ַעל ּפָ
"ֵאָליו"  אֹוֵמר:  ם-טֹוב  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ י  ָהַרּבִ ֲאִצילּות;  ּדַ ְסִפירֹות  ר  ֶעׂשֶ ּדְ ֵכִלים  ּבְ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ַהּמִ ָהאֹורֹות  ֵהם 
ֵאין- ַעְצמּות   – "ֵאָליו"  הּוא:  ׁשּוט  ַהּפָ רּוׁש  ַהּפֵ ֲאִצילּות;  ּדַ ְסִפירֹות  ר  ֶעׂשֶ ּדְ ִלים  ּכֵ ּבַ ׁשֶ ָהֶאלֹקּות  הּוא 
ׁשּוָטה – ְוֶזהּו 'ְקרֹוִבים ֵאָליו', ּו'ְבָכל  ׁשּוט – ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ּפְ ל ְיהּוִדי ּפָ ל ּכָ יִדיָעה ַעְצִמית ׁשֶ ּבִ סֹוף ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



צט היום יום . . . 
ַעְצמּות  ֶאת  ֶרת  ְמַחּבֶ ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ה  ִפּלָ ּתְ ָמה;  ׁשָ ַהּנְ ְוַעְצמּות  ֵאין-סֹוף  ַעְצמּות   – ֵאָליו'  ָקְרֵאנּו 

ִנים. ָ ַעְצמּות ֵאין־סֹוף ִיְהֶיה ָהרֹוֵפא חֹוִלים ּוְמָבֵרְך ַהּשׁ ָמה ִעם ַעְצמּות ֵאין-סֹוף, ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ

ה'תש"דיב תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: אך גם . . . יבא שילה

ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ֵריָקם. ַעת ׁשֶ מֹוֲעצֹות ָחְכָמה ּוְבֵקרּוב ַהּדַ רּוָתה ְלַתֲעמּוָלה ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִרית ּכְ ּבְ

ה'תש"דיג תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: כב. אהוביי . . . בפירש"י.

אִוויְטׁש. ְליּוּבַ בֹוד ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש – תרמ"ג – ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ּלְ ִהְסּתַ

ִמים' חֹוֶבֶרת  קֹוֵבץ 'ַהּתָ ס ּבְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש. )ִנְדּפַ ִאּגֶ ְדפּוס ּבְ א ּבִ ֶרת ִסיָמן כב ְוסֹוָפּה – לֹא ּבָ ת ִאּגֶ ִחּלַ ּתְ
ה(. ִנּיָ ׁשְ

ה'תש"דיד תשרי, ערב חה"סיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: אך האמת . . . יאהב ה' וכו'.

יִלין. ְבׁשִ ֵערּוב ּתַ
ים. ֲהַדּסִ ן ּבַ ֵאין-ּכֵ ֶ י ֲעָרבֹות, ַמה-ּשׁ ּתֵ ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ׁשְ

ְהֶייָנה  יֶהם ּתִ ּתֵ ְ ּשׁ ִלים ׁשֶ ּדְ ּתַ ִריכֹות - ּוִמׁשְ י ּכְ ּתֵ ה ּוְבֶעֶרב יֹום־טֹוב. ַעל ַהּלּוָלב ׁשְ ּכָ ּסֻ ִרים ֶלֱאגֹוד ַהּלּוָלב ּבַ ְמַהּדְ
ֶהם אֹוֵגד  ּבָ ִריכֹות ׁשֶ ֹלׁש ּכְ ַבד ֶזה ׁשָ ִנים - ּוִמּלְ ל־ּפָ ְמַעט ַעל־ּכָ ִריָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ם ּכְ ים ַוֲעָרבֹות, ּגַ ַהֲהַדּסִ ְמֻכּסֹות ּבְ

ְך ֶטַפח ֶאָחד. ֶמׁשֶ ֹלׁש ֵאּלּו ּבְ ים ְוָהֲעָרבֹות ִעם ַהּלּוָלב, ׁשָ ַהֲהַדּסִ

ה'תש"דטו תשרי, א דחג הסוכותיום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: וכמו אב . . . הדינין נס"ו.

יֹום  ָנה ַעל ְמָנת ְלַהֲחִזיר, ּוִבְפָרט ּבְ ַמּתָ הּוא ּבְ ֵפרּוׁש ׁשֶ ּנֹוְתִנים ַהד' ִמיִנים ְלַאֵחר ְלָבֵרְך ֲעֵליֶהם, אֹוְמִרים ּבְ ׁשֶ ּכְ
ַהּלּוָלב  ׁשֶ ֱהֶחָינּו ּכְ ת ׁשֶ ְרּכַ ְתִחילּו ּבִ ּיַ "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ל. הֹוָרה ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִראׁשֹון. ְוהּוא ּתֹוֶעֶלת ַלּנֹוֵתן ְוַלְמַקּבֵ

ה. ִנּיָ ְ ּשׁ ָידֹו ַאַחת ְוָהֶאְתרֹוג ּבַ ּבְ
ה. ְעָנא־ַרּבָ הֹוׁשַ י גו' - ַרק ּבְ י ָאַמְרּתִ סּוִקים ּכִ ַהּפְ

ה" ַאַחר ִקּדּוׁש ְוֹלא ַאַחר ַהּמֹוִציא. ּכָ ּסֻ ב ּבַ ּיֹום ְמָבְרִכים "ֵליׁשֵ ם ּבַ ּגַ
נּו  ַרּבֵ בּועֹות(, ָאנּו יֹוְדִעים ַעל־ְיֵדי־ֶזה ׁשֶ ָ ַחג ַהּשׁ ר ְלֵעיל יֹום ב' ּדְ ְזּכָ ּנִ ת ּכֲֹהִנים )ּכַ ְרּכַ ֵעת ּבִ ַהַהְנָהָגה ּבְ

ִים. ּפַ יַאת ּכַ יתֹו ִלְנׂשִ ַחת ַטּלִ תֹו ּתַ ַמח ֶצֶדק" ֹקֶדם ֲחֻתּנָ ֵקן ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ַה"ּצֶ ַהּזָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשפ"א  תשרי ט' ראשון יום נצחי  תנאי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰ìò Chb äæ éøä'£¥¤¦¥©
éáà úéáì éëìz àlL' ...úðîäæ ïéàL ,èâ Bðéà ¯ 'íìBòì C §¨¤Ÿ¥§¦§¥¨¦§¨¥¥¤¥¤

.úeúéøk§¦
בכך  הגט את  התנה  הבעל שאם מבואר הקודמת  בהלכה 

הגט  פלוני', חיי  ימי 'כל במשך  מסוים  מדבר  תימנע  שהאשה

מכבלי תשתחרר  אדם  אותו  מיתת שלאחר בכך  די כי  חל

התנאי.

שלא בכך הגט  את  התנה  שאם  נאמר זו בהלכה  מאידך,

כאן גם  הרי ולכאורה, חל. הגט אין לעולם , אביה  לבית תלך 

נקרא אינו שוב  מותו לאחר  ואילו אביה , בחיי  רק חל  האיסור 

יחול  לא  ומדוע  אליו  להיכנס לה  מותר ויהא  אביה ' 'בית

הגט?

לעולם , לבית  להיכנס  נאסרת  אמנם  האשה  כי שתירצו יש 

כמו שמו, על קרוי הבית  אז  גם  כי  האב, מיתת  לאחר גם

אלמנה  "שבי בתמר `jiaשנאמר ziaכבר שאביה למרות  "

שם)מת  רשב"א ב, כא, גיטין .(תוספות

הבית(שם)והרשב "א את  ימכור  אם  הרי  כך , על הקשה 

מחויבת שאיננה  ונמצא  שמו, על יקרא  לא  כבר  בוודאי לאחר 

תמידי ! באופן לתנאי 

לה שאמר באופן הוא  מדובר  כי  הרשב"א  פירש ולכן 

אליו להיכנס  נאסרת  ואז אביך ', של  זה  לבית  תיכנסי  'שלא 

האב . מבעלות  ייצא  אם גם  לעולם ,

לעולם " אביך  לבית תלכי שלא  מנת  "על כתב  הרמב"ם  אך

הגט, יחול לא  מדוע  קשה : ולשיטתו זה ", "בית  הזכיר  ולא 

אליו ? להיכנס  תוכל האב  מות  לאחר הרי

להיכנס אסורה  אביה' 'בית  ובעודו  מאחר  כי  לומר  ויש 

מחמת עליה  המוטל  האיסור  כי  חל, הגט  אין לעולם , אליו

מותו, לאחר  לבית להיכנס  שתוכל ואף  לעולם  ניתר  אינו  הגט

היא בו אביה ' שב 'בית  ונמצא  אביה' 'בית  אינו כבר אז הרי

לעולם . תותר  לא  נאסרה 

רק היינו חל, הגט לזמן  שבתנאי  הקודמת  בהלכה  והאמור

מותרת , להיות  תחזור  נאסרה  שבו עצמו  דבר באותו  כאשר

פלוני", חיי  ימי  כל יין תשתי שלא  מנת  "על באומר  כגון

נאסרת  שבו  יין)שהדבר פלוני(שתיית מות  לאחר מותר  יהא 

ב) פג, שם, גיטין .(רשב"א

ה'תשפ"א  תשרי י' שני יום בזמנינו  יבמתה על אשה נאמנות

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰íéðîàð ìkäå§©Ÿ¤¡¨¦
úà Bæ úBàðBN ïú÷æçL íéLð Lîçî õeç ,Bæ úeãò dì ãéòäì§¨¦¨¥¥¨¥¨¦¤¤§¨¨§¤
úáe ,dzîáéå ,dúøöå ,dúBîç úáe ,dúBîç :ïä elàå ..Bæ§¥¥£¨©£¨§¨¨¨¦¦§¨©

.dìòa©£¨
נמנית הבעל  מיתת  על להעיד  הפסולות  הנשים  חמש  בין

האשה של בעלה)יבמתה אח אשת גיסתה, הדבר(היינו ובטעם  ,

רש "י  א)פירש  קיז, 'צרתה '(יבמות להיעשות  עלולה  שהיא משום 

אחד) לאיש נשואות שתיהן שיהיו ליבום(היינו ותיפול ימות  בעלה אם 

זו. של בעלה  שהוא  אחיו לפני 

אך  ליבום, חשש  יש  כאשר  רק  זה  הרי לכאורה  זה, ולפי 

אלא לייבם  כלל נוהגים שאין אשכנז בני בקרב  בימינו

של  עדותה  מלקבל  מניעה  ואין שנאה  ביניהן אין  שוב  לחלוץ,

השניה . על  אחת 

לא גיסות  ולגבי  מאחר  כי  הפוסקים  כתבו  למעשה  אך

קיים אינו שהטעם  אע"פ  הרי נאמנת , שתהא  חז "ל  תיקנו 

תקנות בשאר מצאנו  וכן  נאמנות, לחדש  בידינו אין בזמנינו ,

בטל טעמה  אם  אפילו מתבטלת התקנה  שאין  עבודת חז "ל  (ראה

פח) (הקדמון) צדק צמח סז, .הגרשוני

בגמרא  נאמר  הבא : לדין מינה ' 'נפקא  מכך (קידושין אמנם

ב) שתפא, עם  להתייחד  לאיש  מותר גיסות כי  הנשים י  שאר עם (וכן

זו) את זו כיהשונאות זו  בפני זו לחטוא  שיבואו חשש  ואין ,

כי נמצא  האמור  ולפי  לרבים . קלונה  את  תגלה  שנאתה  מחמת

הגיסות , בין  שנאה  אין לייבם  שלא בזמנינו הנוהגים  אצל 

יש  שמכלֿמקום  לאxingdlאלא  שהתקנה  משום  עדות  לגבי

מקום  אין  אך טעםlwdlבטלה , כאשר  עמן להתייחד ולהתיר 

קיים אינו  ה)ההיתר ה, הלכה דבר .(ראה

שאחת החשש  משום היא  שהשנאה  רש "י  לפי זה  כל אך

כתב  הרמב "ם אך השנייה , של לבעלה  תתייבם פ"ז מהן  (לעיל

להעידה"ג) פסולות `zeigשגיסות  odyk elit` אחיות (שתי

אחים) לשני אםשנישאו אף  כי  יבום , חשש  אין  הרי  זה  ובמקרה  ,

כי ונראה אשתו, באחות  יבום  אין  ימות  האחת  של בעלה 

סודותיה את  מגלה  אחת  שכל משום  הוא  השנאה  טעם  לדעתו

לבעלה  השנייה  כאן)של למלך משנה וראה א. קיז, יבמות ולפי(מאירי ,

גיסות שתי עם  להתייחד מותר  יהיה  בימינו  גם  שבט זה (ראה

ב) רד, ח"ה .הלוי

ה'תשפ"א  תשרי י"א שלישי יום זר  לאדם שהתקדשה יבמה

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰íã÷ ¯ äîáéä©§¨¨Ÿ¤
úàOð íàå ...øæì àNpäì äøeñà àéä éøä ...dîáé äéìò àBáiL¤¨¨¤¨§¨¨£¥¦£¨§¦¨¥§¨§¦¦¥

èâa dàéöBîe ,àéäå àeä ä÷Bì ¯ dìòáe øçàì§©¥§¨¨¤§¦¦¨§¥
זר  לאדם  להינשא  האסורה  לשוק')יבמה  יש('יבמה עוד כל 

אמוראים  נחלקו ונתקדשה , ליבם זיקה  ב)עליה  צב, האם(יבמות

כי תופסים, הקידושין  אין רב  לדעת  בה . תופסים  קידושין

"לא דרשו זר " לאיש  החוצה המת  אשת תהיה  "לא מהפסוק

הויה בה ואילו[קידושין]תהא גט. ממנו  צריכה  ואינה  לזר "

החוצה ' המת אשת  תהיה  'לא  הפסוק  האם  ספק שמואל לדעת 

תופסים קידושין אבל בלאו , עובר  המקדשה  שזר רק  מלמד
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חכמים)בה לדעת לאוין, חייבי בשאר שאין(כמו מלמד שהפסוק  או 

ביבמה תופסים  הויה')קדושין  בה תהא לקבל ('לא צריכה ומספק  ,

השני. מהבעל  גט

כפי גט, לה  נותן  היבמה  את  שקידש  שזר  הרמב "ם  ופסק 

לעיל הי"ד)שביאר פ"ד אישות שהיא(הל' לזר  שנתקדשה "יבמה 

ביבמה תופסין  הקידושין אם  לחכמים  נסתפק בספק , מקודשת

ואע "פ כערוה, בה  תופסים  קידושין  אין או לאוין חייבי כשאר 

בגט ". מגרש  זה  הרי לכנוס ... לו  שאסור

הב "ח הב')וכתב  בתי' חוץ ומ"ש ד"ה ו סי' שכתב(אהע"ז מה כי 

מסתפק שמואל כי  לחומרא . הוא  מספק  גט  שצריכה הרמב "ם

בפשיטות הסובר  כרב  להלכה לנקוט יש  ולכן זה , בדין

חומרא משום ורק  בה  תופסים  קידושין אין לשוק ' ש 'יבמה 

גט. לה נותן 

חינוך' ה 'מנחת תקצז)אך כאן(מצוה הרמב"ם  בלשון דייק

קידושיןz`yp"אם  אין  אם  הרי  לוקה", - ובעלה לאחר ,

לבדה  הבעילה  על  לוקים לאוין  בחייבי ביאה תופסים  איסורי (הל'

ה"ו) צד פי"ז יש  הרמב"ם  שלדעת  אלא  נשואה? אינה  אם  אף 

הבעילה על  לוקה  אינו כן ואם  תופסים, שהקידושין  לומר 

"אם וכתב  הרמב "ם  שדייק  וזהו  קידשה , אם  אלא  לבדה 

pz`y- תפסו  שהקידושין לומר מקום  שיש  וכיון ...לוקה ",

בגט ". "מוציאה 

ה'תשפ"א  תשרי י"ב רביעי יום שמאל  ברגל חליצה

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰?ïéöìBç ãöék¥©§¦
.ïéîéa BLáBìå ...øBò ìL ìòðî Bì ïéàéáî§¦¦¦§¨¤§§§¨¦

בשמאל  היתה  ואם  בימין להיות  צריכה  חליצה  רבנן  לדעת

כשרה אלעזר לרבי  ואילו א)פסולה , קד, הרמב "ם(יבמות וכתב  .

המשנה מ"ב )בפירוש  פי"ב וכן(יבמות אלעזר, כרבי הלכה  שאין 

בימין".. "ולובשו כאן , כתב 

ביהודה' ה 'נודע  כתב  קנו)אמנם, סי' אבה"ע שאין(מהדו"ת

כאן  הרמב"ם  מלשון שהריleqtlלהוכיח בשמאל , חליצה 

ואת פסולה " - בשמאל "חליצה  המשנה  כלשון  כתב לא 

ה 'מגיד  גם  שכתב (כמו לפרש  יש  בימין" "ולובשו דבריו

יש שלכתחילה  החליצה  במעשה  פרטים  גם שמונה  משנה ')

יש הנעל חליצת  את  וגם  בדיעבד, מעכבים אינם  אך  לעשותם

כשרה . בשמאל גם אך בימין לכתחילה  לעשות 

להלן  הרמב "ם  שכתב  יז)ומה הימנית(בהל' שרגלו  "יבם 

שמאלו מעל חלצה  ואם  בשמאל, חולץ  אינו  dzvilgחתוכה 
dleqtמדוע כן  אם  (כי בשמאל שחולץ  משום  הפסול אין  ,"

צריכה שחליצה משום אלא  שם ), רק  זה  דין וכתב  המתין

בעמידה ז)להיות  אפשר(הל' ואי ימין, רגל על בעיקר שהיא 

גם כשרה  החליצה  שבדיעבד ואף  חתוכה. ימנית  ברגל לעמוד 

שם)בישיבה  משנה שיהיה (מגיד dcinrlצריך  ie`x כל" דרך (על

א), עג, נדרים - מעכבת" בילה לבילה, ראוי הרמב "םשאינו כתב  וכאן

אין אבל כשרה , חליצה  זו הדעות לכל כי  בימין, שיחלוץ 

שבגמרא  כיון  בדיעבד  שם)לפסול האם(יבמות הכרעה  אין

פסולה .. בשמאל שחליצה  הלכה 

שכתבו  יש  ח"ב אך אה"ע סופר חתם ה. סי' ח"ב מהדו"ת אפרים (בית

עא) כרביסי' הלכה  שאין  כתב  המשנה שבפירוש  מאחר כי 

אין וכן  מכשיר , שבדיעבד  לומר אין  בשמאל, המכשיר  אלעזר

הכוונה אין ואמר " "ועמד  כי בחליצה , מעכבת  שעמידה  לומר 

על  עמידה  ואם  בישיבה . חליצה  לשלול אלא  לעמוד, שמצוה 

ובהכרח  אינה , 'ישיבה' גם  הרי  - 'עמידה ' אינה שמאל רגל

שזו משום פסולה  חתוכה ימין  כשרגל  בשמאל שחליצה לומר 

הריטב "א l`nyaחליצה  כתב  וכן ב). צב, בימין(חולין שחליצה

התורה . מן היא 

ה'תשפ"א  תשרי י"ג חמישי יום חרש  נישואי

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰ãçà íéçà éðL§¥©¦¤¨
ì ïéàeNð ,Løç ãçàå çwt...çwtä úî ...úBç÷t úBéçà ézL ¦¥©§¤¨¥¥§¦¦§¥£¨¦§¥©¦¥©

äæ éøä[החרש]ä÷e÷æ dúBçàL éðtî ,èâa BzLà úà àéöBî £¥¤¦¤¦§§¥¦§¥¤£¨§¨
éðtî ñðëì ìBëé BðéàL ,íìBòì äøeñà çwtä åéçà úLàå ;Bì§¥¤¨¦©¦¥©£¨§¨¤¥¨¦§Ÿ¦§¥

.Løç àeäL éðtî ,õìçé àìå ,dúBçà£¨§Ÿ©§Ÿ¦§¥¤¥¥
אך  חרש , של ונישואין  לקידושין תוקף  אין  תורה  מדין 

ורביה  מפריה  יבטל שלא  כדי קידושין  לו תיקנו (ראה חכמים 

מד) סי' אבהע"ז התקנהלבוש כי  לומר  מקום  היה  לכאורה זה  ולפי .

של  גמור דין כאן  אין אך בהיתר  לחיות  שיוכלו  כדי  רק  היא 

כי פנויה נחשבת אשתו  הדינים  שאר  לגבי  ולכן אישות,

הקידושין. חלו  לא  הדין  מעיקר

קידושין, לו תיקנו וחכמים  מאחר  כי מבואר זו מהלכה אך

חרש ולכן ההשלכות , כל עם  מדרבנן  אישות דיני בזה חלים 

אחותה  לפניו  נפלה  כך ואחר  אשה  לפיקח)שנשא  נשואה (שהיתה

לו  ואסורה  אשתו  אחות  היא כי  לייבמה  יכול אינו  (כל לייבום ,

קיימת) שאשתו שעשהזמן מדרבנן הקידושין  שמכוח ונמצא 

אחותה . עליו נאסרה  באשתו ,

נאסרה אשתו , את  שגירש  שהחרש  הפוסקים כתבו  וכן

לכהן תינשא אם שייוולד  הוולד ואף  גרושה, כדין לכהן 

מדרבנן 'חלל' למלך)ייחשב  המשנה בשם טו, רסז, מצוה חינוך .(מנחת

אינם החרש  שנישואי מצאנו  מסוימים  דינים  לגבי אכן,

מכן ולאחר  אשתו את  שגירש  פיקח כגון איסור , גורמים 

הראשון לבעלה  לחזור נאסרת  אינה והתגרשה , לחרש  נישאה

לאחר) שנישאה גרושה תוקף(כדין אין  הדין שמעיקר  מאחר כי ,

שלא נחשבת  היא  הראשון  בעלה  כלפי  הרי החרש , לנישואי

ס"ב)נישאה  ס"י אהע"ז .(שו"ע

נזר ' ה'אבני מבאר הדבר  סק"ח)ובטעם  ס"ה, כל (אהע"ז כי  ,

אך  במילואם , חלים אישות  דיני  קיימים, החרש  שנישואי זמן 

כלפי אותה דנים  שוב בתקנה , צורך אין וכבר  שגירשה  לאחר 

לבעלה לחזור מותרת  ולכן  כלל, התקדשה  שלא  כמי אחרים 
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חל  שהאיסור  לכהן גרושה  לאיסור  דומה  זה  ואין  הראשון.

התבטלו,oiyexibdמכוח  לא  והגירושין הנישואין , מכוח ולא 

הנישואין, של ביטולם  עם  - הנישואין  מכוח שחל איסור  אך

האיסור . בטל

ה'תשפ"א  תשרי י"ד שישי יום דאיסורא'? חתיכה אנפשיה 'שויה דין אין מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÏÂ˙· ‰¯Ú ˙ÂÎÏ‰ìL äNò úåöîe¦§©£¥¤
Bìå" :øîàpL ,íìBòì åézçz òø íL àéöBî úLà áLzL ,äøBz¨¤¥¥¥¤¦¥©©§¨§¨¤¤¡©§
ïéôBëå ...'äNòú àì' ìò øáò ¯ dLøb íàå ..."äMàì äéäú¦§¤§¦¨§¦¥§¨¨©©Ÿ©£¤§¦

.øéæçîe BúBà©§¦
אחרונים ועוד)הקשו  ב, ט, כתובות יעקב בית רפט. סי' יהושע :(ספר

תחתיו, לישב  וצריכה  לאשה ' תהיה  'ולו תורה  אמרה איך 

תחתיו  שזינתה  שהעידו לעדים מאמין הוא ה"ו)הרי  ואף(להלן

ממאה יותר שווה  עצמו על  הודאתו  הרי  הוזמו, שהעדים

אנפשיה 'שויא  מדין  עליו  אסורה  היא הרי כן  ואם עדים ,

דאיסורא'? חתיכה 

יעקב ': ה'בית  ותירץ

על  שהביא  האיסור  את  דוחה  לאשה' תהיה  'ולו  ה'עשה '

עליו האסורים  את  דוחה  ה 'עשה ' שאין  שאמרו  ומה  עצמו .

עשה מחייבי או לאוין ה"ו)מחייבי באיסורים(להלן זה  הרי

עליה , ולא  עליו  רק  חל  זה  'עשה ' ואילו האשה, על גם  החלים 

האיסורים  ה 'עשה 'dlyואין מפני כןelyנידחים  שאין  מה  .

איסור שום  עליה  חל ולא זינתה  שלא טוענת  האשה כאן,

לאסור , רוצה  הוא  עצמו את ורק  אשתו, להיות  ממנה  שימנע

האיסור . את  ודוחה  לאשה' תהיה  'ולו  ה'עשה ' בא  כך  ועל

פערלוב  רעז)והגרי "פ  רעו ל"ת לרס"ג, לסהמ"צ ביאר :(בביאורו

האדם כאשר  הוא דאיסורא' חתיכה אנפשיה 'שויא  דין

משקר שהוא  התברר  אם אבל אסור , שהדבר בדעתו  סבור 

ויודע אשתו על רע  שם  להוציא  כוונתו  כל היתה  ומתחילה 

חתיכה אנפשיה 'שויא  דין בו אין - כדבריו  שלא  היא  שהאמת 

ה'חזקוני' דברי את  גם  והביא יט)דאיסורא'. כב, שכתב(דברים ,

נשותיהן על נאמנין  אדם  בני  ששאר אע"פ  לשלחה, יוכל  "לא 

הואיל  בעדים  אלא נאמן אינו זה  – דבר ערות בהן מצאו אם 

שקרן". והוחזק

ה'תשפ"א  תשרי ט"ו קודש שבת זכות  שהיא חובה

:È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ËÂÒ ˙ÂÎÏ‰ïép÷î ïéc úéaL elàå§¥¤¥¦§©¦
,úøçà äðéãîa äéäL Bà ,ähzLð Bà ,dìòa LøçúpL éî :ïäì̈¤¦¤¦§¨¥©£¨¦§©¨¤¨¨¦§¦¨©¤¤

.ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà¤¨¨¨§¥¨£¦
היה ולא  פסח בערב לביתו מחוץ  ששהה  באדם  מעשה 

מיוזמתו העיר  רב  והחליט חמצו, את  למכור באפשרותו 

בכך  רצונו  שבוודאי  בהנחה  אדם  אותו  של חמצו  את למכור

החמץ ייאסר  שלא וכדי ימצא ' 'בל מאיסור  להינצל כדי 

הפסח. עליו  שעבר חמץ  כדין בהנאה 

אלחנן  הגר "י א)ונשאל  סי' או"ח יצחק חלה(באר האם 

והשיב : המכירה ,

התבקש שלא  אף  חברו עבור  קנין  לעשות  יכול אדם  אמנם

לחברו  זכות  בגדר  הוא  שהדבר  ברור  כאשר  לאדם לכך, ("זכין

בפניו") לאשלא נאמר  הדבר קפח) (סי ' הדשן' ה 'תרומת  ולדעת 

בנוגע לגביzqpkdlרק  אף  אלא  לרשותו ממוןz`vedממון

ה'קצות אך בשבילו , זכות הוא והדבר  במידה  מרשותו

ח)החושן ' רמג, להוציא(סי' אפשרות  שאין וסובר כך על חולק 

ברור כאשר אף  מפורש  מינוי ללא  מרשותו אדם של  ממונו

חלה לא זה  במקרה  החמץ מכירת ולשיטתו לטובתו, שזהו 

לכך. מפורש  מינוי  היה  שלא  מאחר 

שהרי הדשן' ה 'תרומת  כדעת  להוכיח יש  זו מהלכה  אך

ומסיבה אחר , אדם  עם  התייחדה  שאשתו שאדם  כאן מבואר

תתייחד  שלא  ולהזהירה  לה  לקנא  באפשרותו  אין כל ֿשהיא 

תיאסר זה  קינוי מחמת  והרי במקומו  דין בית לה  מקנים  עמו,

אפשר לאדם ' 'זכין  שמדין ומוכח שוב, תתייחד אם  בעלה  על 

שזו ברור  אם  דבר , ממנו להוציא  כדי  אפילו עבורו  לפעול 

ורצונו שם)טובתו  יצחק .(באר

'זכין על  כלל מבוסס  אינו  הדין  כאן  כי  שכתבו  יש  אך

לפעול  שניתן  היא שמשמעותו בפניו ' שלא  geknלאדם 
milrad הנלמד מיוחד  דין  הוא אלא  מצדם  מינוי ללא  אף

כוח העניקה  שהתורה הכתוב  mnvrמגזירת  oic zialלקנא

כדי זאת  לעשות  יכול  אינו בעלה כאשר שנסתרה  לאשה

חמץ למכירת  מכאן להוכיח אין זה  ולפי פריצות. למנוע 

בממון לפעול עצמי כוח לאדם  אין בוודאי שבזה וכדומה 

יכול  שבזה  ויתכן  הבעלים , מכוח שבא  משום  רק שלו  שאינו

להיפך  ולא  הבעלים  לרשות דבר  להכנסת רק  (מעיל לפעול 

כה) ע' זרעים .שמואל



קג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc oiaexir(iyily meil)

,xird ipa x`yeäðéð íéøéLòmd oi` jkitle ,mixiyrk mpic - £¦¦¦§
epw `l mdilbxa eaxir `le xg`ne ,cala dxin`a axrl mileki
miitl` cr `l` jlil mi`yx mpi`e ,mxira `l` my dziay

.xird inegzn dn`
àîìà,dcen dcedi iax s`y ,dpyndn gken ixd -íB÷îa ìk ©§¨¨§¨
éðBìtlr miieqn mewna dziay zepwl mc` utgy oipr lkay - §¦

,ezxin` iciàì øéLò ïéà éðòote`a dziay zepwl i`yx ipr wx - ¨¦¥¨¦Ÿ
.ongp ax ixacke ,xiyr `l la` dfk

:`xnbd dwiqndpéî òîLax ixack dpynd on gikedl yi ok` - §©¦¨
.ongp

déì éðúîel dpy -dén÷ áø øa àéiçì éMà øa àéiç áø[iptl-] ©§¥¥©¦¨©©¦§¦¨©©©¥
øéLò ãçàå éðò ãçà ,áøc.mdilbxa miaxrn zeidl md mi`yx §©¤¨¨¦§¤¨¨¦

áø déì øîà,iy` xa `iig axlénð da íéiñjk lr sqed - ¨©¥©©¥¨©¦
yäëìädfaäãeäé éaøkixacke ,eilbxa axrl xiyrl xiznd £¨¨§©¦§¨

`l` xiyrl xizd `l dcedi iax s`y xaeqd ,ongp ax
.ezxin` ici lr xg` mewna `l j` ,enewna dziay reawl

:df oipra dyrn d`ian `xnbdéúàc ìéâø äåä ,ïðç áø øa äaø- ©¨©©¨¨£¨¨¦§¨¥
zaya `eal did libxîenyy mewn,àúéãaîeôì àðáéèøà ¦©§¦§¨§§§¦¨

did jixv ,dn` miitl` xeriyn xzei dfn df eid miwegxe xg`ne
,jxcd rvn`a oinegz iaexir gipdl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

oiyexib zekld - miyp xtq - ixyz 'h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyixyz e"hÎ'h -`"tyz'd

ה'תש"פ  תשרי ט' ראשון יום

oiWExB zFkld
-miypxtqהלכותגירושין

¦§¥¦
ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦

הבעל,1) ערעור למקום, ממקום הגט הבאת דיני בו נתבארו
להולכה. שליח נעשית שהאשה

.‡,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈ƒ»¿»¿∆∆ƒ¿»≈
Ì‰ ÈÓ Ú„È ‡ÏÂ Ëb‰ ˙·È˙k ‰‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»¿ƒ««≈¿…»«ƒ≈

ÂÈ„Ú2‰Ê Ëb Ôz :BÏ ¯Ó‡Â Ëb ÏÚa‰ BÏ Ô˙ ‡l‡ , ≈»∆»»««««≈¿»«≈≈∆
ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙B ‰Ê È¯‰ - ÈzL‡Ï3Èt ÏÚ Û‡Â , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»ƒ¿≈≈ƒ¿««ƒ

ÂÈ„Ú ÔÈ‡L4‡Op˙Â ˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â ,eÏˆ‡ ÔÈÚe„È ∆≈≈»¿ƒ∆¿≈¿ƒ¿∆¿…∆∆¿ƒ»≈
Ba5.

ãycew zegiyn zecewpã

."ek ...hb `iady gily"

זמן  לכללות הוראה ללמוד יש גט, שהביא שליח מדין
ואשה, איש בדוגמת הם ישראל וכנסת הקב"ה הגלות.
בחסידות  וכמבואר הקידושין, עניין היה ובמתן־תורה
באברהם  מרומזים האשה, נקנית שבהן הדרכים ששלושת
של  עניינו - אהבה הוא כסף האומה); (אבות ויעקב יצחק
שחקיקה  שמצינו כמו הלוחות, כנגד שטר אבינו. אברהם
כו'", בית לו "ויבן - יעקב של עניינו וביאה בגט. מהני
הקידושין  שטר שבירת היא הלוחות ששבירת ונמצא

הגלות. לעניין וסיבה
היא  שבגלות ובירידה הלוחות בשבירת הכוונה אמנם,
לעתיד־ ועל־אחת־כמה־וכמה אחר־כך, שתבוא העליה
של  מצב זה אין הגלות בזמן שגם מכך ויתירה לבוא,

בלבד. ובחיצוניות מעין אלא לאמיתתו גירושין
הגט  את נותן אינו בעצמו שהבעל בהלכה מתבטא זה עניין
מעולם" גירשתי "לא אומר הקב"ה - והבעל השליח, אלא
ובהלכה  שלחתיה". אשר אמכם כריתות ספר זה "אי -
וכן  אחר, ביד משלחו השליח נאנס או "...חלה שלאח"ז
היינו  מאה" ואפילו אחר, ביד משלחו חלה אם השני
יהיו  שלא כדי הכל עושה בגירושין חפץ שאינו שהקב"ה
לידי  בא השני אזי אחר, ביד משלחו כאשר וגם גירושין,

משיח.. יבוא בוודאי כבר שאז מאה, עד חולי
לה  נתנו לידו, הגט שהגיע "האחרון שם בהלכה ומסיים
ההלכה  ומקור הראשון". השליח שמת אע"פ בו ותתגרש
ומר  כולן, בטלו הראשון מת אם אמר אשי שרב בגמרא
השליחים  כל חי הבעל שאם ואומר חולק אשי רב בר

כמותו. הרמב"ם ופסק קיימים,
שהשליח  א: אפשרויות: שני יש שליח, עושה כששליח כי

כוחו  את ולא שבו ה"שליח" מציאות את רק לחבירו מוסר
מכח  היא השני השליח שפעולת ונמצא המשלח, של
גם  לו מוסר השליח ב. המשלח. מכח ולא הראשון השליח
ואז  כמותו", אדם של "שלוחו - שבו המשלח כח את
ולכן  עצמו, המשלח מכח היא השני השליח של שליחותו
שהבעל  כיון השליחות קיימת הראשון השליח מת אם גם

קיים.
תוקף  ישנו האחרון לשליח שגם הוא, העניינים ובפנימיות
שהמטרה  אנו למדים ומזה המשלח, של מכוחו השליחות
את  ולחזק להטיב שנשוב כדי היא הלוחות שבירת בזכרון
לומד  כשיהודי ישראל. וכנסת הקב"ה שבין הקידושין קשר
יכול  כו'" מסיני תורה קיבל ש"משה ידיעה מתוך תורה

אצל  אליו שתהיה מגיעה שהתורה הידיעה בגלל חלישות ו
בא  אינו האחרון שהשליח עד שלוחים, וכמה כמה לאחר
שכל  הפסוקה ההלכה באה כך ועל המשלח, בכח

בעצמו. הקב"ה - הבעל מכח באים כולם השלוחים
במלוא  היא הרי לשני, השליחות את מוסר רבינו כשמשה
הלאה  וכן המשלח, כח את גם לו מוסר כי שלימותה,
כאילו  בימינו, התורה את המקבל יהודי ולכן מאה", "אפילו
הקב"ה  - ושונה הקורא ו"כל בעצמו, מהקב"ה אותה קיבל

כנגדו". ושונה קורא
(fh oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

בו.2) מסירה".3)החתומים בעדי הגירושין "שעיקר
החתימה.4) הגט 5)עדי על ויערער הבעל יבוא אפילו כי

אחרים  אנשים או החתימה עדי יבואו הוא, מזוייף לומר
ויקיימוהו. החתימה זהות על ויעידו ידם חתימת המכירים
(לאשרו), לקיימו מצויים שעדים ישראל בארץ ודווקא
וחמישי  שני יום בכל שם קבועים דינים ובתי הואיל

הדין. בבית לדון שהולכות שיירות ומצויות

.·,ÌÏBÚÓ ‰ÈzL¯‚ ‡Ï :¯Ó‡Â ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈¿»«…≈«¿ƒ»≈»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È - ‡e‰ ÛiÊÓ dÏ ‡·e‰L Ë‚Â6Ì‡Â . ¿≈∆»»¿À»ƒ¿«≈¿»»¿ƒ

,¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆz - ÏÏk ÂÈ„Ú eÚ„B ‡ÏÂ Ìi˜˙ ‡Ï…ƒ¿«≈¿…¿≈»¿»≈≈¿«»»«¿≈
˙L¯‚Ó dÈ‡ È¯‰L7˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ëb‰ „·‡ . ∆¬≈≈»¿…∆∆»««≈¬≈»≈

˙‡ BÊ ˙B‡BO Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈL ,CÎÈÙÏ .˙L¯‚Ó¿…∆∆¿ƒ»»ƒ∆∆¿»»∆≈¿∆
;BÊÏ BÊ Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ë‚ ‡È·‰Ï ˙BÓ‡ ÔÈ‡ - BÊ≈∆¡»¿»ƒ≈¿∆∆ƒ¿»≈¿
‡OpzL È„k d˙B‡ Ï˜Ï˜Ï Ôek˙˙Â ,‡e‰ ÛiÊÓ ‡nL∆»¿À»¿ƒ¿«≈¿«¿≈»¿≈∆ƒ»≈

dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡˙Â8. ¿≈»≈««¿»

הבעל 6) דברי מקבלים ואין החתימה, עדי ידי על יאושר
שניים. שהם העדים במקום יחיד, היא 7)שהוא ועדיין

וחתימת  הגט נכונות על מערער והבעל הואיל איש אשת
דבר  שום בזה יודעת אינה עצמה והאשה אושרה, לא העדים
גמורה  איש אשת היא והרי חזקתה על אשה העמד להשיב,

הראשון. ומזה.8)מן מזה ותצא
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.‚:BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BO Ô˙˜ÊÁL ÌÈLp‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆∆¿»»¿∆
·e ,d˙BÓÁd˙¯ˆÂ ,d˙BÓÁ ˙9d˙¯ˆ ‰˙È‰ elÙ‡ , ¬»«¬»¿»»»¬ƒ»¿»»»»

‰‡eO10dzÓ·ÈÂ ,¯Á‡Ï11˙·e d˙BÁ‡ ‰˙È‰ elÙ‡ , ¿»¿«≈ƒƒ¿»¬ƒ»¿»¬»«
dÏÚa12.˙B¯Lk ÌÈLp‰ Ïk ¯‡L Ï·‡ . «¿»¬»¿»»«»ƒ¿≈

אחד.9) לבעל הנשואות נשים לשתי עכשיו.10)כינוי
(במקום 11) צרתה להיות סופה שמא יראה בעלה, אחי אשת

כל 12)יבום). ואוכלת אמי במקום באה זו שאומרת:
נאמנת  הכלה שאין הדין שהוא אמרו: ובגמרא עמלה.
לפנים  הפנים ש"כמים הבעל, לבת האב אשת ולא לחמותה
כך  אלה, את שונאות שאלה וכשם לאדם" האדם לב כן

לשונאות. חוזרות השנואות

.„‰ÏÁÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·n‰«≈ƒ≈ƒ»¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»
Ò‡ B‡13¯Á‡ „Èa BÁlLÓ -14‰ÏÁ Ì‡ ÈM‰ ÔÎÂ . ∆¡«¿«¿¿««≈¿≈«≈ƒƒ»»

ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰‡Ó elÙ‡Â .¯Á‡ „Èa BÁlLÓ -¿«¿¿««≈«¬ƒ≈»¿≈»ƒ≈ƒ
Ì‰ÈÙa ÁÈÏL ˙BOÚÏÂ ¯ÊÁÏ15ÚÈb‰L ÔB¯Á‡‰Â . «¬…¿«¬»ƒ«ƒ¿≈∆¿»«¬∆ƒƒ«

ÏÚ Û‡ ,Ba L¯b˙˙Â ÌÈL ÈÙa dÏ B˙B B„ÈÏ Ëb‰«≈¿»¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ¿»≈««
ÔBL‡¯‰ ˙nL Èt16. ƒ∆≈»ƒ

בשליחותו.13) להמשיך יכול לא 14)שאינו אם אבל
מקפיד. שהבעל שליח, עושה שליח אין נאנס או חלה

בלבד.15) דעת גילוי אלא זה הראשון,16)שאין השליח
כל  ולפיכך הבעל, מכוח אלא באים אינם השליחים שכל
הבעל  מת אם אבל שליחותו, בטלה לא חי שהבעל עוד

כולם. שליחות בטלה

.‰‰ˆeÁa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈ƒ»¿»¿»
ı¯‡Ï17‰ˆeÁÓ B‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó B‡ , »»∆≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆≈»

˙·È˙k ˙ÚLa „ÓBÚ ÁÈÏM‰ ‰È‰ Ì‡ :ı¯‡Ï ı¯‡Ï»»∆»»∆ƒ»»«»ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ«
ÈÙa :ÌÈL ÈÙa ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - B˙ÓÈ˙ÁÂ Ëb‰«≈«¬ƒ»¬≈∆≈ƒ¿≈¿«ƒ¿»«

ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ18Ì‰ÈÙa dÏ ÔzÈ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿«¿»«∆¿«¿««»ƒ≈»ƒ¿≈∆
.eÏˆ‡ ÔÈÚe„È ÂÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .Ba L¯b˙˙Â¿ƒ¿»≈¿««ƒ∆≈≈»¿ƒ∆¿≈
ÔÈ‡ - Ì"ekÚ‰ ˙BÓLk ÂÈ„Ú ˙BÓL eÈ‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿≈»ƒ¿»«≈

Ô‰Ï ÔÈLLBÁ19. ¿ƒ»∆

עדים 17) לה יזדמנו לא וממילא מצויות שיירות שם שאין
הגט. עדי חתימת שטר 18)לקיים קיום שאין פי על ואף

מן  כי כשניים, השליח נאמן זאת בכל עדים, משני בפחות
שנחקרה  כמי נעשו השטר על החתומים "עדים התורה
הם  וחכמים לזייף) חצוף אדם (שאין דין" בבית עדותם
הקילו  עגונה תקנת ומשום קיום", "עדי להצריך שהחמירו
יחליפו  שלא וכדי עדים, כשני השליח להאמין חכמים
הצריכוהו  - אחד. עד בהם גם להאמין שטרות שאר בקיום
לצורך  נדרש זה שאין פי על (אף נכתב" "בפני גם לומר
תישאר  שלא בגט, מיוחד דין שזהו להודיע הגט) קיום

ישראל 19)עגונה. שרוב "מפני בו, חתמו גויים שמא
אלו  גם ובוודאי גויים" כשמות שמותיהם לארץ שבחוץ
בשמות  נקראים רובם לארץ ובחוץ והואיל הם, ישראל
הם, גויים שמא לחשוש אין ישראל בארץ אף לפיכך גויים,

גויים. בשמות ישראל לקרוא המנהג כן כי

.ÂBa ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ¯Ú¯ÚÂ „ÓÚÂ ÏÚa‰ ‡a20. »«««¿»«¿ƒ¿≈≈«¿ƒƒ

CÎÈÙÏ21˙BÓ‡ BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÌÈLp‰ Û‡ ¿ƒ»««»ƒ∆¿∆∆¡»
'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏÂ ‰Ê Ë‚ ‡È·‰Ï22. ¿»ƒ≈∆¿«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿»

במקום 20) אחד של דבריו ואין כשניים נאמן השליח כי
לפוסלה.21)שניים. נאמן הבעל ואין שאינן 22)הואיל

אחרי  לערער יוכל לא שהבעל בידען לקלקלה מתכוונות
עדותן.

.ÊÈÙa' ¯Ó‡Â Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL ÔÎÂ¿≈»ƒ«∆≈ƒ≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»«¿»«
‡·È Ì‡ ,CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎƒ¿«¿»«∆¿«««ƒ∆≈»ƒƒ»…
ÁÈÏM‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ¯Ú¯ÚÈÂ ÏÚa‰«««ƒ«¿≈≈«¿ƒƒ¿ƒ≈«»ƒ«

‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k ˙ÚLa „ÓBÚ23‡l‡ dÏ Ô˙pÈ ‡Ï - ≈ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ»…ƒ»≈»∆»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙ Ôk Ì‡24LÈÂ .25˙BÈ‰Ï ÁÈÏMÏ ƒ≈ƒ¿«≈¿»»¿≈«»ƒ«ƒ¿

iwL ‰LÏM‰ ÏÏkÓÂÈÓ˙BÁa Ô˙B‡ eÓ26‡Ï Ì‡Â . ƒ¿««¿»∆ƒ¿»¿»»¿ƒ…
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - dÏ Ô˙Â Ìi˜˙27Ì‡Â .Ìi˜˙iL „Ú ƒ¿«≈¿»«»¬≈∆»«∆ƒ¿«≈¿ƒ

„·‡ .˙L¯‚Ó dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡ÏÂ ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈¿…ƒ¿«≈≈»¿…∆∆»«
.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ëb‰«≈¬≈»≈¿…∆∆

נחתם.23) ובפני נכתב בפני לומר: יכול על 24)שאינו
הגט. עדי חתימת המכירים עדים ויכול.25)ידי

הוא 26) שהשליח ואף דיינים. בשלושה שטרות שקיום
דבר  כל הוא, שכלל דיין, להיעשות הוא יכול - עד בעצמו
וקיום  דיין. נעשה עד חכמים) (מדברי מדבריהם אלא שאינו

בלבד. מדבריהם אלא אינו אבל 27)שטרות מדבריהם,
מדבריהם, אלא אינו שטרות שקיום התורה, מן בטל אינו
כמי  נעשו השטר על החתומים עדים התורה, מן אבל

דין. בבית עדותם שנחקרה

.ÁÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ eÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«
‰M‡‰ ‰È‰˙ ‡lL È„k ?ı¯‡Ï ‰ˆeÁa 'ÌzÁ∆¿«¿»»»∆¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ»

BÓi˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ28ÔÈ‡L ÈtÓ .¯Ú¯ÚÈÂ ÏÚa‰ ‡B·È Ì‡ ¿ƒ»¿«¿ƒ»«««ƒ«¿≈ƒ¿≈∆≈
‰ˆeÁa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ BÓi˜Ï ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»

ı¯‡Ï29. »»∆

הגט.28) עדי חתימת מצויות 29)לאשר שיירות שאין
שיירות  שמצויות מדינה, באותה למקום ממקום ואפילו שם.
בבתיהם  רב זמן מתעכבים האנשים ואין הואיל - ביניהם
מכירים  אינם בסחורתם, וטרודים לשם מפה נודדים אלא

שביניהם. חתימות

.ËBa ¯Ó‡pL ‰Ê ËbL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·‰L ÏÚa««∆≈ƒ¿»»¿»∆≈∆∆∆¡«
ÛiÊÓ 'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'30.ÏËa ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿À»¬≈∆»≈

·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡L „Á‡ ÏL ÂÈ¯·„ eÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ¿»»∆∆»∆»«¿»«ƒ¿«
BnÚ ÔÈ‡L ÏÚa‰ ¯eÚ¯Ú ˙BÁ„Ï ‡l‡ 'ÌzÁ ÈÙ·e¿»«∆¿«∆»ƒ¿ƒ¿«««∆≈ƒ
‡Ï B˙B‡ ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌB˜Óa Ï·‡ ,‰È‡¿̄»»¬»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒƒ…

e‰eÈÓ‡‰31. ∆¡ƒ

היה 30) לא בגט הכתוב יום שבאותו עדים שהביא כגון
העדים  חתימת ראה לא וממילא מקום באותו כלל השליח

העיד. לשליח.31)ושקר

.ÈÔÈqp‰Â Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ˙B¯‰p‰32ÏB„b‰ ÌiaL33: «¿»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈ƒ∆«»«»
ı¯‡k Ô‰ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ÌeÁz‰ CB˙aL∆¿«¿∆∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¿∆∆
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Ï‡¯OÈ34˙BÎÏ‰·e .ı¯‡Ï ‰ˆeÁk - ÌeÁzÏ ıeÁLÂ , ƒ¿»≈¿∆«¿¿»»»∆¿ƒ¿
‡ ÈÓeÁz e¯‡a˙È ˙BÓe¯zı¯‡k Ï··e .Ï‡¯OÈ ı¯ ¿ƒ¿»¬¿≈∆∆ƒ¿»≈»∆¿∆∆

ÔÈh‚Ï Ï‡¯OÈ35. ƒ¿»≈«ƒƒ

ארץ 33)האיים.32) של שבמערבה התיכון הים הוא
הרי 34)ישראל. הנ"ל במים בספינה שנכתב גט והמביא

תורת  הנ"ל למים יש כי ישראל, ארץ ביבשת כמביא הוא
גיטין. לעניין ישראל למקום 35)ארץ ממקום גט והמביא

הואיל  נחתם, ובפני נכתב בפני לומר צריך אינו בבבל
שם. קבועות וישיבות

.‡Èı¯‡Ï ‰ˆeÁa BÓ˙ÁÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a B·˙kL Ëb36 ≈∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈«¬»¿»»»∆
'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ -37B·˙k . »ƒ∆…«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a BÓ˙ÁÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa38CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿»»»∆«¬»¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ
'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ39. «¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«

ישראל.36) בארץ ונתנו בחוץ 37)וחזר נחתם שהרי
ישראל.38)לארץ. בארץ נתנו הולך 39)וגם שהכול

החתימה. מקום אחר

.·ÈBlk ÌzÁÂ ,ÂÈÙa Ëb‰ ˙ˆ˜Ó ·zÎ40- ÂÈÙa ƒ¿«ƒ¿»«≈¿»»¿∆¿«À¿»»
·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ ,‡e‰ ÔBL‡¯‰ B˙ˆ˜Ó Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¬≈∆≈¿»«ƒ¿«
˙Á‡ ‰hL ‡l‡ Ba ·zÎ ‡Ï elÙ‡ .'ÌzÁ ÈÙ·e41 ¿»«∆¿«¬ƒ…ƒ¿«∆»ƒ»««

ÒBÓÏew‰ ÏB˜ ÚÓL elÙ‡Â ,ÂÈÙa42eÓ˙ÁÂ ,·˙Bk ¿»»«¬ƒ»««¿≈¿»¿
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙa ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»»¬≈∆≈¿»«ƒ¿«¿»«
˙‡ ÌÈÏL‰Â ¯ÊÁÂ ˜eMÏ ¯ÙBq‰ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .'ÌzÁ∆¿«¿≈ƒ»»«≈«¿»«¿ƒ¿ƒ∆
ÌLÏe ,BÏ ¯Ó‡Â B‡ˆÓ ¯Á‡ ‡nL LLBÁ BÈ‡ - Ëb‰«≈≈≈∆»«≈¿»¿»«¿≈
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‡l‡ ,B·˙k ˙¯Á‡ ‰M‡ƒ»«∆∆¿»∆»≈¿»«ƒ¿«¿»«

'ÌzÁ43. ∆¿«

העדים.40) שני רש"י 41)כלומר: ולדעת אחת, שורה
והתאריך, האשה האיש, שם שבה שורה לאותה הכוונה
לשורה  הכוונה התוספות ולדעת ועיקרו. הגט תורף שזהו
לשמה, לכתבו שהתחיל שמכיון הגט, שבנוסח הראשונה

לשמה. לכתבו סיימו אינו 43)העט.42)בוודאי זה וכל
את  השליח שיראה צריך בחתימתו אבל הגט, בכתיבת אלא
ועדות  העיקר היא החתימה שעדות כולה, העדים חתימת

גזירה. משום אלא אינה הכתיבה

.‚ÈÈÙa ,ÌzÁ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡»«¿»«ƒ¿«¬»…¿»«∆¿«¿»«
„Ú Ì˙ÁÂ Blk ·zÎ ÈÙa ,·zÎ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ ÌzÁ∆¿«¬»…¿»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«À¿»«≈
ÈM‰ „Ú‰ ‡e‰ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈM‰ „Ú‰ ‡Ï Ï·‡ „Á‡∆»¬»…»≈«≈ƒ¬ƒ»»»≈«≈ƒ
Ì‡Â .dÏ Ô˙pÈ Ck ¯Á‡Â ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿«≈¿»»¿««»ƒ»≈»¿ƒ

ÂÈÙa Ì˙Á ‡lL ÈM‰ „Ú‰ ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰ „ÈÚ‰44- ≈ƒ¿«≈«»≈«≈ƒ∆…»«¿»»
e„ÈÚ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .dÏ Ô˙pÈÂ ¯Lk ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿ƒ»≈»¿≈»ƒ«ƒ≈ƒ

Lk ‰fL ÈM‰ „Ú‰ ·˙k ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈL¯45. ¿«ƒ¬≈ƒ«¿«»≈«≈ƒ∆∆»≈

חתימתו.44) מכירים הראשון 45)שהם חתימת על שהרי
חתימת  ועל כשניים, נאמן והוא חותם שראהו השליח העיד

עדים. שני ישנם השני

.„ÈÈt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ë‚ e‡È·‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ≈¿»»»∆««ƒ
Ì‰Ï B˙e ÏÈ‡B‰ - Ì‰ÈÙa ÌzÁÂ ·zÎ ‡lL∆…ƒ¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»»∆

‰È‰˙Â dÏ ÔÈ˙B el‡ È¯‰ ,BzL‡Ï BzÏ ÏÚa‰«««ƒ¿¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ»¿ƒ¿∆
Û‡ ‰Ê Ë‚a ¯Ú¯ÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ È¯‰L .˙L¯‚Ó¿…∆∆∆¬≈≈«««»¿«¿≈¿≈∆«

ÂÈ„Ú Ì‰ ÂÈÁeÏL È¯‰L ,Ìi˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ46. «ƒ∆≈¿À»∆¬≈¿»≈≈»
BÊ È¯‰ - ‰L¯b˙ eÈÙa :ÌÈM‰ e¯Ó‡ el‡L∆ƒ»¿«¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿»¬≈

.Ëb ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó¿…∆∆««ƒ∆≈»≈

נגד 46) נאמן אינו שלחתים לא ויאמר יערער ואפילו
שניהם.

.ÂË˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«≈≈ƒ««
Ì‰ÈL È„È47È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈¿≈∆¬»ƒ≈«≈≈ƒ««¿≈

Ì‰ÈL48eÈÙ·e ·zÎ eÈÙa :¯ÓBÏ ÔÈÎÈ¯ˆ - ¿≈∆¿ƒƒ«¿»≈ƒ¿«¿»≈
¯Á‡‰Â '·zÎ ÈÙa' „Á‡ ¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌzÁ∆¿«¿ƒ»ƒ»«∆»¿»«ƒ¿«¿»«≈
eÈÙa' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL elÙ‡Â ,'ÌzÁ ÈÙa' ¯ÓB‡≈¿»«∆¿««¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
‡ˆBÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - 'ÌzÁ ÈÙa' ¯ÓB‡ „Á‡Â '·zÎƒ¿«¿∆»≈¿»«∆¿«ƒ¿≈≈
Ìi˜˙iL „Ú dÏ Ô˙pÈ ‡Ï ,Ì‰ÈL È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈¿≈∆…ƒ»≈»«∆ƒ¿«≈

.ÂÈÓ˙BÁa¿»»

הבעל.47) ידי על שלוחים שניהם נעשו 48)שנעשו שלא
שלוחים. שניהם

.ÊËeÈÙa' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe '·zÎ ÈÙa' „Á‡ ¯Ó‡»«∆»¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿»≈
Ì„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk - 'ÌzÁ49, ∆¿«»≈««ƒ∆≈≈ƒ««»»

ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙ È¯‰L50. ∆¬≈ƒ¿«≈¿»»

שלוחים.49) נעשו על 50)שלא  הגט עדי חתימת אושרה
עדים. שני ידי

.ÊÈBÈa dÏ B˙e ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿»»»∆¿»»≈
dÈ·Ï51dÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈL ÈÙa dÏ B˙pL B‡ , ¿≈»∆¿»»ƒ¿≈¿«ƒ¿…»«»

- ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«««ƒ∆ƒ»
¯ÓB‡Â ÌÈL ÈÙa dÏ B˙BÂ ¯ÊBÁÂ ‰pnÓ BÏËB¿ƒ∆»¿≈¿¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈

'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙa52BÏË ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿ƒ…¿»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙iL „Ú ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ‰pnÓ53. ƒ∆»¬≈∆»«∆ƒ¿«≈¿»»

נחתם,51) ובפני נכתב בפני לאמירתו: ערך אין וממילא
שקיימוהו. שלושה לפנינו אין אינו 52)שהרי אם אבל

וכו', נכתב בפני שניים בפני לומר יכול אינו ממנה נוטל
מרובה. זמן לאחר ולא לנתינה, סמוך שיאמר שצריך

ממנה 53) ליטלו צריך עדיין בחותמיו, נתקיים ואפילו
בעדי  הגירושין שעיקר שניים, בפני לה וליתן ולחזור

מסירה.

.ÁÈÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ dÏ B˙¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«
˜zzLpL „Ú 'ÌzÁ54ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È ‰Ê È¯‰ - ∆¿««∆ƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿«≈¿»»

dÏ Ô˙pÈ Ck ¯Á‡Â55. ¿««»ƒ»≈»

דיבורו.54) כוח ממנו ניטל מדברי 55)נאלם, ומשמע
ואף  מועיל, אינו וכו', נכתב בפני כותב: אם שאפילו רבינו
האשה  להתיר כתבו מועיל הבעל מיתת שבעדות פי על
... אותו ובדקו שנשתתק "מה לקמן: כמבואר להינשא
על  סומכים ... פלוני שמת וכתב מכוונת דעתו ונמצאה
כאן  אבל עגונה, התרת משום הקילו שם - ותינשא" כתיבתו
שני, שליח ידי על גט לשלוח להודיעו אפשר חי שבעלה
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חתימת  לקיים שאפשר מתוך וגם נכתב, בפני לומר שיוכל
ידו. כתב על לסמוך הקילו לא העדים

.ËÈ‰ˆeÁ ÏL ‰Ê Ë‚ ‡È·‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‡Óeq‰«»≈»¿»ƒ≈∆∆»
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ı¯‡Ï»»∆ƒ¿≈∆≈»«¿»«ƒ¿«¿»«
‡e‰Lk ÂÈÙa ÌzÁÂ ·zÎ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .'ÌzÁ∆¿«¿ƒ»ƒƒ¿«¿∆¿«¿»»¿∆

Áe˙t56ÈÙa' ‰LÏL ÈÙa ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ‡nzÒÂ »«¿ƒ¿«»¬≈∆≈ƒ¿≈¿»¿»«
dÏ B˙BÂ 'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ57‰‡È·‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿«¿»«∆¿«¿¿»¿≈»ƒ»∆≈ƒ»

¯ÓBÏ ‰LÏL ‰ÎÈ¯ˆ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ‰Ê Ë‚≈∆∆»»»∆¿ƒ»¿»«
ÈÙa e¯Ó‡ ‡lL .'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆…»¿ƒ¿≈
‡e‰ È¯‰L ,˙e„ÚÏ ¯Lk ÁÈÏM‰L ÔÓÊa ‡l‡ ÌÈL¿«ƒ∆»ƒ¿«∆«»ƒ«»≈¿≈∆¬≈
eÓiwL ÈLÈÏM‰ ÏÏkÓ ‡ˆÓÂ ÌÈM‰ ÌÚ Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¿ƒƒ∆ƒ¿
‡e‰L ¯·„a Ôi„ ‰OÚ „Ú‰L ,ÂÈ¯·„a ‰Ê Ë‚≈∆ƒ¿»»∆»≈«¬∆«»¿»»∆

.Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆

וחתימתו.56) הגט כתיבת וראה פקוחות עיניו עוד כשהיו
לא 57) מכירה אינו ואם קול, בטביעת האשה שמכיר והוא

זאת. שהיא לו יאמרו אחרים אם מועיל

.ÎÒ‡ B‡ ÁÈÏM‰ ‰ÏÁ58¯ÓB‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡a - »»«»ƒ«∆¡«»¿≈ƒ¿≈
ÔÈÁlLÓ Ô‰Â ,ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa ‰Ê Ëb :Ì‰Ï»∆≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿≈¿«¿ƒ
CÈ¯ˆ ÔB¯Á‡‰ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡Â .¯Á‡ ÁÈÏL „Èa B˙B‡¿«»ƒ««≈¿≈«»ƒ«»«¬»ƒ

a' ¯ÓBÏÁÈÏL :¯ÓB‡ ‡l‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙ «¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆»≈¿ƒ«
.ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙BÂ ,È‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¬ƒ¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

האשה.58) למקום להגיע יכול ואינו

.‡Î˙È·a ¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ - Ò‡ B‡ ÈM‰ ‰ÏÁ»»«≈ƒ∆¡«∆»ƒ««≈¿≈
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL :¯ÓB‡ ÔB¯Á‡‰Â .‰‡Ó elÙ‡ .ÔÈcƒ¬ƒ≈»¿»«¬≈¿ƒ«≈ƒ
.ÔBL‡¯‰ ÁÈÏM‰ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ .dÏ B˙BÂ ,È‡¬ƒ¿¿»««ƒ∆≈«»ƒ«»ƒ
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ?ÔÈc ˙Èa CÈ¯ˆ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»ƒ≈ƒƒ¿≈∆»ƒ«
Ëb‰ Ìi˜˙ Ì‡ Ï·‡ .'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¬»ƒƒ¿«≈«≈
elÙ‡ ÁÈÏLÏ ÁÈÏL B˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÓ˙BÁa¿»»««ƒ∆¿»»ƒ«¿»ƒ«¬ƒ
È¯‰ - d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈb‰L „Ú ÌÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈa ‰‡Ó≈»≈»¿≈«¿»«∆ƒƒ««≈¿»»¬≈

¯Lk ‰Ê59¯Ó‡ ‡ÏÂ ÏÚa‰ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»≈¿««ƒ∆…≈≈«««¿…»«
- Ò‡ B‡ ‰ÏÁ Ì‡ ,Ò‡z Ì‡ ¯Á‡ „Èa BÁlL :BÏ«¿¿««≈ƒ≈»≈ƒ»»∆¡«

BÁlLÓ ‰Ê È¯‰60. ¬≈∆¿«¿

ישראל.59) בארץ גט כמביא זה הרי בחותמיו שנתקיים כל
לאחר.60) שליחותו מוסר אם מקפיד הבעל אין שבוודאי

.·ÎÁÈÏM‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÁÈÏL ‰OBÚ‰ Ïk»»∆»ƒ«≈»ƒ∆¿≈«»ƒ«
,ÈÁeÏL ÈBÏt È¯‰ :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÔÈc ˙È·a BnÚƒ¿≈ƒ∆»≈»∆¬≈¿ƒ¿ƒ
¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ ÁÈÏM‰ ÔÎÂ .ÂÈÙa ‡lL elÙ‡Â«¬ƒ∆…¿»»¿≈«»ƒ«∆»ƒ««≈

‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÂÈÙa ‡lL61. ∆…¿»»¬ƒ≈≈»

הגט 61) לקבלת קבלה שליח לעשות יכולה האשה וכן
לביתֿדין: מודיעה אלא השליח, בפני שלא אפילו דין בבית
לשליח  הים במדינת פלוני את ממנה שאני עדים עלי הוו
עושה  קבלה שליח שאין אלא בעלי. מיד גיטי לקבל קבלה
אינם  ודברים "דברים" אלא לו מסרה שלא כיון שליח,
חוזרים  להיות כוח בדברים אין כלומר, לשליח, נמסרים

שיש  גט לידיו שקיבל הולכה שליח אבל לאחר, ונמסרים
לשליח. משליח ונמסר חוזר גט אותו ממש, בו

.‚Î,‰ÈÙa ÌzÁÂ ·zÎÂ ,BzL‡Ï Ëb Ô˙pL LÈ‡‰»ƒ∆»«≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¿«¿»∆»
ÔÈc ˙Èa „Ú ‰ÎÏB‰Ï È˙ÁeÏL z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â¿»«»¬≈«¿¿»ƒ¿»»«≈ƒ
ÈL¯b˙˙Â ‰Ê Ëb CÈÏ ezÈÂ ÁÈÏL e„ÈÓÚÈ Ì‰Â ,ÈBÏt¿ƒ¿≈«¬ƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ¿»¿ƒ
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙa ¯ÓBÏ ˙Ó‡ BÊ È¯‰ - Ba¬≈∆¡∆∆«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«

'ÌzÁ62ÁÈÏLÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ B˙B‡ ÔÈÏËB Ì‰Â , ∆¿«¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«
.ÏÚa‰ ¯Ó‡Ók dÏ BzÏƒ¿»¿«¬««««

וכו'.62) נכתב בפני שתאמר: עד מתגרשת אינה אבל

.„ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÏÚa‰ ‰ÈÏÚ ‰˙‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»»∆»«««
‰Ê È‡z64dÏ Ô˙ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ‰˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿«∆¬»ƒ…ƒ¿»»∆»∆»»«»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ È¯‰Â ,dhbƒ»«¬≈«≈≈ƒ««»»≈»¿ƒ»
Ë‚Â ÏÈ‡B‰ ,˙L¯‚Ó ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÏk ¯ÓBÏ«¿«¬≈ƒ¿∆¿«¿…∆∆ƒ¿≈

B˙ÎÏ‰k ·e˙k d„ÈaL65Û‡Â .ÂÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰Â ∆¿»»»¿ƒ¿»¿»≈ƒ¬ƒ»»¿«
‡ÏÂ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡ ·˙k ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«ƒƒ¿«»»≈ƒ¿…
È¯‰L ,B˙B‡ ‰ÙiÊ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ìi˜˙ƒ¿«≈≈¿ƒ»∆»ƒ¿»∆¬≈

dÓˆÚ ÏÚ ˙Ï˜Ï˜Ó dÈ‡66ÌÈ„Ú‰L ,„BÚÂ . ≈»¿«¿∆∆««¿»»∆»≈ƒ
Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ÈÓk Ô‰ È¯‰ Ëb‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰«¬ƒ««≈¬≈≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»

¯Ú¯ÚÓ ÌL ‡‰iL „Ú ÔÈc ˙È·a67„ÈÓÚ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ«∆¿≈»¿«¿≈¿ƒ»«¬ƒ
‡ˆnÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‡Op˙Â B˙˜ÊÁa Ëb‰«≈¿∆¿»¿ƒ»≈¿≈¿ƒ∆»ƒ»≈
B˙B‡ ‡È·iLk ¯Lk ˙˜ÊÁa Ëb‰ „ÈÓÚpL BÓk ;ÛiÊÓ¿À»¿∆«¬ƒ«≈¿∆¿«»≈¿∆»ƒ

ÁÈÏM‰68‰È‡¯ ‡È·iL „Ú B‡ ÏÚa‰ ¯Ú¯ÚiL „Ú , «»ƒ««∆¿«¿≈««««∆»ƒ¿»»
ÏËa B‡ ÛiÊÓ ‡e‰L69el‡ ÌÈ¯·„Ï LeÁ Ì‡L . ∆¿À»»≈∆ƒ»ƒ¿»ƒ≈

ÏÚa‰ ÔziL Ë‚Ï LeÁÏ eÏ ‰È‰ Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»»»»»¿≈∆ƒ≈«««
ÌÈ„Ú ‡nL B‡ ,B˙ Ck ¯Á‡Â BÏha ‡nL eÈÙa¿»≈∆»ƒ¿¿««»¿»∆»≈ƒ
‡nL B‡ ,BÎBzÓ ÛiÊÓk ‡e‰ È¯‰Â Ba eÓ˙Á ÔÈÏeÒt¿ƒ»¿«¬≈ƒ¿À»ƒ∆»
‰ÊÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe .·zÎ dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»ƒ¿«¿≈∆≈¿ƒ»∆
Ú„eiL „Ú B˙˜ÊÁ ÏÚ ep„ÈÓÚ ‡l‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆»«¬ƒ∆«∆¿»«∆ƒ»«

ÁÈÏLÏ ‡Ï LeÁ ‡Ï Ck ,ÏËa ‡e‰L70‰M‡Ï ‡ÏÂ ∆»≈»…»…¿»ƒ«¿…»ƒ»
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰L dÓˆÚ71ÈÈc ÔÈ‡L . «¿»∆«≈≈ƒ««»»∆≈ƒ≈

˙BBÓn‰ ÈÈ„k ÔÈ¯eq‡‰72. »ƒƒ¿ƒ≈«»

נכתב.63) בפני לומר צריכה שליח 64)שהיא רק שתהיה
תנאי  ככל זה תנאי לקיים ועליה דין, בית לפני להולכה

בינו 65)אחר. אלא מסירה בעדי לה נתן לא ואפילו
בו. חתומים ועדים הואיל הוא, כשר גט כן גם לבינה,

שניהם.66) על אסורה הרי אותו שזייפה יתברר אם כי
לזייף.67) חצוף אדם שאינו 68)שאין ישראל, בארץ

ונחתם. נכתב בפני לומר השליח 69)צריך אמר אפילו ואז
בטל. הגט - נכתב שאינו 70)בפני ישראל בארץ המביאו

כלום. לומר הגט 71)צריך משיגיע "אשה אמרו: וכן
הייתה  ואילו בקבלתו, נתגרשה שכבר מתגרשת". לידה
בפני  תאמר אם אפילו אזי בחותמיו, הגט לקיים צריכה

בדבר. נוגעת היא שהרי לה, נאמין לא שבממון 72)נכתב
וכן  לדבריו, ראייה שיביא עד עצמו על נאמן אדם אין
לך  קנויים ונכסי עצמך בו וכתוב גיטו שהביא "עבד אמרו:
שצריך  קנה", לא נכסים שחרורו) על הוא (נאמן קנה עצמו -

שטרות. כשאר לקיימו עדים
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ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
אדם 1) לכל התירה תנאי, על גירושין דין רבינו בו ביאר

גיטה  לה נתן תנאים, בכמה אותה קשר ופלוני, מפלוני חוץ
לפני  לאחר ונישאת תנאי על גירש שלו, שהנייר והתנה

התנאי. שנתקיים

.‡BÊ È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ ,È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰«¿»≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¬≈
.˙L¯‚Ó dÈ‡ - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,˙L¯‚Ó¿…∆∆¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«≈»¿…∆∆

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡a ¯·Îe2ÈËtLÓ ¿»≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿≈
Ìlk ÔÈ‡z‰3ÌLÂ .4- È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰L ,¯‡a˙ «¿»ƒÀ»¿»ƒ¿»≈∆«¿»≈«¿«

‡Ï ,Ìi˜˙iL ‰ÚLa ˙L¯‚Ó ‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆¿…∆∆¿»»∆ƒ¿«≈…
d„ÈÏ Ëb‰ ˙È˙ ˙ÚLa5ÏÚaÏ LÈ CÎÈÙÏ .6Ïh·Ï ƒ¿«¿ƒ««≈¿»»¿ƒ»≈«««¿«≈

Ëb‰7¯Á‡ È‡z ÏÚ ˙B˙‰Ï B‡ B‡z ÏÚ ÛÈÒB‰Ï B‡ «≈¿ƒ«¿»¿«¿«¿««≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯‰ È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÔÓÊ Ïk»¿«∆…ƒ¿«≈«¿«»ƒ««ƒ
B‡ Ëb‰ „·‡ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡Â .d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L∆ƒƒ«≈¿»»¿ƒ≈«««»««≈
˙L¯‚Ó dÈ‡ - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ Û¯O8. ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«¿«≈»¿…∆∆

‡Opz ‡Ï ‰lÁzÎÏe9˙‡O Ì‡Â .È‡z‰ Ìi˜˙iL „Ú ¿«¿ƒ»…ƒ»≈«∆ƒ¿«≈«¿«¿ƒƒ»
‡ˆz ‡Ï -10BÓi˜Ï d„Èa ¯‡L ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ ;11, …≈≈∆»ƒ≈…ƒ¿«¿»»¿«¿

ÌLÂ .È‡z‰ ÏËa È¯‰L12:dÏ ¯Ó‡ Ì‡L ,¯‡a˙ ∆¬≈»≈«¿«¿»ƒ¿»≈∆ƒ»«»
Ck È‡z ÏÚ ÌBi‰Ó B‡ ÂÈLÎÚÓ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿…∆∆≈«¿»≈««¿«»

CÎÂ13Ck ˙Ó ÏÚ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡L B‡ , »»∆»«»¬≈«¿¿…∆∆«¿»»
˙È˙ ˙ÚMÓ ˙L¯‚Ó ‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk - CÎÂ»»¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ«
‡ÏÂ Ëb‰ Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ CÎÈÙÏ .d„ÈÏ Ëb‰«≈¿»»¿ƒ»≈»¿«≈«≈¿…
B‡ „·‡ Ì‡Â .d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰MÓ B‡z ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«¿»ƒ∆ƒƒ«≈¿»»¿ƒ»«
È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó elÙ‡ ,Û¯Oƒ¿«¬ƒ≈«««…∆∆ƒ¿«≈«¿«¬≈
˙ÚMÓ ‰L¯b˙ ¯·Îe ,B˙BÓ ¯Á‡ È‡z‰ ˙Ói˜Ó BÊ¿«∆∆«¿«««¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«

d„ÈÏ Ëb‰ ˙È˙14ÏÚ Û‡ ‰lÁzÎÏ ‡Op‰Ï dÏ LÈÂ . ¿ƒ««≈¿»»¿≈»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»««
È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt15‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«≈«¿«¿≈¿ƒ∆»

ÏÚa B‡ ÂLÎÚÓa È‡z‰ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜˙È ‡Ï…ƒ¿«≈ƒ¿»»«¿«¿≈«¿»¿«
˙Ó16. ¿»

ב.2) ובין 3)הלכה . . . בגירושין ובין בקידושין שבין
ואלו  דברים, ארבעה בתנאי להיות צריך ממון, דיני בשאר
ושיהיה  ללאו, קודם שלו הן ושיהיה כפול, "שיהיה הם:
לקיימו". שאפשר דבר התנאי ושיהיה למעשה, קודם התנאי

הי"ג. שם טו.4)והשווה זו 5)הלכה הלכה מקור
א. עד, הוא.6)בגיטין לאחרים 7)יכול או לאשה לומר

הט"ז. פ"ו לעיל וכמבואר הוא, בטל לאשתי שנתתי גט
מת 8) כבר ואז תנאו, כשיתקיים אלא נגמר הגט ואין הואיל

או  הגט כשאבד וכלֿשכן מיתה, לאחר גט ואין הבעל,
תתגרש? ובמה בעולם, הגט אין התנאי קיום שבשעת נשרף,

שם). ישרף,9)(גיטין, או הגט יבטל או הבעל ימות שמא
למפרע. איש אשת כתב 10)ונמצאת ה"ה, פ"ט לקמן

עד  גומרין ואינן גירושין שם יש תנאי על "שהמגרש רבינו:
בתורת  תחילה לידה הגיע שהרי . . . התנאי שיתקיים
כמו  תצא, לא - התנאי שיתקיים קודם נשאת ואם גירושין,
וסוברים  בזה, רבינו על חולקים רבים אולם שביארנו".
הרי  תנאה קיום לפני ונשאת הואיל תצא, נשאת אם שאפילו
ועי' עליו, נאסרה - בזנות עליה שבא והשני איש, אשת היא

וכסףֿמשנה. זה 11)מגידֿמשנה הרי עמה: שהתנה כגון

לקמן  כמבואר הכלי, ואבד פלוני, כלי לי תתני אם גיטך
טז.12)הכ"ג. גט,13)הלכה יהיה מעכשיו שכוונתו:

דברי  והשווה וברש"י) עד. (גיטין התנאי שתקיימי עלֿמנת
ה"ח. פ"ג זכיה בהל' שם.14)רבינו פג,15)גיטין, שם,

לקיימו  שבידה תנאי וכל עצמה, לקלקל חשודה אינה כי א.
אחרים  ביד תלוי שהוא תנאי אולם שתקיימנו. בטוחים אנו -
ואסורה  יתקיים לא שמא חוששים לקיימו, בידה ואין

בברייתא. א עד, ועיי"ש לכתחילה. ואפילו 16)להנשא
מסירתו, משעת היא מגורשת הבעל, מת או הגט אבד
אמר  (שלא סתם תנאי על למגרש בניגוד לעיל, כאמור
או  הבעל יבטלנו שמא לכתחילה, נשאת שאינה - מעכשיו)
איש  אשת ונמצאת ישרף או הגט יאבד שמא או ימות,

למפרע.

.·ÔÈa ÂÈLÎÚÓ ¯Ó‡L ÔÈa ,È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ Ïk»«¿»≈«¿«≈∆»«≈«¿»≈
‰È‰È ‡Ï Ì‡Â ‰È‰È Ì‡ ¯Ó‡L17„ÁÈ˙È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ∆»«ƒƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿∆¬≈∆…ƒ¿«≈

È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÔÓÊ Ïk BzL‡ ÌÚ18ÈÙa ‡l‡ ƒƒ¿»¿«∆…ƒ¿«≈«¿«∆»ƒ¿≈
L elÙ‡Â „·Ú elÙ‡Â .„ÚB‡ d˙ÁÙMÓ ıeÁ ,‰ÁÙ ≈«¬ƒ∆∆«¬ƒƒ¿»ƒƒ¿»»

ÔË˜ da19.Ì‰ÈÙa LnLlÓ ‰LBa dÈ‡L ÈtÓ , ¿»»»ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆
ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙ Ì‡L ,Úe„È ¯·c‰Â¿«»»»«∆ƒƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿≈≈ƒ

„Á‡k20Ck ¯Á‡ È‡z‰ Ìi˜˙ elÙ‡ ,21˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿∆»¬ƒƒ¿«≈«¿«««»¬≈»≈
dÏÚa ‡nL ,˙L¯‚Ó22Ëb‰ ÏË·e23¯‡a˙iL BÓk , ¿…∆∆∆»¿»»»≈«≈¿∆ƒ¿»≈

.el‡ ˙BÎÏ‰a24 «¬»≈

לא 17) ואם מגורשת, תהיי זוז מאתיים לי תתני אם כגון
תתגרשי. לא הפנויה,18)תתני עם להתייחד שאסור

וברש"י). עג. (גיטין ב כא, בסנהדרין שם,19)כמבואר
ה"ד. פ"ה, שם כאחד 20)ובתוספתא עדים שני שראוהו

ובכת"י  החדרה. עמו נכנסו לא והם אשתו, עם שמתייחד
עדים. שני בפני לבדה עמה נתייחד ובכת"י 21)התימנים:

"אפילו  הנוסח: של"ד, וויניציאה בדפוס וכן התימנים,
התנאי". שנתקיים קידושין.22)לאחר לשם

גט 23) צריכה ולפיכך זו, בביאה וקידשה כשחזר הראשון,
עג:). (גיטין מספק הם 24)שני "הם הי"ח: פ"י, לקמן

צריך  אינו בביאה המקדש שכל ביאה, עדי הם הם יחוד, עדי
והשווה  ויבעול", בפניהם יתייחד אלא עדים בפני לבעול

הכ"ה. פ"ט, לקמן

.‚e·˙k :¯Ó‡iL ‡Ï ?È‡z ÏÚ Ì„‡ L¯‚Ó „ˆÈk≈«¿»≈»»«¿«…∆…«ƒ¿
zL‡Ï Ë‚ÏÚ dÏ e˙e e·˙k :B‡ ,‰Ê È‡z ÏÚ È ≈¿ƒ¿ƒ«¿«∆ƒ¿¿»«

ÏÚ :Ëb‰ CB˙a ·zÎÈ ‡lL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;È‡z¿«¿≈»ƒ«∆…ƒ¿…¿«≈«
˙ÈBÏt ˙‡ ÈBÏt L¯b ‰Ê È‡z25„ˆÈk ‡l‡ . ¿«∆≈≈¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«

ÔÈ·˙BÎÂ ,ÌzÁÏ ÌÈ„ÚÏÂ ·zÎÏ ¯ÙBqÏ ¯ÓB‡ ?‰OBÚ∆≈«≈ƒ¿…¿»≈ƒ«¿…¿¿ƒ
ÌÏBÚa È‡z ÌeL ‡Ïa ¯Lk Ëb26Ô˙B Ck ¯Á‡Â , ≈»≈¿…¿«»»¿««»≈

˙L¯‚Ó z‡ È¯‰ B‡ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡Â Ëb‰ dÏ»«≈¿≈»¬≈∆ƒ≈¬≈«¿¿…∆∆
:ÁÈÏLÏ B‡ Ì‰Ï ¯Ó‡È B‡ .CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ ‰Êa»∆«¿»»»»…«»∆¿»ƒ«

.CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ ‰Ê Ëb dÏ ez¿»≈∆«¿»»»»

אמרה:25) והתורה גט, של בגופו זכות לו נשארה כן, שאם
ישאר  ולא לבינה, בינו ומבדיל הכורת כריתות" "ספר

ופג.). כא: (גיטין שהוא אגד איזה נמצא 26)ביניהם
פד:). (שם לבינה בינו שיור כל ללא בכשרות, נכתב שהגט
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.„Û¯z ·zÎÏ ¯ÓbL ¯Á‡ Ëba È‡z‰ ·˙k27Ëb‰ »««¿««≈««∆»«ƒ¿……∆«≈
,ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Ì„˜ B·˙kL ÔÈa .¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈»≈≈∆¿»…∆¬ƒ«»≈ƒ

ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ¯Á‡Ï B·˙kL ÔÈa28B·˙k Ì‡ Ï·‡ . ≈∆¿»¿««¬ƒ«»≈ƒ¬»ƒ¿»
CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ :·˙k elÙ‡ ,Ëb‰ Û¯z Ì„˜29È¯‰ - …∆…∆«≈¬ƒ»««¿»»»»¬≈

ÏL BÙe‚a ˙eÎÊ BÏ ¯‡L È¯‰L ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰Ê∆¿≈≈ƒ∆¬≈ƒ¿«¿¿∆
Ëb30È¯‰ - Û¯z‰ ˙·È˙k Ì„˜ ‰t ÏÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿≈ƒƒ¿»«∆…∆¿ƒ««…∆¬≈

‰Ê31ÔÈLe¯b ˜ÙÒ32. ∆¿≈≈ƒ

והזמן,27) האשה, האיש, מקום העיקריים, הגט פרטי
הי"ז. פ"ג לעיל שהוא 28)כמבואר הגט, ועיקר הואיל

(שם). תנאי כל ללא בכשרות נכתב שהוא 29)התורף,
אם  אפילו הגט פוסל שהוא "חוץ" לתנאי בניגוד כשר, תנאי
הבאה. בהלכה כמבואר בפנים, כתבו ולא בפה אמרו

בכתב 30) בין התורף, כתיבת לפני התנאי שהוזכר כל כי
שם, (גיטין מלאה כריתות לשם הגט נכתב לא בעלֿפה, בין

זו.31)וברש"י). וויניציאה: רומי אמנם 32)בדפוס
רבינו  אבל "פסול", גט שזהו אמרו פד:) (גיטין בגמרא
לפי  בלבד, מדבריהם או התורה מן פסול הוא אם מסופק
באמרה: התורה, מן יסוד לו יש בתנאי התלוי זה שפסול
ביניהם  ישאר ולא לבינה בינו הכורת דבר כריתות", "ספר

או שום גט", "אינו חכמים: בו שאמרו "קשר" וכל קשר,
מה  וכל התורה, מן בטל שהוא ודאי בטל" גט זה "הרי
אינו  או התורה מן הוא אם הוא ספק "פסול", בו: שיאמרו
גט" "אינו בפירוש: בו אמרו ולא הואיל מדבריהם, אלא
'תשובות  ובמוספנו ה"א, פ"י לקמן ראה בטל". "גט או:

שם. רבינו'

.‰¯Á‡ ·˙Îa ÔÈa ,‰ÈÏÚ ‰˙‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿»»∆»≈ƒ¿»««
Û¯z‰33Û¯z‰ ¯Á‡ ‰t ÏÚ ÔÈa34È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â , «…∆≈«∆«««…∆¿»«»¬≈

‡l‡ :B‡ ,ÈBÏt LÈ‡Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡35 «¿À∆∆¿»»»≈ƒ¿ƒ∆»
‰È‰ Ì‡ :‰Ê È‡z ÏÚ Ëb‰ dÏ Ô˙Â ,ÈBÏt LÈ‡Ï¿ƒ¿ƒ¿»«»«≈«¿«∆ƒ»»

„·Ú B‡ Ì"ekÚ LÈ‡‰ B˙B‡36ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ B‡ »ƒ«∆∆»»∆»ƒ
ÂÈÁ‡ B‡ ÂÈ·‡ B‡ ‰ÈÁ‡Â ‰È·‡ ÔB‚k ,‰Â¯Ú37È¯‰ - ∆¿»¿»ƒ»¿»ƒ»»ƒ»ƒ¬≈

BÏ LiL LÈ‡‰ B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â ;¯Lk Ëb ‰Ê38da ∆≈»≈¿ƒ»»»ƒ∆≈»
ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLec˜39ÏÚ Û‡Â ƒƒ««ƒ∆≈«»≈»ƒ¿««

ÔË˜ ‡e‰L Èt40‰Ê ÔÈ‡Â Ëba ¯iL È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ƒ∆»»≈≈∆¬≈ƒ≈«≈¿≈∆
˙e˙È¯k41‰È‰ .42˙BÁ‡ ÏÚa‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ,d ¿ƒ»»««¬»∆««ƒ∆

d˙BÁ‡ ˙eÓz Ì‡ ,‰Â¯Ú ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ ÌBi‰«»»∆»ƒ∆¿»ƒ»¬»
dÏ ¯zÓ ‰È‰È43˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -44. ƒ¿∆À»»¬≈»≈¿…∆∆

הגט.33) נתינת בשעת הזכירו לא אינו 34)ואפילו בזה
הלכה  לקמן וכמבואר נתינה, בשעת כן לה שיאמר עד פוסל

לעיל 36)חוץ.35)טז. כמבואר קידושין, בני  שאינם
הט"ו. פ"ד אישות עליהם 37)הל' לה אין אלה כל

נמצא  יב) ד, (שם בערוה" תופסין קידושין ש"אין קידושין,
להם. ראויה אינה פנויה היא שאפילו בגט, שייר שלא

לו".38) "יש התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס
קידושין,39) להם ויש ה"ו. פ"א, אישות הל' לעיל המנויים

הי"ד. פ"ד שם שיגדל,40)כמבואר עד קידושין בר ואינו
ה"ז. שם חוץ"41)כמבואר "תנאי וזה א. פה, גיטין

לכל  זה גם התירה שלא הגט, בגוף שייר שהרי בגט, הפוסל

עצמו  בגט אין מנת" "על בלשון: המנוסח תנאי כן לא אדם,
על  עמה שהתנה אלא אדם, לכל התירה שהרי שיור, שום
שהם  תנאים כשאר אלא זה ואין לפלוני, תנשאי שלא מנת

וברש"י). פב. לו.42)(שם התירה לא שהגט פלוני אותו
זה 43) ואין לו, מלהנשא מעכבתה המגרש של שיורו נמצא

נפשט.44)כריתות. שלא ספק א. פה, שם

.ÂÈnÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿À∆∆¿»»»ƒƒ
,CÈ˙efÓ ıeÁ :B‡ ;ÌÏBÚa ‰zÚ BÈ‡L ,„ÏeiL∆ƒ»≈∆≈«»»»ƒ¿«ƒ
˙eÊÏ Ï·‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰z :¯ÓBÏk¿«ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈¿»»»¬»ƒ¿
ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;LÈ‡ ˙L‡ ¯eq‡a z‡ È¯‰¬≈«¿¿ƒ≈∆ƒ¬≈«¿À∆∆¿»
Ck¯„k ‡lL Ï·‡ ,ı¯‡‰ Ïk C¯„k CÈÏÚ ‡B·iL ÈÓƒ∆»»«ƒ¿∆∆»»»∆¬»∆…¿«¿≈
ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;CÈ¯eq‡a z‡ È¯‰¬≈«¿¿ƒ«ƒ¬≈«¿À∆∆¿»»»
Lc˜˙‰Ï ˙¯zÓ ‡È‰L ,¯ÓBÏk ,¯ËLa Lc˜nÓƒ¿«≈ƒ¿»¿«∆ƒÀ∆∆¿ƒ¿«≈
˙L‡ ¯eq‡a z‡ È¯‰ ¯ËLa Ï·‡ ,‰‡È··e ÛÒÎa¿∆∆¿ƒ»¬»ƒ¿»¬≈«¿¿ƒ≈∆
˙¯Ù‰Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;LÈ‡ƒ¬≈«¿À∆∆¿»»»≈¬»«

CÈ¯„45˙eLÈ‡ ÌeL CÈÏÚ ÈÏ ¯‡L ‡Ï :¯ÓBÏk , ¿»«ƒ¿«…ƒ¿«ƒ»«ƒƒ
;ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰ ÔÈÚÏ ÈzL‡ z‡L ,CÈ¯„ ˙¯Ù‰Ó ıeÁ≈¬»«¿»«ƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬»«¿»ƒ

‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ B‡46Ì‡L ,‰M¯È ÔÈÚÏ B‡ ; ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»¿ƒ¿«¿À»∆ƒ
˜ÙÒ BÊ È¯‰ el‡Ó „Á‡ ÏÎa - ‰pL¯ÈÈ ‰˙Ó≈»ƒ»∆»¿»∆»≈≈¬≈»≈

˙L¯‚Ó47. ¿…∆∆

ואישה 45) יקימנו "אישה יד): ל, (במדבר בה שנאמר
שלא 46)יפרנו". מזה, חוץ דבר לכל ומגרשה כהן, שהוא

יא): כב, (ויקרא אמרה והתורה תרומה, באכילת תיאסר
נמצא  אוכלת, היא קידושיו וע"י בו" יאכל הוא כספו "קנין

וב'תוספות'). שם, (גיטין בגיטו שייר נסתפק 47)זה שם.
להם. נפשט ולא לחכמים

.ÊÔ·e‡¯Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿À∆∆¿»»»≈¿≈
dÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÔBÚÓLÂ48Ô·e‡¯Ï ˙¯zÓ z‡ È¯‰ : ¿ƒ¿¿»«¿»«»¬≈«¿À∆∆ƒ¿≈

,È‡z‰ Ïh· È¯‰L ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿¬≈¿…∆∆∆¬≈ƒ≈«¿«
dÏ Ô¯Èz‰ Ô‰a ‰˙‰L ÌÈL‡‰L49. ∆»¬»ƒ∆ƒ¿»»∆ƒƒ»»

(מגידֿמשנה).48) ואמר שנית, לה ונתנו ממנה ונטלו שחזר
על 49) ואסרה לאלו התירה השניה שבאמירתו אומרים ואין

תמצי  'אם בדרך שנפשטה בעיא פב: (שם העולם כל
לומר').

.ÁdÏ ¯Ó‡50dÈ‡ BÊ È¯‰ - Ô·e‡¯Ï ˙¯zÓ z‡ È¯‰ : »«»¬≈«¿À∆∆ƒ¿≈¬≈≈»
:dÏ ¯Ó‡ .ÔBÚÓL ÏL B‡z Ïha ‡Ï È¯‰L ;˙L¯‚Ó¿…∆∆∆¬≈…ƒ≈¿»∆ƒ¿»«»
Û‡ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ,ÔBÚÓLÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰¬≈«¿À∆∆¿ƒ¿¬≈«¿À∆∆«

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓLÏ51d¯Èz‰ ‡Ï ‡nL . ¿ƒ¿¬≈∆¿≈≈ƒ∆»…ƒƒ»
‡L ‰ÊÂ ;„ÓBÚ B¯eq‡a Ô·e‡¯e ,ÔBÚÓLÏ ‡l‡¯Ó ∆»¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈¿∆∆»«

B‡ .ÔBÚÓLÏ Û‡ Ì„‡ ÏÎÏ :¯ÓBÏk ,'ÔBÚÓLÏ Û‡'«¿ƒ¿¿«¿»»»«¿ƒ¿
‡e‰Â - 'ÔBÚÓLÏ Û‡' ¯Ó‡L ‰ÊÂ ;ÏkÏ d¯Èz‰ ‡nL∆»ƒƒ»«…¿∆∆»««¿ƒ¿¿
.B‡˙a Ô·e‡¯Ï ‰È‰ CeÓÒ ÔBÚÓML ,Ô·e‡¯Ï ÔÈc‰«ƒƒ¿≈∆ƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»

ושמעון.50) מראובן חוץ תחילה לה שאמר ספק 51)זה
פ"י  לקמן מבואר מגורשת, ספק ודין פג.). (שם נפשט שלא

ה"ג.

.Ë¯ÁÓÏe ÈzL‡ z‡ ÔÈ‡ ÌBi‰ :¯Ó‡Â ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»¿»««≈«¿ƒ¿ƒ¿»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46



קט oiyexib zekld - miyp xtq - ixyz 'h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÈa ˙¯kL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÈzL‡ z‡«¿ƒ¿ƒ≈»¿…∆∆¿««ƒ∆»«≈
ÌBi‰ dÈ·Ï52‰f‰ ÌBi‰ ÔÓ :ÔÈhba ÔÈ·˙Bk CÎÈÙÏ . ¿≈»«¿ƒ»¿ƒ«ƒƒƒ««∆

ÌÏBÚÏe53. ¿»

כרותה 52) היא הרי היום, ממנו שכרתה כיון אומרים ואין
בזה). אחרת דיעה שם ולרש"י פו. (שם לעולם ממנו

תקנה,53) מחמת אלא זה ואין הי"ב, פ"ד לעיל כמבואר
הזה  היום מן כמפרש: הוא הרי שסתם כל - הדין מצד אבל

ובמגידֿמשנה). פו. (שם ולעולם

.ÈÈÎÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈««¿ƒ
˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡L ,Ë‚ BÈ‡ -54Ïk B‡ ÈiÁ ÈÓÈ Ïk . ≈≈∆≈∆¿ƒ»¿≈««»

BÈa ˙¯k È¯‰L ;Ëb ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt [ÈiÁ] ÈÓÈ¿≈«≈¿ƒ¬≈∆≈∆¬≈»«≈
B˙B‡ ˙eÓiLk ˙eL¯ ‰ÈÏÚ BÏ ¯‡Mz ‡ÏÂ ,dÈ·Ï¿≈»¿…ƒ»≈»∆»¿¿∆»

ÈBÏt55. ¿ƒ

בו.54) קשורה היא חייה ימי הוא.55)שכל כשימות או
מיד  להנשא ומותרת בו, קשורה תהא שלא זמן שיהא נמצא

שם). רי"ד ותוס' (רש"י תנאו תקיים והיא

.‡È„Ú CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…≈¿ƒ¿≈»ƒ«
Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL56CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL . ¿ƒ¬≈∆≈∆…≈¿ƒ¿≈»ƒ

˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÌÏBÚÏ57CÎÈÙÏ .58, ¿»≈≈∆¬≈≈∆¿ƒ¿ƒ»
¯Oa ÈÏÎ‡z ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈∆ƒ≈«¿»∆……¿ƒ»»
,Ë‚ BÈ‡ - ÌÏBÚÏ (‰Ê) ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ,ÌÏBÚÏ (‰Ê)∆¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ∆¿»≈≈

Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ;˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡L59. ∆≈∆¿ƒ«¿ƒ¬≈∆≈

וגם 56) רשות, עליה לו תשאר לא יום שלשים לאחר שהרי
לא  שמא חוששים אין ולפיכך תנאו, לקיים לה אפשר

בו. זה 57)תעמוד תנאי לקיים בו קשורה היא ימיה שכל
תהיה  אביה ימות שאם ואע"פ וברש"י) ה. (קידושין מחמתו
אביה", "בית עוד נקרא שאינו זה, לבית להכנס מותרת
"כל  לדין דומה זה אין - הי"א נדרים מהל' בפ"ח כמבואר
שהרי  הקודמת, בהלכה הנזכר גט" זה הרי פלוני, חיי ימי
אף  בו להכנס תותר לא עולמית בו להכנס שנאסרה זה בית
מפני  בו להכנס תותר לא אביה ימות אם ואפילו פעם,
(שאינו  נשתנה כשלעצמו שהבית מפני אלא הותר, שהאיסור
תותר  לא עמה שהתנה מה שעל נמצא אביה"), "בית עוד
על  לדין: דומה זה והרי היתר, שום לאיסורה ואין לעולם
(מגידֿ הבאה בהלכה המבואר לפלוני, תנשאי שלא מנת

האומר".58)משנה). "וכן ר"מ: רומי גיטין 59)בדפוס
ב. פג,

.·ÈBÈ‡ - ÈBÏÙÏ È‡Opz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…ƒ»¿ƒƒ¿ƒ≈
Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .Ë‚≈»¿»∆∆¿≈»¬≈∆ƒ≈
˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL B‡ ,ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ˙Ó ÏÚ«¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆…≈¿ƒ¿≈

ÈÎÈiÁ ÈÓÈ Ïk B‡ ,ÌÏBÚÏ CÈ·‡60:dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . »ƒ¿»»¿≈««¿ƒ¬»ƒ»«»
È¯‰ - ‰L ÌÈMÓÁ „Ú ÈBÏÙÏ È‡Opz ‡lL ˙Ó ÏÚ«¿»∆…ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ»»¬≈

Ëb ‰Ê61‰˙‰L ÔÓÊ Ïk BÏ ‡Opz ‡ÏÂ .62Ì‡Â . ∆≈¿…ƒ»≈»¿«∆ƒ¿»¿ƒ
Ú¯ÙÓÏ Ëb‰ ÏËa - ˙‡O63¯Lk „Ïe‰ - BnÚ ‰˙Ê . ƒ≈»≈«≈¿«¿≈«»¿»ƒ«»»»≈

ÔÈ‡eOp‰ ÏÚ ‡l‡ ‰˙‰ ‡lL ,¯Lk Ëb‰Â64. ¿«≈»≈∆…ƒ¿»∆»««ƒƒ

אין 60) פלוני, חיי ימי כל אלא נמשך התנאי שאין ואע"פ

הרי  פלוני, ימי כל יין תשתי שלא "עלֿמנת לדין: דומה זה
לשתות  מותרת תהיה שם כי י, הלכה לעיל המבואר גט" זה
אסור  היין שאין נמצא פלוני, בחיי בו שנאסרה יין אותו
ואף  לעולם, בנישואיו נאסרה זו אבל עולם, איסור עליה
לבית  תלכי "שלא בדין: לעיל וכביאורנו לו, תותר לא פעם
ל"עלֿ דומה זה והרשב"א הרמב"ן ולדעת לעולם". אביך
מגורשת  שהיא - פלוני" חיי ימי כל יין תשתי שלא מנת

סכ"ב). קמג, סי' בשו"ע וכן יש 61)(מגידֿמשנה, שהרי
לאיסורה. מיד,62)היתר להנשא מותרת לאחרים אבל

אלא  נישואין אין שהרי לפלוני, תינשא שמא חוששים ואין
פב:). גיטין ('תוספות' עצמה תקלקל לא ובודאי מדעתה,

ממזרים,63) - זה "פלוני" שלפני הקודם מהבעל ובניה
לפלוני  נשאת ואפילו סט"ז). קמג, (סי' בשו"ע כמבואר
בטל  הגט זה, תנאי על שגרשה הראשון בעלה שמת לאחר
נמצא  כן, לא שאם ממזרים. הקודם מהבעל ובניה - למפרע
הרי  חייה ימי כל אלא עולמית פלוני אותו על נאסרה שלא
סוברים  ויש (מגידֿמשנה). לבינה" בינו כרת שהרי גט, זה
גדולות'). ('הלכות תנאו בטל בעלה, שמת שכיון

אין 64) לפלוני לו נישאת אם שגם ואףֿעלֿפי א. פג, גיטין
שלא  התנה, כן דעת על - בטל הגט שהרי כזנות, אלא זה

(מגידֿמשנה). נישואין בדרך תעשה

.‚È˙‡O Ì‡ ,ÈBÏÙÏ È‡OpzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒƒ≈
e¯Ó‡ Ï·‡ .ÌÈ‡z‰ Ïk ¯‡Lk ,Ëb ‰Ê È¯‰ - BÏ¬≈∆≈ƒ¿»»«¿»ƒ¬»»¿

ÌÈÓÎÁ65.¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÈBÏt B˙B‡Ï ‡Ï ‡Opz ‡Ï : ¬»ƒ…ƒ»≈…¿¿ƒ¿…¿«≈
ÔÈ˙B Ô‰ÈL :e¯Ó‡È ‡nL ,‡Opz ‡Ï ÈBÏÙ B˙B‡Ï¿¿ƒ…ƒ»≈∆»…¿¿≈∆¿ƒ

‰ÊÏ ‰Ê ‰zÓa66‡l‡ Ë‚ BÈ‡L ,‡Opz ‡Ï ¯Á‡Ïe ; ¿«»»∆»∆¿«≈…ƒ»≈∆≈≈∆»
‡Ï - ÈBÏt B˙B‡Ï ˙‡OÂ ‰¯·Ú .È‡z‰ Ìei˜a¿ƒ«¿«»¿»¿ƒ»¿¿ƒ…

‡ˆz67- ÈBÏt B˙B‡Ï ‡OpzL Ì„˜ ¯Á‡Ï ˙‡O . ≈≈ƒ»¿«≈…∆∆ƒ»≈¿¿ƒ
ÈMÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆ˙Â ,Ëb‰ ÏËa68. »≈«≈¿≈≈¿«»»«¿≈¿ƒ»≈ƒ≈ƒ

א.65) פד, שם,66)שם (רש"י מזה גדול לעז לך ואין
סב:). שבת חשש 67)וראה ומשום התנאי, נתקיים שהרי

תצא. לא אשת 68)לעז יאמרו שלא עין. מראית משום
הראב"ד  ולדעת ה"ד. פ"י לקמן השווה גט, בלא יוצאה איש
את  להכשיר תקנה יש ה"א) פ"ו, גיטין ה'ירושלמי' (ע"פ
בעלה  שיגרשנה (אחרי פלוני לאותו שתינשא ע"י הוולד
לבעלה  לחזור שאסורה אלא למפרע, הגט ויתקיים השני)
נפסק  וכך הנישואין' מן גרושתו 'מחזיר משום השני,
לפלוני  שתינשא היתה המגרש שכוונת סובר, ורבינו בשו"ע.
לה  ואין הגט בטל - תחילה לאחר כשנשאת ולפיכך תחילה,
רבינו, לדעת מסייעת פד.) (גיטין הש"ס וסוגיית תקנה.

זו. תקנה בה הוזכרה לא שהרי

.„ÈÔÈ‡L ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÈlL ¯Èp‰Â Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈¿«¿»∆ƒ≈»¿…∆∆∆≈
˙e˙È¯k ‰Ê69‰Ê È¯‰ - ¯Èp‰ ˙‡ ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ ; ∆¿ƒ«¿»∆ƒ¿ƒƒ∆«¿»¬≈∆

Ôz˙Â ,Ëb70. ≈¿ƒ≈

וראה 69) הגט. של הנייר לעצמו שהשאיר [כיון ב. כ, גיטין
ולפי  הט"ז. פ"ה למעלה זה וכעין שם. הרשב"א בחידושי
- שמעון של והנייר גיטך זה הרי לה אמר אם זה, טעם
כריתות. זה והרי כלום, השאיר לא לעצמו שהרי מגורשת,
כלום  לה נתן לא שלו, שהנייר "כיון פירש: שם רש"י אבל
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באויר"]. פורחות אותיות בשעת 70)שנמצאו כי שם.
ומתנה  מחזירתו, היא זמן ולאחר שלה, הנייר היה הגירושין

עה:). שם (רש"י מתנה שמה להחזיר עלֿמנת

.ÂË:dÏ ¯Ó‡Â dÏ B˙e ·‰Ê ÏL ÒË ÏÚ Ëb‰ ˜˜Á»««≈««∆»»¿»»¿»«»
d˙a˙k ‰Ïa˜˙Â .¯Lk - C˙a˙Îe Ch‚ ‰Ê È¯‰71, ¬≈∆ƒ≈¿À»≈»≈¿ƒ¿«¿»¿À»»

ÌÈÏLÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;d˙a˙k È„k Òha LÈ Ì‡ƒ≈««¿≈¿À»»¿ƒ««¿ƒ
d˙a˙k72. ¿À»»

פרעון,71) לשם היתה שהנתינה אומרים, ואין ב. כ, שם
אלא  בידה", "ונתן בו: שנאמר הגט נתינת חסרה ועדיין
סי' לאהע"ז ופר"ח ט"ז ראה לשניהם, עולה אחת נתינה
זה  שהרי כ:) (שם בחידושיו הרשב"א וכתב ס"ח. קכד,
נתקבלה  שאם כתובתך, ומחלי גיטך התקבלי כאומר:
ואינה  באויר פורח הגט כתב נמצא זה, בטס כתובתה
צורך  אין כי יתכן - (הי"ד) למעלה רבינו [ולדעת מגורשת

גמורה]. כריתות זוהי שהרי מכיסו.72)לכך,

.ÊËÔB‚k ,Ëb‰ Ïh·nL È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ Ïk»«¿»≈«¿«∆¿«≈«≈¿
ÈÓÈ Ïk ÔÈÈ ‰zLz ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎ‡z ‡lL dÏ ‰˙‰L∆ƒ¿»»∆……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ»¿≈

‰ÈiÁ73ÈBÏtÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ ‰È‰zL B‡ ,74, «∆»∆ƒ¿∆À∆∆¿»»»ƒ¿ƒ
ÌÈ‡z ¯‡L ‰ÈÏÚ ‰˙‰L B‡75:Û¯z‰ ˙·È˙k Ì„˜ ∆ƒ¿»»∆»¿»¿»ƒ…∆¿ƒ««…∆

- dÏ B˙e B˜ÁÓe ¯ÊÁÂ Ëba ·e˙k B‡z ‰È‰ Ì‡ƒ»»¿»»«≈¿»«¿»¿»»
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰76È‡z‰ ‰È‰ Ì‡Â ;77‰t ÏÚ78 ¬≈»≈¿…∆∆¿ƒ»»«¿««∆

‡Ïa dÏ B˙BÂ ¯ÊBÁÂ ‰pnÓ Ëb‰ ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈«≈ƒ∆»¿≈¿¿»¿…
.¯Lk È‡˙a B‡ ÏÏk È‡z¿«¿»ƒ¿«»≈

יא.73) הלכה לעיל כמבואר גט, אינו 74)שאינו זה שאף
הגט  את פוסלים התנאים אלה וכל ה"ה, לעיל כמבואר גט,
שם. כמבואר התורף, לאחר בו נכתבו אם אפילו

אלא 75) פוסלים אינם והם הגט, מבטלים שאינם הכשרים,
ה"ד. לעיל כמבואר התורף, כתיבת קודם כשהזכירם

התורף,76) הוא הגט, עיקר שהרי א. פה, ודף ב. פד, גיטין
כריתות. זו ואין הגט בגוף זכות לו שנשארה בפסול, נכתב

הבאה.77) בהלכה כמבואר מפלוני", "חוץ של
התורף 78) לאחר זה תנאי התנה אבל לידה, נתינתו בשעת

כמבואר  כשר, גט זה הרי נתינה, בשעת הזכירו ולא בעלֿפה
ב. פד, בגיטין ומקורו ה"ה. לעיל

.ÊÈÏ ¯Ó‡Â BzL‡Ï Ëb Ô˙pL È¯‰ ?„ˆÈkz‡ È¯‰ :d ≈«¬≈∆»«≈¿ƒ¿¿»«»¬≈«¿
Ì‡ ,ÈBÏtÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓe ‰Êa ˙L¯‚Ó¿…∆∆»∆À∆∆¿»»»ƒ¿ƒƒ
˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â dÏ B˙e ¯ÊÁÂ ‰pnÓ BÏË¿»ƒ∆»¿»«¿»»¿»«»¬≈«¿À∆∆

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Chb ‰Ê È¯‰ :B‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ79ÔÎÂ . ¿»»»¬≈∆ƒ≈¬≈¿…∆∆¿≈
.Ba ‡ˆBik Ïk…«≈

את 79) הרי ויאמר: יחזור אלא ממנה יטלנו לא אם אבל
זכתה מותרת  שכבר הגט, להכשיר יועיל לא אדם, לכל

ומאחר  ה"א. פ"י לקמן כמבואר הכהונה, מן להפסל בגיטה
לה  ויתננו שיטלנו עד לתקנו יכול אינו אותו , קנתה שכבר
ודקדק  פד:). (גיטין ה"ט פ"א לעיל וראה כשרה. נתינה
התנאים  שבשאר ו, ס"ק קמז סי' לאהע"ז שמואל' ה'בית
הזכירם  אם ימיה, כל בשר תאכל שלא כגון הגט, המבטלים
שהרי  לכהונה, אותה פוסלים ואינם הואיל נתינה, בשעת

צורך  אין ה"א, פ"י לקמן וכמבואר התורה, מן בטל הגט
תנאו  שמבטל ויאמר יחזור אלא ממנה, זה גט וליטול לחזור
כאן, רבינו שדייק וזהו כג, הלכה לקמן כמבואר כשר, והגט

בלבד. "תנאיֿחוץ" אלא מנה ולא

.ÁÈÌÈ˙‡Ó BÏ ÔzzL È‡z ÏÚ BzL‡Ï Ëb Ô˙Bp‰«≈≈¿ƒ¿«¿«∆ƒ≈»«ƒ
¯ÊÁÂ ,ÊeÊ80ÌÈ„Ú ÈÙa ¯Á‡ È‡z ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â81 ¿»«¿ƒ¿»»∆»¿««≈ƒ¿≈≈ƒ

ÂÈ¯·„ eÏha ‡Ï - ÌÈL ÈzL ÂÈ·‡ LnLzL∆¿«≈»ƒ¿≈»ƒ…ƒ¿¿»»
:dÏ ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÌÈB¯Á‡‰»«¬ƒ∆»ƒƒ∆»¬≈∆¿≈»
- ˙ˆ¯ ,˙LnLÓ - ˙ˆ¯ .ÌÈ‡z‰ ÈMÓ „Á‡ ÈOÚ¬ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ»»¿«∆∆»»

˙˙B82ÔÓ „Á‡Â ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ‡Â . ∆∆¿≈∆»ƒ»ƒƒ¿∆»ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈB¯Á‡‰83ÔzzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡ . »«¬ƒƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ¿»»∆»∆ƒ≈

BÏ ÔzzL ÌÈL ÈÙa ‰˙‰Â ¯ÊÁÂ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ»«ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«ƒ∆ƒ≈
ÌÈ˙‡Ó ÏL È‡z‰ Ïha ¯·k - ÊeÊ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿»ƒ≈«¿«∆»«ƒ

ÊeÊ ˙B‡Ó LÏL ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆe84.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»ƒ≈¿≈¿≈…«≈»∆

הראשון.80) תנאו שקיימה מסר 81)לפני שכבר אחרי
או  להוסיף יכול זאת ובכל הראשון, תנאו עם לידה הגט

מנת" "על התנה לא כי תנאו, יהיה",לשנות "אם אלא
זמן  כל אחר, תנאי על להתנות "שיכול ה"א לעיל כמבואר
לידה". הגט שהגיע אע"פ הראשון התנאי נתקיים שלא

א.82) עו, שבתנאי 83)גיטין העדים מן אחד כלומר,
מצטרפים  אינם השני, שבתנאי העדים מן ואחד הראשון,

זה. בגט תנאי שהיה בתנאו 84)להעיד נתכוין ודאי כאן
הם  אחד בענין שניהם שהרי הראשון, תנאו את לעקור השני

שם). (גיטין,

.ËÈ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ‰Ê ¯·„ ‰OÚzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆«¬∆»»∆¿»¬≈∆
.‰OÚz ÔÓÊ ‰nk L¯t ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„Á‡ ÌBÈ L¯ÙÓkƒ¿»≈∆»ƒ¿…≈≈«»¿««¬∆
ÈnÚ ÈOÚzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆«¬ƒƒƒ
˙Ó ÏÚ ,‡a‡ ˙‡ ÈLnLzL ˙Ó ÏÚ ,‰Î‡ÏÓ¿»»«¿»∆¿«¿ƒ∆«»«¿»
Ì‡ B‡ ‰Î‡ÏÓ BnÚ ‰˙OÚ Ì‡ ;Èa ˙‡ È˜ÈzL∆»ƒƒ∆¿ƒƒ»¿»ƒ¿»»ƒ
„Á‡ ÌBÈ Ba ‰˜È‰L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ ÂÈ·‡ ˙‡ ‰LnLƒ¿»∆»ƒ∆»∆≈ƒ»¿∆»
‰Úa¯‡ CB˙a ‡e‰Â ,Ba ˜BÈ Ôa‰L ÔÓf‰ CB˙a¿«¿«∆«≈≈¿¿«¿»»

L„Á ÌÈ¯OÚÂ85ÂÈ·‡ ˙Ó B‡ Ôa‰ ˙Ó .Ëb ‰Ê È¯‰ - ¿∆¿ƒ…∆¬≈∆≈≈«≈≈»ƒ
Ë‚ BÈ‡ - LnLzL B‡ ˜ÈzL Ì„˜86. …∆∆»ƒ∆¿«≈≈≈

מאכלות 85) הל' וראה הכ"ו. פי"א לקמן כמבואר ללידתו,
ה"ה. פ"ג ואינה 86)אסורות התנאי, נתקיים לא שהרי

וראה  עה:), (גיטין ואניקהו הבן לי תן לומר: יכולה
זה  הרי שלדעתם הבן, מת דיבורֿהמתחיל שם ב'תוספות'
והרי  צרכו, כדי להרויח אלא לצערה זה נתכוין שלא גט,

לכך. הוצרך לא

.ÎÈLnLz B‡ Èa ˙‡ È˜ÈzL ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡»«»«¿»∆»ƒƒ∆¿ƒ¿«¿ƒ
.L¯tL ÔÓf‰ ˙ÓÏLÓ BÊ È¯‰ - ÌÈL ÈzL È·‡ ˙‡∆»ƒ¿≈»ƒ¬≈«¿∆∆«¿«∆≈≈
ÔÈ‡ :·‡‰ ¯Ó‡L B‡ ,ÔÓf‰ CB˙a ·‡‰ B‡ Ôa‰ ˙Ó≈«≈»»¿«¿«∆»«»»≈
Ìi˜˙ ‡Ï È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÈLnLzL ÈBˆ¿̄ƒ∆¿«¿≈ƒ≈≈∆¬≈…ƒ¿«≈

È‡z‰87.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿«¿≈…«≈»∆

לא 87) והרי לצערה, זה נתכוין מסויים, זמן ופירש הואיל
ובר"ן). שם, (גיטין תנאו נתקיים ולא נצטערה
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.‡ÎÓ ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙ ¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ‰˙ :ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ Ô‡kÓƒ»¿«¿ƒ»¿»¿¿ƒ

BzÚcÓ88dÈ‡ - ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ƒ«¿¬≈¿…∆∆¿««¿ƒ≈»
˙L¯‚Ó89Ïa˜Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â BÁ¯k ÏÚa BÏ ‰˙ . ¿…∆∆»¿»¿«»¿¿≈∆¿«≈

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ -90BzÚcÓ ÔzzL „Ú ,91¯Ó‡Â ¯ÊÁ . ¬≈∆≈»«∆ƒ≈ƒ«¿»«¿»«
dÈ‡ - CÏ ÔÈÏeÁÓ Ô‰ È¯‰ :ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a dÏ»¿«¿ƒ¬≈≈¿ƒ»≈»

È‡z‰ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L ,˙L¯‚Ó92ÌÈLÏL CB˙a ˙Ó . ¿…∆∆∆¬≈…«¬»«¿«≈¿¿ƒ
ÏÈ‡B‰ - ÌBÈ93‰˙ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ eÓÏLÂ94, ƒ¿»¿«¿ƒ¿…»¿»

.˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

i`pzd dyrp `l ixdy ,zyxebn dpi` jl oilegn od ixd"
."'ek

והוא  הגירושין, במעשה פוגע ואינו מחליש אינו התנאי
בראשית  מעשה עם הקב"ה שהתנה למה במהותו דומה
לאו  ואם מתקיימין, אתם התורה את מקבלים ישראל "אם
על  המדרש כמאמר ובוהו", לתוהו אתכם מחזיר אני
מתן־ ואחר יראה בתחילה ושקטה", יראה "ארץ הפסוק
את  לבטל אמנם יכול התנאי ששם וכשם שקטה, תורה
המעשה, עצם על נוסף עניין הוא אבל הבריאה, מעשה
הנ"ל  התנאי גם כך כלום, חסר אינו עצמו והמעשה
המעשה  יתבטל התנאי יתקיים לא שאם שאף בגירושין
את  המבטל שני דבר כמו זה הרי מכל־מקום מעיקרא,
כל  בשלימותו עומד כשלעצמו הגירושין ומעשה המעשה,

התנאי. נתמלא לא עוד
(47 dxrd 192 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

אומרים 89)בהסכמתו.88) ואין התנאי, נתקיים לא שהרי
עד:). (גיטין בלבד לזרזה אלא זה נתכוין לא

תצא.90) לא נשאת ואם תנשא, לא ולכתחילה מדבריהם.
הסוברת 91) דיעה לאותה לחוש יש איש אשת באיסור כי

ולפיכך  נתינה. אינה - כרחו בעל נתינה שם) (גיטין,
השניה  כדיעה לפסוק יש הדין מן אבל תינשא, לא לכתחילה
ולפיכך  נתינה, שמה בעלֿכרחו נתינה הסוברת: עה.) (שם
ה"ז. פי"ב, ויובל שמיטה הל' והשווה תצא, לא נשאת אם

אם 92) אבל עד:). (שם נצטערה ולא לצערה נתכוין שהרי
הלכה  בסמוך כמבואר מגורשת, זה הרי לגמרי התנאי ביטל

(מגידֿמשנה). אינן.93)כג אלו תיבות התימנים, בכת"י
בהלכה 94) כמבואר ליתן, יכולה אינה וליורשיו בחייו,

הבאה.

.·ÎÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ
dÈ‡ - ÔzzL Ì„˜ ˙Óe ,ÔÓÊ Ú·˜ ‡ÏÂ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿…»«¿«≈…∆∆ƒ≈≈»
ÔzzL ‡l‡ ‰ÈÏÚ ‰˙‰ ‡lL ,ÂÈL¯BÈÏ ÔzÏ ‰ÏBÎÈ¿»ƒ≈¿¿»∆…ƒ¿»»∆»∆»∆ƒ≈

BÏ95ÔÓÊ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L ,Ëb‰ ÏË· ‡ÏÂ .96,CÎÈÙÏ . ¿…»≈«≈∆¬≈…»«¿«¿ƒ»
È¯‰ - ˙eÓiL Ì„˜ Ú¯˜ B‡ Ëb‰ „·‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««≈ƒ¿«…∆∆»¬≈

‡Opz ‡Ï BÊ97¯ÊÏ98ıÏÁzL „Ú99. …ƒ»≈¿»«∆«¬…

א.95) עד, התנאי 96)גיטין שיתקיים שאיֿאפשר אע"פ
הכסף  לנתינת זמן קבע ולא הואיל אולם הבעל, מת שהרי

זמן", לה ל"קבע בניגוד בפועל, יבוטל שהתנאי איֿאפשר
רבינו  ולמד בפועל. התנאי נתבטל בזמן נתנה לא אם שאז
זה  "הרי הי"א): פ"ט ולקמן עו: (גיטין שאמרו ממה זה דין
חודש, עשר שנים ועד מכאן באתי לא אם מעכשיו גיטך
לא  . . . שיבוא שאיֿאפשר אע"פ חודש. י"ב בתוך ומת
- התנאי" כשיתקיים חודש י"ב אחר עד יבם במקום תנשא
מגורשת  אינה להתבטל, לתנאי ואיֿאפשר שמת שאע"פ הרי
"כשיתקיים  חודש י"ב אחר עד יבם במקום גמורים גירושין

(מגידֿמשנה). בפועל" שהרי 97)התנאי דחוק, הלשון
לא  לפיכך שימות, קודם הגט ואבד הואיל הנותנת' 'היא
סי' (אהע"ז ה'טור' וגירסת שתחלוץ, עד יבם במקום תנשא
תינשא" ולא מספק מגורשת זו "הרי רבינו: בדברי קמג)
ליתא. "מספק" ותיבת תימן, בכת"י גוונא וכהאי

אח.98) הבעל התנאי 99)כשהניח נתקיים לא שהרי
"לא  שהרי יכולה, אינה ולהתייבם ליבום, היא זקוקה ועדיין
מתייבמת, ולא וחולצת מגורשת כספק היא והרי הגט", בטל

ה"ז. פ"ו וחליצה יבום הל' השווה

.‚ÎB‡ ÈBÏt ÈÏk ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
,·‚ B‡ „‚a B˙B‡ B‡ ÈÏk B˙B‡ „·‡Â ,ÈBÏt „‚a∆∆¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆ƒ¿«
„Ú ,Ë‚ BÈ‡ - ÂÈÓ„a ÊeÊ ÛÏ‡ BÏ ‰˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿»∆∆¿»»≈≈«

BÓˆÚ „‚a B˙B‡ B‡ ÈÏk B˙B‡ ÔzzL100B‡ ,101„Ú ∆ƒ≈¿ƒ∆∆«¿«
È‡z‰ Ïh·iL102. ∆¿«≈«¿«

בהחזרת 100) לצערה אלא זה נתכוין שלא ב. עד, גיטין
סי' בשו"ע גם (הובאה שם הרא"ש ולדעת עצמו. הבגד
גט. זה הרי דמיו בקבלת מתרצה הבעל אם ס"ו), קמג,

אינה.101) זו תיבה (ר"מ), רומי שיאמר:102)בדפוס
וליטלו  לחזור צריך ואינו תנאי. שום בלא גיטך זה הרי

יז. הלכה לעיל בביאורנו כמבואר ממנה,

.„ÎÌ„˜ ¯Á‡ dLc˜Â È‡z ÏÚ ‰L¯b˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿»«¿«¿ƒ¿»«≈…∆
,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ ,È‡z‰ Ìi˜˙iL∆ƒ¿«≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¬≈¿À∆∆

Ëb‰ ÏË·e È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â103‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«»≈«≈≈»¿ƒ»
da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÈMÓ Ë‚104Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ≈ƒ∆¬≈≈ƒƒ¿ƒ»¬»ƒ

Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - Ëb‰ ÏË·e È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ ˙‡Oƒ»¿…ƒ¿«≈«¿«»≈«≈¿ƒ»≈
ÈMÓ105e¯‡aL BÓk ,106. ƒ≈ƒ¿∆≈«¿

לא 103) עליה שהתנה כגון בפועל, התנאי ביטול ע"י
קצוב  זמן תוך זה דבר שתעשה או ועשאתו, זה דבר לעשות
לקיימו, בידה שעדיין תנאי אבל עשאתו. ולא הזמן ועבר
למפרע, מגורשת היא הרי התנאי תקיים ואם תלוי, הדבר

השני. קידושי בה תפסו היא 104)וממילא איש שאשת
שמותרת  ומובן איש. באשת תופסין קידושין ואין מראשון,
אשת  יאמרו שמא חוששים "ואין הראשון לבעלה לחזור
היה  תנאי יאמרו - נשאת שלא כיון גט, בלא יוצאה איש
ה"ו). פ"י לקמן רבינו (מדברי נתקיים" ולא בקידושין

גט,105) בלא יוצאה איש אשת יאמרו שלא מדבריהם,
לענין  ב פח, ביבמות כמבואר שניהם, על נאסרה וממילא
הש"ס  משוה ב צא, ושם ונשאת, בעלך מת לה שאמרו אשה
השווה  ונשאת", בעלה "מת לדין בטל", בגט "נשאת דין

ה"ד. פ"י יג.106)לקמן הלכה לעיל
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ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מרע,1) שכיב גט בגירושין, תנאי דיני המשך רבינו בו ביאר

שליחות. בגט, העדים חתימת

.‡Úe·˜ ÔÓÊ ¯Á‡Ï BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰2BÊ È¯‰ - «¿»≈∆ƒ¿¿««¿«»«¬≈
È‡˙Ï ‰ÓBc ‰Ê È¯‰Â .Ú·wL ÔÓf‰ ÚÈbiLk ˙L¯‚Ó¿…∆∆¿∆«ƒ««¿«∆»««¬≈∆∆ƒ¿«
ÚÈbiLk ˙L¯b˙Ó ‡È‰L - È‡˙Ï ‰ÓBc .È‡z BÈ‡Â¿≈¿«∆ƒ¿«∆ƒƒ¿»∆∆¿∆«ƒ«
È¯‰ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰L - È‡z BÈ‡Â ;Ú·wL ÔÓf‰«¿«∆»«¿≈¿«∆«¿»≈«¿«¬≈

L¯‚3ÔÓf‰ B˙B‡ ÚÈbiL „Ú L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,4. ≈≈¿∆¬«ƒ…≈≈«∆«ƒ««¿«
B‡z ÏtÎÏ CÈ¯ˆ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ ,CÎÈÙÏ5‰ÊÂ , ¿ƒ»«¿»≈«¿«»ƒƒ¿…¿»¿∆

B¯·c ÏtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡6ÔÈ‡z‰ ÈËtLÓ ¯‡LÏ ‡ÏÂ , ≈»ƒƒ¿…¿»¿…ƒ¿»ƒ¿¿≈«¿»ƒ
e¯‡aL7. ∆≈«¿

שלשים 2) לאחר אלא בו תתגרשי ולא גיטך, זה לה: שאמר
שאינם 3)יום. אלא גירושין, בתורת לידה גט שהגיע

התנאי. שיתקיים עד לידה 4)נגמרים גט הגיע שלא
כהגדרת  שקבע, הזמן עד פקדון בתורת אלא גירושין בתורת

ה"ה. בסמוך קיים 5)רבינו הגירושין ומעשה הואיל
עד  לבטלו, יכול בלבד דיבור שהוא התנאי אין בפועל,
אין  כי כחוק, התנאי משפטי בכל וממולא כפול שיהיה

מעשה. מבטל על 6)דיבור דיבור אלא כאן ואין הואיל
התנאי  דבר שיהא הוא בדין לחול, העתידים גירושין
דיבור. מבטל דיבור כי כפול, שאינו אףֿעלֿפי מבטלו,
מודים, "הכל ה"ג: פ"ג קידושין ב'ירושלמי' הדברים ומקור
ירדו  מקודשת), (תהיי גשמים שירדו לאחר אמר: שאם
שלא  ואע"פ מקודשת", אינה לאו ואם מקודשת, גשמים
לאחר  מגורשת את הרי לה: אמר אם והואֿהדין תנאו. כפל

ה"אֿב.7)זמן. פ"ו אישות הל' לעיל

.·‡ÏÂ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ¿¬≈∆ƒ≈¿…
˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ‡l‡ Ba ÈL¯b˙zƒ¿»¿ƒ∆»¿««¿ƒ≈»¿…∆∆

ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ‡l‡8„·‡ B‡ ∆»¿««¿ƒ¿ƒ≈«««»«
˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÌÈLÏL CB˙a Û¯O B‡ Ëb‰9. «≈ƒ¿«¿¿ƒ≈»¿…∆∆

חמה 8) לכשתצא גיטך זה עו:): (גיטין שאמרו כמו
מיתה. לאחר גט שאין גט, אינו בלילה, ומת מנרתיקה

שיהיה 9) צריך יום, שלשים לאחר אלא חל הגט ואין הואיל
א. עד, גיטין והשווה זמן. באותו קיים

.‚ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa ezÁÈp‰Â ‰ÎÏ‰10B‡ ·‚Â , »¿»¿ƒƒ«¿ƒ≈¿»«ƒ¿ƒ¿«
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÌMÓ „·‡11,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - »«ƒ»¿««¿ƒ¬≈¿…∆∆

‰„ÁÈÂ Ba ˙L¯b˙nL ÌBia Ìi˜ Ëb‰ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰12 ƒ¿»»«≈«»«∆ƒ¿»∆∆¿ƒ¬»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯ BÈ‡L ÌB˜Óa B˙B‡13˙eL¯ ÈcvL , ¿»∆≈¿»«ƒ∆ƒ≈¿

ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ÔÈ‡ ÌÈa¯‰14. »«ƒ≈»ƒ¿»«ƒ

ולהתחכך 10) שם לעבור אדם בני דרך שאין לכתלים, סמוך
וברש"י). פו: (כתובות סי'11)בכתלים (אהע"ז ה'טור'

יום, ל' בסוף הרבים רשות בצדי הגט "הניחה הביא: קמו)
יום". ל' לאחר משם קבעה.12)ונגנב הקצתה,

והריהו 13) המקנה, מידי חפץ בו לקנות הוא ראוי זה ומקום
בר  מונח לקנין 14)שותה.כאילו הראוי מקום שאינה

הגט  אפילו ולפיכך ה"ה. פ"ב מכירה בהל' כמבואר משיכה,

אינו  שהרי מגורשת, אינה - בו שמתגרשת ביום קיים
ה"ט. מכירה מהל' בפ"ב וראה שם). (כתובות, ברשותה

.„L¯‚Ó ÔÈ„k BÈc - ‰OÚÓa ÔÈLe¯b‰ ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«≈ƒ¿«¬∆ƒ¿ƒ¿»≈
Ch‚ ‰Ê È¯‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÓÊ ¯Á‡««¿«≈«¿∆»«»ƒ»¬≈∆ƒ≈
BÊ È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL „Ú Ba ÈL¯b˙z ‡ÏÂ¿…ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈
‡ÏÂ ,B‡z ÏtÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔzzL ¯Á‡ ˙L¯b˙Óƒ¿»∆∆««∆ƒ≈¿≈»ƒƒ¿…¿»¿…
ÏÚ L¯‚ ‡Ï È¯‰L .e¯‡aL ÔÈ‡z‰ ÈËtLÓ ¯‡LÏƒ¿»ƒ¿¿≈«¿»ƒ∆≈«¿∆¬≈…≈≈«
ÔÈLe¯b‰ ‰Ïz ‡l‡ ,‰Ê L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú ‡l‡ ,È‡z¿«∆»¬«ƒ…≈≈∆∆»»»«≈ƒ

L¯b˙z Ck ¯Á‡Â CÎÂ Ck ˙iOÚa15. «¬ƒ«»»»¿««»ƒ¿»≈

"לאחר 15) ה"ג): פ"ג (קידושין הנ"ל ה'ירושלמי' כדברי
ואם  מקודשת, גשמים ירדו - מקודשת) (תהיי גשמים שירדו

תנאו. לכפול צריך שאינו הרי מקודשת". אינה לאו

.‰ÔÓÊ Ú·wL ‰ÊÏ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ ÔÈa ‰Óe«≈«¿»≈«¿«¿∆∆»«¿«
ÏÚ L¯‚Ó‰L ?‰OÚÓa Ô‡Ïz B‡ ÔÈLe¯bÏ- È‡z «≈ƒ¿»»¿«¬∆∆«¿»≈«¿«

.È‡z‰ Ìi˜˙iL „Ú ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡Â ,ÔÈLe¯b ÌL LÈ≈»≈ƒ¿≈»¿ƒ«∆ƒ¿«≈«¿«
Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰L¯b˙ - È‡z‰ Ìi˜˙iLk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿»¿»ƒ»»«≈
¯ÊÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,d˙eL¯a BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ìi«̃»««ƒ∆≈ƒ¿»¿≈»¿ƒ»«¬…
,È‡z‰ Ìi˜˙pL ¯Á‡ d˙eL¯a B˙BÈ‰Ï B‡ BÏhÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»««∆ƒ¿«≈«¿«
˙‡O Ì‡Â .ÔÈLe¯b ˙¯B˙a ‰lÁz d„ÈÏ ÚÈb‰ È¯‰L∆¬≈ƒƒ«¿»»¿ƒ»¿«≈ƒ¿ƒƒ≈

e¯‡aL BÓk ,‡ˆz ‡Ï - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜16. …∆∆ƒ¿«≈«¿«…≈≈¿∆≈«¿
ÚÈb‰ ‡Ï - ‰OÚÓa B‡ ÔÓÊa ÔÈLe¯‚ ‰ÏBz‰ Ï·‡¬»«∆≈ƒƒ¿«¿«¬∆…ƒƒ«
„Ú ÔB„wt ˙¯B˙a ‡l‡ ,ÔÈLe¯b ˙¯B˙a d„ÈÏ Ëb≈¿»»¿«≈ƒ∆»¿«ƒ»«
,CÎÈÙÏ .‰OÚn‰ ‰OÚzL „Ú B‡ Ú·wL ÔÓf‰«¿«∆»««∆«¬∆««¬∆¿ƒ»

d˙eL¯a Ëb‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ÔÓf‰ ÚÈb‰Lk17B‡ , ¿∆ƒƒ««¿«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»
Ba B˙B‡ ‰„ÁiL ÌB˜na ‰È‰iL B‡ ,epÏh˙Â ¯ÊÁz«¬…¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆«»∆ƒ¬»

d˙eL¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡18Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk , ««ƒ∆≈¿»¿∆≈«¿¿««»
B‡ Ú·wL ÔÓf‰ ÚÈbiL Ì„˜ ˙‡O Ì‡Â .Ba L¯b˙zƒ¿»≈¿ƒƒ≈…∆∆«ƒ««¿«∆»«
‡ˆz - ÔÈLe¯b‰ Ba ‰ÏzL ‰OÚn‰ ‰OÚzL Ì„…̃∆∆«¬∆««¬∆∆»»«≈ƒ≈≈
ÔÈ‡Â ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚL ;¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈∆¬«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿≈

ÌL Ô‡k19ÔÈLe¯b20. »≈≈ƒ

שם.16) בביאורנו וראה ה"א. פ"ח, נחשבת 17)לעיל ואז
הזמן. הגעת לאחר עכשיו נתקיימה כאילו הקודמת הנתינה

ועדיין 18) הרבים, כרשות שאינם הרבים, רשות בצדי כגון
ברשות  להניחתו בניגוד הקודמת, מרשותה הגט יצא לא
ופסקה  מרשותה, בה יוצא שלה גמור ממון שאפילו הרבים,
לא  - בידה" "ונתן אמרה: והתורה הקודמת, נתינתו ממילא

הי"ב. פ"א לעיל כמבואר מעצמה, היא בדפוס 19)שתקח
ה"ז  אישות מהל' בפ"ד וראה זו. תיבה חסרה וויניציאה,

מג. הי"א,20)והערה פ"ז אישות הל' לעיל השווה
גירושין, לענין רבינו למד ומשם ב. נט, בקידושין שמקורו

כמבואר לזה, זה הושוו א.ששניהם ה, בקידושין

.ÂÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â BzL‡ „Èa Ëb Ô˙Bp‰«≈≈¿«ƒ¿¿»«»ƒ…ƒ¿ƒƒ
Ëb ‰Ê ÔÈ‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó21‰Ê È¯‰ - ˙L¯‚Ó z‡ ÔÈ‡ B‡ »«ƒ≈∆≈≈«¿¿…∆∆¬≈∆

ÏÏk L¯‚ ‡Ï22ÈeÏz ‡ÏÂ È‡z ÏÚ ‡Ï ,Ëb Ô‡k ÔÈ‡Â , …≈≈¿»¿≈»≈…«¿«¿…»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰OÚÓa¿«¬∆¿≈…«≈»∆

גיטך.21) זה הרי לה: אמר אם 22)ולא שמשמעו אע"פ
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(ראה  הן" שומע אתה לאו ש"מכלל מגורשת, תהיה תתן
מגורשת" את "הרי בפירוש אמר שלא כל - א) לו, שבועות
אמרו  וכן איש, אשת איסור חומר משום מגורשת, אינה -
לרבי  אית מקום "בכל ה"ג): פ"ג, (קידושין ב'ירושלמי'
חומר  . . . ליה לית וכאן הן, שומע אתה לאו ממשמע מאיר

בעריות". הוא

.Ê‡lL B‡z ÔÈÚ ‰È‰ÈÂ È‡z ÏÚ L¯‚Ï ‰ˆB¯‰»∆¿»≈«¿«¿ƒ¿∆ƒ¿«¿»∆…
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú L¯b˙z23‰Ê ÔÈÚ ‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¬≈∆ƒƒ¿»∆

‰Ï˙ÈÂ ,È‡z ÔBLÏa24B‡ Úe·˜ ÔÓÊa B˙‡È·a È‡z‰ ƒ¿¿«¿ƒ¿∆«¿«¿ƒ»ƒ¿«»«
È˙‡a ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡iL ÔB‚k ?„ˆÈk .B˙ÎÈÏ‰a«¬ƒ»≈«¿∆…«»ƒ…»ƒ

Ô‡kÓ25È˙‡a Ì‡Â ,Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ƒ»¿«¿ƒ¬≈∆≈¿ƒ»ƒ
Ë‚ ‰È‰È ‡Ï - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a26Ëb‰ Ô˙BÂ ; ¿¿ƒ…ƒ¿∆≈¿≈«≈

Èa‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡È B‡ .d„ ¿»»…«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú BÊ ‰È„ÓÏ ‡B·‡27‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈…«≈

‰Êa28. »∆

שיצטרך 23) זמן" לאחר "המגרש דין לו שיהיה רוצה ואינו
ה"ה. לעיל כמבואר הזמן, כשיגיע ברשותה הגט להיות

"ויתנה".24) התימנים: מעכשיו.25)ובכת"י =
קיים,26) תנאו אין יכפלנו לא שאם תנאו, לכפול צריך כאן

יום, שלשים בתוך יבוא אם אפילו מגורשת היא והרי
והי"ג. ה"ה אישות מהל' פ"ו לעיל אינו 27)כמבואר כאן

ובביאורנו). הי"ז (שם, לעיל כמבואר תנאו, לכפול צריך
א.28) עז, גיטין

.ÁÌÈLÏL „Ú ‡a ‡Ï Ì‡ Ë‚ ‰È‰iL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆ƒ¿∆≈ƒ…»«¿ƒ
,ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a C¯ca ‡a ‰È‰Â ,BÊ ‰È„ÓÏ ÌBÈƒ¿ƒ»¿»»»«∆∆¿¿ƒ
- ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ „Ú ‡a ‡ÏÂ ¯‰ B·kÚ B‡ ‰ÏÁÂ¿»»ƒ¿»»¿…»«««¿ƒ

Ë‚ ‰Ê È¯‰29.Òe‡ È‡ È¯‰ :ÁÂBˆÂ „ÓBÚ elÙ‡ . ¬≈∆≈¬ƒ≈¿≈«¬≈¬ƒ»
ÔÈhÈba Ò‡ ÔÈ‡L30ÔÈ‡L BzÚ„ ‰lbL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆≈…∆«ƒƒ¿««ƒ∆ƒ»«¿∆≈

L¯‚Ï BBˆ¯31. ¿¿»≈

בא.29) לא (כתובות 30)שהרי גט לבטל אונס טענת אין
ולא  יאנס לא שלפעמים צנועות, נשים משום והטעם, ב:)
לא  ולפיכך נאנס שמא תחשוש והיא גט), זה (והרי יבוא

(שם). עגונה ותשב מלהנשא ותדאג גילוי 31)בא, אין
ודעת  הכ"ה. פ"ו לעיל כמבואר בגיטין, מועיל דעת
באונס  אלא אמורים הדברים שאין א ג, בכתובות ה'תוספות'
חולי, כגון במקצת, המצוי אונס או נהר, עכבו כגון המצוי,
יאנס  שאם בפירוש, ולהתנות דעתו על להעלות לו שהיה

א  הגט. עליו יתבטל נפל כגון כלל, מצוי שאינו אונס בל
מכירה  ובהל' בטל. והגט בגיטין אונס טענת יש בזה הבית,
עמו  והתנה לחבירו, קרקע "המוכר רבינו: כותב ה"ה, פי"ט
לשלם, חייב (המוכר) יהיה זה בקרקע שיוולד אונס שכל
אם  אבל לשלם, חייב - המוכר מחמת וגזלה גוי בא אפילו
זועה  שבאה או . . . אותה משקה שהיה הנהר נפסק
ולא  הוא מצוי שאינו שאונס פטור, . . . אותה והשחיתה
אונס  וכל שהתנה, בעת הפלא זה דבר המוכר לב על עלה
אם  שאפילו הרי, הזה". התנאי בכלל אינו - מצוי שאינו
מצוי  שאינו אונס אין אונס, כל עליו לקבל בפירוש התנה
האונס  דבר הזכיר שלא בגיטין לתנאי קלֿוחומר בכלל,

(מגידֿמשנה). אנסו מחמת בטל שהגט בתנאו,

.Ë‰Èt „‚pÓ ¯·ÚiLk L¯b˙zL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆ƒ¿»≈¿∆«¬…ƒ∆∆»∆»
ÌBÈ ÌÈLÏL32‡·Â CÏB‰ ‡·Â CÏB‰ ‰È‰Â ,33‡ÏÂ ¿ƒ¿»»≈»»≈»»¿…

ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰LÈÂ CÏiLk - dnÚ „ÁÈ˙34‰È‰z ƒ¿«≈ƒ»¿∆≈≈¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆
ÌÈLÏL CB˙a ‡·Â CÏB‰ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .˙L¯‚Ó¿…∆∆¿««ƒ∆»»≈»»¿¿ƒ

ÌBÈ35¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ ,dnÚ „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,36. ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ»¬≈∆≈»≈
¯Ó‡Â ‰˙‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37‡È‰ È¯‰ : «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»¿»«¬≈ƒ

‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈzÒit ‡lL ¯ÓBÏ ÈÏÚ ˙Ó‡∆¡∆∆»««∆…ƒ«¿ƒ»¬»ƒ…
,‡·e CÏB‰ ‰È‰Lk dÒit ‡nL ÔÈLLBÁ - dÈÓ‡‰∆¡ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»¿∆»»≈»

BÏ ‰ÏÁÓe38Ëb‰ Ïh·e ¯ÊÁÂ ,39ÈtÓe .dÒitLk »¬»¿»«ƒ≈«≈¿∆ƒ¿»ƒ¿≈
ÏeÒt Ëb‰ ‰È‰È ‰Ê LLÁ40ÔÎÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ¬«∆ƒ¿∆«≈»««¿ƒ¿≈

,L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï Ch‚ ‰Ê È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈»ƒ»¬≈∆ƒ≈¿««¿≈»»…∆
dÒit ‡nL ÔÈLLBÁ - ‰È„na dnÚ ‰È‰Â41„Ú , ¿»»ƒ»«¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»«
.ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL∆…«∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ

כשאמר 32) והמדובר פניה. יראה ולא יום שלשים שישהה
עלֿמנת  ממני מגורשת את "הרי מנת": "על בלשון לה
לח. הערה להלן וראה יום", שלשים פניך מנגד שאעבור

אותה.33) כיון 35)רצופים.34)וראה גיטו, לנתינת
- אותה ראה שלא רצופים יום שלשים אחרֿכך שעברו

תנאו. בגט 36)נתקיים לגרשה אסור עמה, נתייחד אילו כי
ה"ה. פ"ג, לעיל כמבואר לבנה, קודם גיטה יאמרו שמא זה,

עדים.37) לפני הנתינה, לא 38)בשעת (שאם תנאו את
לטובתה  עיקרו שכל תתגרש). - יום שלשים פניה יראה
ומכיון  ממנה, יתרחק ולא אצלה שיהיה שרוצה ולהנאתה,
יום, שלשים פניה יראה לא אם אף - תנאו על  לו שמוחלת
בא, אינו אם לה איכפת שלא כיון התנאי, קיום זה אין

ה"י. להלן וראה ידה. על מתבטל שהגט שאף39ֿ)ונמצא
לעיל  נתבאר וכבר מנת', 'על או מעכשיו, לה: שאמר עלֿפי
בכל  - לבטלו יכול אינו לידה הגט שמשהגיע ה"א, פ"ח
הוא  הרי - התנאי שנתקיים לפני בטלוהו שניהם אם זאת
עו.) (גיטין במשנה מגירסתו זה דין לרבינו לו ויצא מבוטל.
שם  זה על ואמרו וכו'", פניך מכנגד שאעבור "עלֿמנת
לא  שאם הרי - באתי", שלא עלי נאמנת "באומר בגמרא:
"על  לה כשאמר אפילו הגט, לביטול מקום יש האמינה,

הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה מדין 40)מנת" כי מדבריהם,
פייסה. שמא לחוש ואין חזקתו, על דבר העמד תורה

עו:).41) (שם בעיר עמה הוא שהרי הגט, וביטל

.ÈdBˆ¯a ÔÈÈeÏz Ô‰L ÔÈ‡z‰ Ïk ÔÎÂ42˙ˆ¯ Ì‡Â , ¿≈»«¿»ƒ∆≈¿ƒƒ¿»¿ƒ»»
dÏÚ·Ï Ô˙B‡ ‰ÏÁÓe43dÏ ÔÈLLBÁ - Ëb‰ ÏËa »¬»»¿«¿»»≈«≈¿ƒ»

Òit ‡nL44ÌÈ¯·c ‰na .ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL „Ú , ∆»ƒ≈«∆…«∆¡∆∆»««∆¿»ƒ
Òb BalL ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯b˙Óa ?ÌÈ¯eÓ‡45;da ¬ƒ¿ƒ¿»∆∆ƒ«ƒƒ∆ƒ«»

‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ˙L¯b˙Óa Ï·‡¬»¿ƒ¿»∆∆ƒ»≈ƒ≈¿ƒ»∆»
Òit46. ƒ≈

להנאתי,43)ולהנאתה.42) אלא אמרתי כלום כאומרת:
שם). (ר"ן אתגרש שלא הנאתי בתנאי 44)זוהי זה וכל

(לכשיתקיים  הגט נתינת משעת מגורשת שהיא מנת" "על
בתנאי  אבל הסכמתה, בלא לבטלו יכול אינו לפיכך התנאי),
יכול  - התנאי כשיתקיים אלא מתגרשת שאינה יהיה" "אם
לעיל  כמבואר במחילתה, צורך ואין הגט לבטל בעצמו הוא
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זמן  כל מנת" "על בתנאי אפילו הראב"ד ולדעת ה"א. פ"ח
במחילתה, צורך ואין הגט לבטל יכול התנאי, נתקיים שלא
שאם  היא, מה זו מחילה יודע איני ראשי, "חיי צווח: והוא
זמן  כל שבידה הגט לבטל יכול לגרשה, שלא עמה נתפייס

התנאי". נתקיים ואינו 45)שלא אליה, ומקורב רגיל
בפניה. שם:46)מתבייש מפרש ורש"י ב. כט, גיטין

לקמן  והשווה לפייסה". ומחזר עליו חביבה "בנשואה,
מא. הלכה

.‡ÈÔ‡kÓ È˙‡a ‡Ï Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰47„ÚÂ ¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ…»ƒƒ»¿«
,‡a ¯˙qa ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - L„Á ¯OÚ ÌÈL¿≈»»…∆≈¿ƒ∆»«≈∆»

Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L‰Úˆa ‡B·48ÔÓf‰ Ìz Ì‡Â . ∆≈∆∆¿≈»»»¿ƒ¿»¿ƒ««¿«
ÌÈL CB˙a ˙Ó .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ Ú·wL∆»«¿…»¬≈¿…∆∆≈¿¿≈
‡È‰ È¯‰Â ‡B·iL ¯LÙ‡ È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,L„Á ¯OÚ»»…∆««ƒ∆ƒ∆¿»∆»«¬≈ƒ
¯OÚ ÌÈL ¯Á‡ „Ú Ì·È ÌB˜Óa ‡Opz ‡Ï - ˙L¯‚Ó¿…∆∆…ƒ»≈ƒ¿»»«««¿≈»»

È‡z‰ Ìi˜˙iLk L„Á49. …∆¿∆ƒ¿«≈«¿«

בזה.48)מהיום.47) המקילה השניה  וכלשון ב. עו, שם
כמבואר  מדבריהם, אלא אינו הזה החשש וכל הואיל

המקיל. אחרי הלך - ס הלכה לעיל בפועל,49)בביאורנו
מגורשת  היא ואז הכ"ב. פ"ח לעיל בביאורנו כמבואר
בתוך  להנשא תרצה אם אבל ליבום, זקוקה ואינה למפרע

שם). (גיטין, מיבמה לחלוץ תצטרך - חודש י"ב

.·ÈÈzÓ Ì‡ Ëb ‰Ê ‰È‰iL ‰˙‰L ‡È¯a50‰ÏBÁ B‡ , »ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿∆∆≈ƒ«ƒ∆
¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ Ëb ‰Ê ‰È‰iL ‰˙‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿∆∆≈ƒ«ƒ≈…ƒ∆…»«

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï - 'ÈzÓ Ì‡' ˙eÚÓLnL .ÌeÏk51, ¿∆«¿»ƒ«ƒ¿««ƒ»
‰zÚÓ BÚÓLÓe52È¯‰ - 'ÈzÓ Ì‡' ¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿»≈«»¿ƒ»ƒ»«ƒ«ƒ¬≈

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â ,'È˙BÓ ¯Á‡Ï' ¯ÓB‡k ‰Ê53. ∆¿≈¿««ƒ¿≈≈¿««ƒ»

יבם.50) לפני ליפול תצטרך אז.51)ולא יחול שהגט
למפרע.52) הגט יחול שאמות, זה תנאי יתקיים אם
בעלה 53) בנכסי האלמנה זכויות וכל ליבום. היא וזקוקה

יוסי  כרבי שהלכה הראב"ד ודעת עב.). (שם בה נוהגות
עליו". מוכיח שטר של "זמנו קלו.): (בבאֿבתרא האומר
אמר  כאילו זה הרי נתינתו, יום תאריך כתוב שבגט ומאחר
כמבואר  כשימות, מגורשת שהיא מתי, אם מהיום גיטך זה

הט"ו. זכיה מהל' בפי"ב וראה הבאה. בהלכה

.‚ÈB‡ ,ÈzÓ Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ«ƒ
‰È‰z ˙eÓiLÎe ,Ëb ‰Ê È¯‰ - ÈzÓ Ì‡ ÌBi‰Ó≈«ƒ«ƒ¬≈∆≈¿∆»ƒ¿∆

˙L¯‚Ó54. ¿…∆∆

ב'הגהות 54) דבריו (הובאו רבינוֿתם וכתב (שם). למפרע
משיאמר  "מעכשיו" שיאמר: טוב שיותר מיימוניות')
יש  - יום באותו ומת "מהיום" אמר שאם "מהיום",
לאחר  גט ואין מת וכבר התכוין היום מסוף שמא להסתפק,
היום  בסוף ומת "מהיום" אמר אפילו הרמב"ן ולדעת מיתה.

מגורשת. זו הרי -

.„È¯Á‡Ï ÌBi‰Ó B‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈∆ƒ≈≈«¿»≈«¿««
È˙˙ÈÓ55¯Á‡ ‡nL ;˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙Óe , ƒ»ƒ≈¬≈»≈¿…∆∆∆»««

‰ÎÓÒÂ ÂÈLÎÚÓ ÔBLlÓ Ba ¯ÊÁ ÂÈLÎÚÓ ¯Ó‡L∆»«≈«¿»»«ƒ¿≈«¿»¿»¿»
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÏÚ BzÚ„56. «¿«¿««ƒ»¿≈≈¿««ƒ»

או 55) מיתתי" לאחר מעכשיו גיטך זה "הרי אמר כלומר:
מיתתי". לאחר מהיום גיטך זה "הרי ולפיכך 56)אמר

מגורשת  היא שמא מתייבמת, ולא גט), אינו (שמא חולצת
מנכסי  ניזונת שאינה ומובן (שם). ליבם אסורה אחיו וגרושת
כמבואר  מספק", היורש מיד מוציאים "שאין המת בעלה

הכ"ה. אישות מהל' פי"ח לעיל

.ÂË˙Óe ,d˜Èz¯pÓ ‰nÁ ‡ˆzLÎÏ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈ƒ¿∆≈≈«»ƒ«¿≈»≈
Ë‚ BÈ‡ - ‰ÏÈla57˙Óe ,‰nÁ Á¯ÊzL ˙Ó ÏÚ . ««¿»≈≈«¿»∆ƒ¿««»≈

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla58Ìi˜˙È ‰nÁ Á¯ÊzLÎe , ««¿»¬≈¿…∆∆¿∆ƒ¿««»ƒ¿«≈
È‡z‰59‰Á¯Ê Ì‡L ‰ÈÏÚ ‰˙‰ .60Ë‚ ‰È‰È ‰nÁ «¿«ƒ¿»»∆»∆ƒ»¿»«»ƒ¿∆≈

;Ë‚ BÈ‡ - ‰ÏÈla ˙Óe ,Ë‚ ‰È‰È ‡Ï ‰Á¯Ê ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»…ƒ¿∆≈≈««¿»≈≈
˙nL „Ú È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï È¯‰L61¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â , ∆¬≈…ƒ¿«≈«¿««∆≈¿≈≈¿««

‰˙ÈÓ62. ƒ»

(57=) מנרתקה חמה לכשתצא אלא לגרשה זה נתכוין שלא
ברש"י  ראה וחמימותה, זהרה במלוא כלומר שלה, התיק מן
מיתה. לאחר גט ואין מקודם מת והרי פו:). לבבאֿמציעא

'מעכשיו'.58) כאומר 'עלֿמנת' האומר זו 59)שכל והרי
למפרע. וזהרורי 60)מגורשת מעונן, יום מחר שיהיה

ייראו. לא "אם 61)השמש בלשון: המנוסח תנאי שכל
התנאי, לכשיתקיים אלא חל הגט אין יהיה" לא ואם יהיה

ה"א. פ"ח לעיל א.62)כמבואר עז, גיטין

.ÊËÚ¯Ó ·ÈÎL63L¯‚Â BzL‡Ï Ëb ·˙kL64- „ÓÚÂ ¿ƒ¿«∆»«≈¿ƒ¿¿≈≈¿»«
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡65B˙zÓk Bhb ÔÈ‡L ,66Ì‡L . ≈»«¬…∆≈ƒ¿«¿»∆ƒ

L¯‚È ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Bhb :e¯Ó‡È ,Ba ¯ÊÁÈ ¯Ó‡z67, …««¬……¿ƒ¿««ƒ»¿»≈
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡L B˙zÓ BÓk68. ¿«¿»∆≈»»∆»¿««ƒ»

נופל 63) והריהו בשוק רגליו על להלך יכול שאינו "חולה
בפ"ח  רבינו (מלשון מרע" שכיב הנקרא הוא המיטה, על

ה"ב). ומתנה זכיה מיתתו 64)מהל' דבר הזכיר ולא סתם,
אם 65)במסירתו. אלא לגרשה גמרתי לא לומר מגיטו,

אני. חי והרי יבום), מזיקת (לפטרה כתב 66)אמות שאם
לתת  נתכוין שלא בו, חוזר - מחליו ועמד סתם נכסיו כל
מחמת  מצוה שהוא פירש לא ואפילו מותו, לאחר אלא כלום

ב. קנא, בבבאֿבתרא כמבואר ימות 67)מיתה, אם שהרי
זה  בפירוש: יאמר אם אפילו להכשיר ויבואו גט, זה הרי
שכיב  בגט מגורשת שלפיכך ידעו לא והם מותי, לאחר גיטך
לגרשה  שדעתו מותו), דבר הזכיר (לא סתם כשנתן מרע
(גיטין  הי"ג לעיל המבואר כדין שימות, עלֿמנת מעכשיו

וברש"י). מתנתו 68)עג. שתועיל היא, חכמים תקנת
שלא  כדי וכמסורים, ככתובים יהיו ודבריו מיתה, לאחר
(רשב"ם  קיימים דבריו שאין כשידע עליו, דעתו תיטרף

קמז:). שם, רבא דברי ע"פ קלג. בבאֿבתרא

.ÊÈÏÙÂ ,‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ ÌBi‰Ó Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈≈«ƒ«ƒ≈√ƒ∆¿»«
‰Êa ‡ˆBiÎÂ È¯‡ BÙ¯Ë B‡ LÁ BÎL B‡ ˙Èa ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»»»¿»¬ƒ¿«≈»∆

Ë‚ BÈ‡ - ˙Óe69. ≈≈≈

שם 69) ו'ירושלמי' עג. (גיטין זה חולי מחמת מת לא שהרי
ה"ד). פ"ז

.ÁÈÂÈÏÚ ÏÙÂ ,‰Ê ÈÏÁÓ „ÓÚÈ ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ…«¬…≈√ƒ∆¿»«»»
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˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯‡ BÙ¯Ë B‡ LÁ BÎL B‡ ˙Èa«ƒ¿»»»¿»¬ƒ¬≈»≈
˙L¯‚Ó70,‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ . ¿…∆∆¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ«ƒ≈√ƒ∆

˜eMa CÏ‰Â „ÓÚÂ71Ì‡ :B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - ˙Óe ‰ÏÁÂ ¿»«¿»««¿»»≈¿ƒƒ
Ëb ‰Ê È¯‰ - ˙Ó ÔBL‡¯‰ ÈÏÁ‰ ˙ÓÁÓ72Â‡Ï Ì‡Â , ≈¬«∆√ƒ»ƒ≈¬≈∆≈¿ƒ»

˜z Ì‡Â .Ë‚ BÈ‡ -73„ÓÚ ‡ÏÂ ÈÏÁÏ ÈÏÁÓ74˜eMa ≈≈¿ƒƒ«≈√ƒ»√ƒ¿…»««
„Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ëb ‰Ê È¯‰ -75. ¬≈∆≈¿≈»ƒ…∆

אם 70) - זה" מחולי יעמוד לא "אם באמרו: הכוונה שמא
ומגורשת. ממנו עמד לא והרי זה, חולי מתוך יעמוד לא
מת  לא והרי זה, חולי מחמת - זה " "מחולי הכוונה ושמא
מתייבמת  ולא וחולצת מספק מגורשת ולפיכך מחמתו.
וכן  שם, ל'ירושלמי' קרבן' ב'שירי וראה שם, (גיטין

אפרים'). 'מחנה משענת.71)בהגהות על שלא אפילו
הכ"ו. זכיה מהל' בפ"ח שבוודאי 72)וראה א. עב, גיטין

חולי. מאותו מת שהרי מחליו, כשעמד לגמרי נתרפא לא
(מלשון 74)נעתק.73) בשוק" משענתו על הלך "ולא

הכ"ה). שם -75)רבינו לחולי חולי בין הלך ולא הואיל
שם). וברש"י עב: (שם הראשון מחולי בו יש ודאי

.ËÈ„Ú Ëb‰ ˙È˙pnL ÌÈÓi‰ Ïk ,ÔÈ‡z‰ el‡ ÏÎ·e¿»≈«¿»ƒ»«»ƒ∆ƒ¿ƒ««≈«
˙L¯‚Ó ‡È‰ È¯‰ È‡z‰ Ìi˜˙ÈÂ ˙eÓiL76ÏÎÏ ∆»¿ƒ¿«≈«¿«¬≈ƒ¿…∆∆¿»

¯·c77BnÚ „ÁÈ˙z ‡lL „·Ï·e .78e¯‡aL BÓk ,79. »»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈ƒ¿∆≈«¿

וכגירסת 76) ה"ד, פ"ה גיטין בתוספתא החכמים כדעת
(גיטין  שלנו בש"ס אבל דבר". לכל ש"מגורשת שם הרי"ף
מגורשת". ואינה מגורשת אומרים, "וחכמים הגירסה: עד.)

נדריה 77) ובהפרת ידיה ובמעשה במציאתה זכאי שאינו
יורשה כהן).ואינו הוא (אם לה מיטמא "שאם 78)ואינו

שמא  מגורשת, ספק זו הרי . . . עדים שני בפני עמה נתייחד
הגט". ובטל פ"י 79)בעלה לקמן וראה ה"ב. פ"ח לעיל

הי"ח.

.ÎÈ„k ,˙eÓiLk È‡z ÏÚ BzL‡ L¯‚Ï ‰ˆ¯L ‰ÏBÁ∆∆»»¿»≈ƒ¿«¿«¿∆»¿≈
˙L¯‚Ó ‰È‰z ‡Ï „ÓÚ Ì‡Â ,Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡lL80, ∆…ƒ…ƒ¿≈»»¿ƒ»«…ƒ¿∆¿…∆∆

ÂÈLÎÚÓ dL¯‚Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ81Û¯hz ‡lL È„k82BzÚc ¿…»»¿»¿»≈«¿»¿≈∆…ƒ»≈«¿
Û¯z‰ ·˙BkL ¯Á‡ Ëba ·˙Bk ‡e‰ Ck -83¯ÓB‡ B‡ , »≈«≈««∆≈«…∆≈

Ì‡Â ,Ëb ‰È‰È ‡Ï - ÈzÓ ‡Ï Ì‡ :Ëb‰ Ô˙BpLk dÏ»¿∆≈«≈ƒ…«ƒ…ƒ¿∆≈¿ƒ
È„k .Ëb ‰È‰È ‡Ï - ÈzÓ ‡Ï Ì‡Â ,Ëb ‰È‰È - ÈzÓ«ƒƒ¿∆≈¿ƒ…«ƒ…ƒ¿∆≈¿≈

‰È‰iL84ÏeÙk È‡z85Â‡ÏÏ Ì„B˜ Ô‰Â ,86ÁzÙÈ ‡ÏÂ , ∆ƒ¿∆¿«»¿≈≈¿«¿…ƒ¿«
˙eÚ¯ÙÏ ‰lÁz ÂÈt87˙L¯‚Ó ‰È‰z - ˙Ó Ì‡Â . ƒ¿ƒ»¿À¿»¿ƒ≈ƒ¿∆¿…∆∆

˙eÓiLk88‰˙ÈÓ Ì„˜ d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL ,‡e‰Â .89. ¿∆»¿∆«ƒ««≈¿»»…∆ƒ»

יוכל 80) לא סתם, יגרש שאם להתנות, מוכרח כרחו ועל
טז. הלכה לעיל כמבואר מחליו, כשיעמוד אפילו בו לחזור

לעיל 81) כמבואר מתי, אם מעכשיו גיטך זה הרי לומר:
יג. שהיא 82)הלכה בחשבו דעתו עליו תחלש תתבלבל,

להחזירה. יוכל לא כהן הוא ואם ממנו, מגורשת כבר
לעיל 83) כמבואר תנאי, שום כותבים אין התורף לפני כי

ה"ד. שיהיה.84)פ"ח, תימן: לא 85)בכת"י  שאם
תנאו. יתקיים כשלא אפילו היא מגורשת יכפול,

מהל'86) פ"ו לעיל וכמבואר ראובן, ובני גד בני כתנאי
ה"וֿיד. לא 87)אישות אם לומר: מקדים הוא לפיכך

התנאי  ועיקר יט.), (ברכות לשטן פיו יפתח שלא כדי מתי,
עה:). (גיטין ללאו" קודם ב"הן פותח שגיטו 88)הוא

שהתנאי  שכל הי"ח. פ"ו, לעיל השווה כאחד, באים ומיתתו
מיתה, לאחר גט זה אין עצמה, במיתה אלא אחר בדבר אינו
ואין  כאחד. באים ושניהם התנאי נתקיים המיתה בעת אלא
לאחר  כאומר זה הרי מתי, אם גיטך "זה לדין דומה זה
כפל  לא שם כי הי"ב) (לעיל מיתה" לאחר גט ואין מותי,
יחול  שהגט רצה אלא להתנות, בכלל התכוין ולא תנאו את
תנאי  אינו קבוע", זמן "לאחר האומר: כל כי מיתה. לאחר
התכוין  לא - תנאו את כשכפל כאן אבל ה"א), לעיל (ראה
במיתתו, גיטו תלה אלא מיתה, לאחר יחול שהגט לומר
(לחםֿ כאחד חלים ומיתתו וגיטו תנאו, נתקיים וכשימות

עד 89)משנה). ואם מיתתו, בשעת אלא מגורשת אינה כי
לאחר  גיטה קיבלה ואם תתגרש? במה - גיטה קיבלה לא אז

ה"ה. לעיל ראה לה? מועיל מה - מותו

.‡ÎÈ„k ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚a ‰ÎÊ :„Á‡Ï ¯Ó‡L ÏÚa««∆»«¿∆»¿≈¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿≈
B„ÈÏ Ëb‰ Ô˙Â ,Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡lL90ÏÚa‰ ˙Óe , ∆…ƒ…ƒ¿≈»»¿»««≈¿»≈«««

·¯L .˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL Ì„…̃∆∆«ƒ««≈¿»»¬≈»≈¿…∆∆∆…
CÎÈÙÏe ,Ì·È ÈÙÏ eÏtÈ ‡lL Ô‰Ï ‡e‰ ˙eÎÊ ÌÈLp‰«»ƒ¿»∆∆…ƒ¿ƒ¿≈»»¿ƒ»
,d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‰È‰zƒ¿∆»≈¿…∆∆««ƒ∆…ƒƒ«≈¿»»

¯Á‡ Ba dÏ ‰ÎÊÂ ÏÈ‡B‰91. ƒ¿»»»«≈

מעכשיו.90) זה בגט שתתגרש לקבלה, שליח עשאו
ע"י 91) קיבלתו כאילו זה והרי בפניו, שלא לאדם זכין כי

יבמה  את אוהבת היא ולפעמים הואיל אבל זה. שליח
שלא  לאדם חבין ואין לחובתה הוא זה שגט נמצא (גיסה),
וחולצת  מגורשת ספק זו הרי ולפיכך מגורשת, ואינה בפניו

קיח:). (יבמות מתייבמת ואינה

.·ÎË‚ e·˙k L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡92 »«»≈ƒ¿««¿≈»»…∆ƒ¿≈
¯Á‡Ï ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡L B‡ ,ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ∆»«»∆ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿««

ÔÈ·˙BÎ el‡ È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL93dÏ ÔÈ˙BÂ94 ¿≈»»…∆¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ»
ÏÚ Û‡ ,ÔÓf‰ CB˙a e‰e·˙k Ì‡Â .Ú·wL ÔÓf‰ ¯Á‡«««¿«∆»«¿ƒ¿»¿«¿«««

Ë‚ BÈ‡ - ¯Ó‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ï dÏ e‰e˙pL Èt95. ƒ∆¿»»¿««¿«∆»«≈≈
BÈ‡ - dÏ Ô˙piL Ì„˜ ˙Óe ,¯Ó‡L ÔÓÊ ¯Á‡ e‰e·˙k¿»««¿«∆»«≈…∆∆ƒ»≈»≈

Ë‚96B‡ Ëb‰ ˙È˙Ï ‰Ó„˜ ‰˙ÈÓ Ì‡ Ú„B ‡Ï Ì‡Â . ≈¿ƒ…«ƒƒ»»¿»ƒ¿ƒ««≈
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰˙ÈÓÏ ‰Ó„˜ Ëb‰ ˙È˙97. ¿ƒ««≈»¿»¿ƒ»¬≈»≈¿…∆∆

לאשתי.92) ותנו גט כתבו התימנים: ואין 93)בכת"י
לאחר  לה ויתנו חודש י"ב בתוך שיכתבו שכוונתו אומרים

שקבע 94)מכאן. הזמן אחר כותבים התימנים: ובכת"י
לה. לכתבו 95)ונותנים שלוחיו נעשו שלא ב. עו, גיטין

זמנו. וכשמת 96)לפני הבעל, מכוח בא שהשליח שם.
כט:). (שם שליחותו בטלה ואין 97)הבעל ב. עו, שם

שעכשיו  שכיון נתינה, בשעת חי בחזקת נעמידנו אומרים
מת  הנתינה לפני שמא אנו ומסופקים חזקתו, הורעה מת

שם). (ר"ן

.‚ÎÚe·M‰ ¯Á‡ Ë‚ ÈzL‡Ï e˙e e·˙k :Ô‰Ï ¯Ó‡98 »«»∆ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ≈«««»«
Úe·M‰ ¯Á‡ ‰L „Ú ‡l‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ -99¯Ó‡ . ≈¿ƒ∆»«»»«««»«»«

¯Á‡Ï „Ú [‡l‡] ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‰L ¯Á‡Ï :Ô‰Ï»∆¿««»»≈¿ƒ∆»«¿««
‰iL ‰MÓ L„Á100- L„Á‰ ¯Á‡Ï :Ô‰Ï ¯Ó‡ . …∆ƒ»»¿ƒ»»«»∆¿«««…∆
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:¯Ó‡ .ÈL L„ÁÓ ˙aM‰ ¯Á‡Ï „Ú ÔÈ·˙Bk (ÔÈ‡)≈¿ƒ«¿««««»≈…∆≈ƒ»«
ÌBÈ ÛBÒ „Ú ˙aM‰ ¯Á‡Ï ÔÈ·˙Bk (ÔÈ‡) - ˙aL ¯Á‡Ï¿«««»≈¿ƒ¿««««»«

ÈLÈÏL101- ˙aM‰ Ì„˜ dÏ e˙e e·˙k :Ô‰Ï ¯Ó‡ . ¿ƒƒ»«»∆ƒ¿¿»…∆««»
dÏ ÔÈ˙BÂ ÈML ÌBÈ ÛBÒ „ÚÂ ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ÔÈ·˙Bk102. ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ»

זו.98) שמיטה אחר כותבים,99)= השמינית השנה כל
'אחר' שכל כותבים, אין זו שנה שעוברת אחרי אבל

מופלג. ולא 'סמוך', ר"מ:100)פירושו: רומי בדפוס
שניה. משנה חודש לאחר עד כותבים שנה, לאחר

השבת 101) לאחר עד כותבים החודש, לאחר הנ"ל: בדפוס
סוף  עד השבת לאחר כותבים שבת, לאחר אמר שני. מחודש

שלישי. נקראים 102)יום ג, ב, א, שהימים: א. עז, גיטין
אב  שעברה, השבת שם נקראים על וששי חמישי רביעי ל

שם). (רש"י הבאה שבת שם על

.„Îe·˙k Ck ¯Á‡Â ¯Ó‡L ÔÓf‰ ¯Á‡ e¯Á‡L È¯‰¬≈∆≈¬«««¿«∆»«¿««»»¿
e·˙ÎÂ L„Á‰ ¯Á‡Ï Ô‰Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ,dÏ e˙Â¿»¿»¿∆»«»∆¿«««…∆¿»¿

ÈL L„ÁÓ ˙B˙aL ÈzL ¯Á‡Ï dÏ e˙Â103È¯‰ - ¿»¿»¿««¿≈«»≈…∆≈ƒ¬≈
ÏeÒt ‰Ê104. ∆»

(כסףֿמשנה).103) שני חודש של שניה בשבת כלומר,
שהוא 104) כל הדין, שמצד תצא, לא נשאת ואם מדבריהם.

אלא  'לאחר', נקרא מופלג אפילו שאמר, הזמן אחר
לו, סמוך ממש 'אחר' שהוא בזמן לכתוב תיקנו שהחכמים

(כסףֿמשנה). מדרבנן פסול אלא כאן ואין

.‰ÎÌzÁÏÂ ·zÎÏ Ô‰Ï ¯Ó‡L ¯Á‡ dnÚ „ÁÈ˙ƒ¿«≈ƒ»««∆»«»∆ƒ¿…¿«¿…
:ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â .e·zÎÈ ‡Ï el‡ È¯‰ - dÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈»¬≈≈…ƒ¿¿¿«»…∆«¿»ƒ

ÏÒÙ dnÚ „ÁÈ˙pLk ,d„ÈÏ dÏ ÔzpL Ëb‰ Ì‡105 ƒ«≈∆ƒ«»¿»»¿∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿«
ÏÚ· ‡nL Ëb‰106·zÎ ‡lL ‰ÊÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,107Ì‡Â . «≈∆»»««»…∆»∆∆…ƒ¿«¿ƒ

Ë‚ BÈ‡ - dnÚ „ÁÈ˙pL ¯Á‡ dÏ e˙Â e·˙k108. »¿¿»¿»««∆ƒ¿«≈ƒ»≈≈

נפסד.105) התימנים: בכת"י וכן ר"מ, בדפוס
הי"ח.106) פ"י לקמן כמבואר בביאה, וקידשה
לפני 107) הגט וביטל פייסה, שמא לחוש יש שבוודאי

שנתייחד 108)כתיבתו. כל כי התורה, מן לגמרי ובטל
לגמרי. שליחותם וביטל בו חזר ודאי - אמירתו אחרי עמה
לעיל  (ראה תינשא בו נתגרשה שאם ישן, לגט דומה זה ואין
אחרי  הנתינה מעשה בעצמו עשה שם כי - ה"ה) פ"ג
מעשה  שום עשה לא כאן אבל הגט, שחיזק נמצא שנתייחד,
ואין  שליחותם ביטל ודאי שנתייחד, אחרי הגט לחיזוק

(מגידֿמשנה). כלום במעשיהם

.ÂÎÏÚ ·˙Bk „Á‡ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡»««¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆»≈«
Ìlk È„È109Ì‰Ó „Á‡ ·˙Bk - e·˙k ÌÎlk ; ¿≈À»À¿∆ƒ¿≈∆»≈∆
„ÓÚÓa110BÎÈÏBÓ - ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚ eÎÈÏB‰ .Ìlk ¿«¬«À»ƒ≈∆¿ƒ¿ƒƒ

ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚ eÎÈÏB‰ ÌÎlk ;Ìlk È„È ÏÚ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«¿≈À»À¿∆ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ
Ìlk „ÓÚÓa Ô‰Ó „Á‡ BÎÈÏBÓ -111. ƒ∆»≈∆¿«¬«À»

כולם.109) הקפיד 111)בנוכחות.110)בעבור שהרי
וראה  סז: (גיטין לביישה כדי שיוליכוהו כולם על והתנה

יח:). שם ברש"י

.ÊÎ- ÈzL‡Ï e˙e eÓ˙ÁÂ Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡»««¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ

ÔÈÓ˙BÁ Ô‰Ó ÌÈLe ,·˙Bk Ô‰Ó „Á‡112Ô‰Ó „Á‡Â , ∆»≈∆≈¿«ƒ≈∆¿ƒ¿∆»≈∆
ÌÈ„Ú‰ ÈMÓ „Á‡ ·˙Bk‰ ‰È‰ elÙ‡Â .dÏ B˙B¿»«¬ƒ»»«≈∆»ƒ¿≈»≈ƒ

Ba eÓ˙ÁL113‰Ê È¯‰ - dÏ B˙pL ÁÈÏM‰ ‡e‰Â , ∆»¿¿«»ƒ«∆¿»»¬≈∆
Ì‡Â .ÔÈÓ˙BÁ Ìlk - eÓ˙Á ÌÎlk :Ô‰Ï ¯Ó‡ .¯Lk»≈»«»∆À¿∆¬…À»¿ƒ¿ƒ
¯Ó‡Â ,Ô˙ˆ˜Ó ‰nL ÔÈa Ìlk ‰nL ÔÈa ,Ô‡Ó¿»»≈∆»»À»≈∆»»ƒ¿»»¿»«

eÓ˙Á ÌÎlk :Ô‰Ï ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - eÓ˙Á :Ô‰Ï114. »∆¬…¬≈∆¿≈»∆À¿∆¬…
¯‡M‰Â ,ÌÈ„Ú ÌeMÓ Ô‰ ‰lÁza ÔÈÓ˙BÁL ÌÈLe¿«ƒ∆¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ≈ƒ¿«¿»

È‡z ÌeMÓ115ÔÈÏeÒt ¯‡M‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .116B‡ , ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«¿»¿ƒ
¯ÁÓÏ ‰ÊÂ ÌBi‰ ‰Ê eÓ˙Á117- ‰a¯‰ ÌÈÓÈÏ elÙ‡ , »¿∆«¿∆¿»»¬ƒ¿»ƒ«¿≈

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰118- ‰ÓÈ˙Á Ì„˜ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ¬≈∆≈»≈≈∆»≈∆…∆¬ƒ»
ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰119ÌÈBL‡¯‰ ÌÈMÓ „Á‡ ‰È‰ . ¬≈∆≈»≈»»∆»ƒ¿«ƒ»ƒƒ

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ÏeÒt120ÏeÒt „Ú e¯Ó‡È ‡nL , »¬≈∆≈»∆»…¿≈»
ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ˙Úa ˙B¯ËL ¯‡L ˙e„Úa ¯Lk»≈¿≈¿»¿»¿≈∆ƒ¿»≈ƒ

ÌÈa¯121e‰e¯ÈLÎ‰ ‡ÏÂ .122‡l‡ ÌÈa¯ ÂÈ„ÚL Ë‚a «ƒ¿…ƒ¿ƒ«≈∆≈»«ƒ∆»
¯wÚ‰ Ô‰ ‰¯ÈÒÓ È„ÚL ÈtÓ123. ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ»≈»ƒ»

ב.112) סו, כשר".113)שם ועד סופר "חתם א. פח, שם
אלא  הסופר, שיחתום הבעל ציוה לא שמא חוששים ואין
ופלוני  ולפלוני ויכתוב, פלוני לסופר אמרו לשנים אמר
שאין  הסופר, יתבייש שמא השליחים וחששו ויחתמו,
נמצא  הבעל, דעת בלא והחתימוהו בעד, אותו מקבלים
ה"ו, פ"ב לעיל רבינו פסק שכבר כדין, שלא חתם זה סופר
ואם  חתומו, ולעדים כתוב לסופר לומר צריך עצמו שהבעל
סז, בגיטין אמרו וכן פסול, גט זה הרי - אחרים ע"י אמר
ולא  חשש. כל אין וממילא בישראל" כן תיעשה "לא א:
אם  אלא לחתום, לסופר לכתחילה להכשיר רבינו נתכווין
(כסףֿמשנה). לה וינתן בדיעבד, הגט כשר - הסופר חתם

סז:).114) (גיטין חותמים המנויים אלה יח,115)וכל שם
יהיה  שלא - לביישה כדי - זה בגט תנאי הטיל כאילו ב.

כולם. שיחתמו עד כשר או 116)גט לזה, זה קרובים
ה"ו). אישות מהל' פ"ד לעיל (ראה לעדות פסולים

לעיל 117) (ראה כדין כתיבתו ביום חתמו הראשונים שנים
נתינתו  ולפני למחר, וזה היום זה חתמו והיתר הכ"ה) פ"א

כולם. חתמו עדים 118)לאשה בתורת חתמו לא כי שם.
הגט  היה עדים משום השאר היו ואילו תנאו, לקיים אלא
אחד  נמצא אם וכן הכ"ה). פ"א (לעיל 'מוקדם' משום פסול,
כל  כדין הי"ז) פ"א למעלה (ראה הגט נפסל פסול, מהם
במס' כמבואר כולה, בטלה - מקצתה בטלה שאם עדות

א. ו, תנאו.119)מכות נתקיים לא שהרי ב. סו, שם
שאז 121)מדבריהם.120) כעדים, לחתום כולם את וזימן

מהל' בפ"ה כמבואר כולה, בטלה - העדות מקצת בטלה אם
נמצא  הראשונים מהשנים אחד כשעד ודווקא ה"ו. עדות
בשאר  גם להכשיר יבואו שלא פסול, הגט אז - פסול
אם  אבל החתימה, כעיקר נראים הראשונים שהעדים שטרות
יאמרו  כי כשר, הגט - פסול נמצא העדים משאר אחד
ולא  בלבד, למילוי והשאר עיקר, הם הראשונים השנים
שם). עדות, הל' (כסףֿמשנה בשטרות להחליף יבואו

מדבריהם,122) פסול אלא בטל, הגט אין שהרי התורה, מן
(לחםֿמשנה). שטרות כבשאר ממש בטל יהיה לא ולמה

שנים 123) בפני נותנו עדים, בו שחתומים שאע"פ בגט,
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ולפיכך  הט"ו), פ"א (לעיל מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר
בגט  החתומים הראשונים העדים מן אחד אם לחוש אין
אין  שטרות בשאר ואילו התורה, מן כשר והגט פסול, נמצא
עוד  אין חתימה עדי בהם יש אם כי  עיקר, המסירה עדי
חתימתם  מעדי אחד נמצא אם ולפיכך מסירה, בעדי צורך
ולוה  מלוה מהל' פי"א השווה התורה. מן הוא בטל - פסול

(מגידֿמשנה). ה"ו עדות מהל' ופ"ה ה"ב,

.ÁÎÌÈa¯Ï ¯ÓB‡‰L ,ÌÈÓÎÁ ewz124B‡ Ëb ·zÎÏ ƒ¿¬»ƒ∆»≈¿«ƒƒ¿…≈
ÌzÁÏ¯ÓB‡ - ‰·È˙ÎÏ Ì‡ :BzL‡Ï Ëb CÈÏB‰Ï B‡ «¿…¿ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈

:‰ÎÏB‰Ï ÔÎÂ ,ÈzL‡Ï Ëb ·zÎÈ ÌkÓ „Á‡ Ïk :Ô‰Ï»∆»∆»ƒ∆ƒ¿…≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
Ïk :Ô‰Ï ¯Ó‡È - ‰ÓÈ˙ÁÏ Ì‡Â ,CÈÏBÈ ÌkÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»…«»∆»

‰Ê Ë‚· eÓzÁÈ ÌkÓ ÌÈL125.ÈzL‡Ï ezÈÂ ¿«ƒƒ∆«¿¿¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ

רבים.124) יטעו 125)במעמד שמא כן, ידגיש לא שאם
נמצא  - כולם חתמו ולא והואיל התכוין, שלכולם לחשוב
אמר  שלא כל הדין, שלפי אףֿעלֿפי סז:). (גיטין בטל גט
(כדלעיל  מוליך ואחד חותמים ושנים כותב אחד - "כולכם"

הכ"ז).

.ËÎÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰ÓÏÂ126ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ Ëb‰ È„Ú : ¿»»»¿¬»ƒ≈≈«≈≈¿ƒ
ÌÎlk :ÌÈa¯Ï ¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb ?‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿≈∆¿≈»∆»…«¿«ƒÀ¿∆
‡nL - ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê ÔÈÓ˙BÁ ¯Ó‡z Ì‡ .eÓ˙Á¬…ƒ…«¿ƒ∆∆…ƒ¿≈∆∆»
e„ÈÚ‰ ¯·kL ·LÁ˙Â ,d„Èa Ëb‰ Ïh˙Â ,ÌÈL e„ÈÚÈ»ƒ¿«ƒ¿ƒ…«≈¿»»¿«¿…∆¿»≈ƒ

È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba127. «¬«ƒ…ƒ¿«≈«¿«

הכ"ד.126) פ"א לעיל וראה ב. י, הוא 127)גיטין כי
גזרו  ולפיכך בטל, הגט ונמצא כולם חתימת על הקפיד
כמבואר  פסול, הגט שיהא "כולכם" אמר: כשלא אפילו

(שם). לעיל

.ÏÈzL‡Ï Ë‚ e·zÎÈ ÌkÓ ÌÈL :‰LÏLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
Ì˙ÁL ÔÈa - B·e ·‡ Ô‰a ‰È‰Â ,dÏ ezÈÂ eÓzÁÈÂ¿«¿¿¿ƒ¿»¿»»»∆»¿≈∆»«

„Á‡‰ ÌÚ ·‡‰ Ì˙ÁL ÔÈa „Á‡‰ ÌÚ Ôa‰128È¯‰ , «≈ƒ»∆»≈∆»«»»ƒ»∆»¬≈
ÌB˜Óa ÁÈÏL Ôa‰ ‰OBÚ Ì„‡‰L ;¯Lk Ëb ‰Ê∆≈»≈∆»»»∆«≈»ƒ«ƒ¿

·‡‰129. »»

האחר.128) (ר"מ): רומי א.129)בדפוס סו, גיטין

.‡ÏCÈÏBiL ÈBÏÙÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ
Ô‰Ó „Á‡ - dÏ CÈÏBiL ÁÈÏLÏ ez B‡ ,ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ«∆ƒ»∆»≈∆

ÔÈÓ˙BÁ Ì‰ÈLe ,·˙Bk130Ì‡Â .ÁÈÏLÏ ÔÈ˙BÂ ≈¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ
‰OÚ ‡lL ,Ë‚ BÈ‡ - dÏ e˙Â ÔÓˆÚa Ô‰ eÎÈÏB‰ƒ≈¿«¿»¿»¿»≈≈∆…»»

ÔÈLe¯‚Ï ÔÈÁeÏL Ô˙B‡131B˙B‡ eÏhÈ ?eOÚÈ „ˆÈk . »¿ƒ«≈ƒ≈««¬ƒ¿
B‡ Ô‰ÈÙa dÏ B˙BÂ ¯ÊBÁÂ ,ÁÈÏLÏ e‰ezÈÂ ‰pnÓƒ∆»¿ƒ¿¿»ƒ«¿≈¿¿»ƒ¿≈∆

ÌÈ¯Á‡ ÈÙa132È˙Ba¯Â .133BÈ‡L ¯·c ‰Ê Ë‚a e¯B‰ ƒ¿≈¬≈ƒ¿««¿≈∆»»∆≈
Ô‰lL ˙B‡ÁÒpa ‰È‰L LeaL ÈtÓ ,‰‡¯134. ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ∆»»«À¿»∆»∆

כז.130) הלכה לעיל לעיל 131)ראה וראה ב. כט, גיטין
לט. הלכה ולקמן ה"ט, הי"ז;132)פ"ב פ"ז, לעיל השווה

הי"ז. סג:),133)פ"ח, (לדף פ"ו גיטין לרי"ף הכוונה
עמוד  (שם ה'מאירי' כתב וכן מגורשת, ספק זו הרי שלדבריו

רבינו. דברי בכוונת שלפניהם,134)281), התלמוד בנוסח

מהו. לשליח ותנו "כתבו מביא: (שם) הרי"ף שם. בגיטין
סלקם  סילוק =) חייש לטרחייהו דילמא או סלקינהו סליקי
בגמרא. לפנינו הנוסחא וכן חשש)", לטרחתם שמא או
מהיות  סילקם אם כדלהלן: זו שבעיא שפיר, מדבריו ונראה
לשליח, למסרו אלא אינו ותפקידם הגט, להולכת שלוחים
(ורש"י  הגט בהולכת טרחה להם לחסוך התכוין שמא או
לה  ולהוליך לטרוח ירצו אם אבל אחר), באופן פירש שם
שם  עלתה שהבעיה ומתוך הם. רשאים בעצמם, גיטה
זו  הרי - לידה ונתנוהו הוליכוהו בעצמם הם אם ב'תיקו',
ומפרש  הנ"ל, כגירסא גורס אינו רבינו אבל מגורשת. ספק
אם  לשליח, שנמסר אחרי בדרך, הגט שאבד באופן הבעיא
אולי  או לגרש, לשליח ולמסרו שני גט לכתוב להם מותר
(וכפירש"י  שני גט לכתוב רשאים ואינם שליחותם עשו כבר
ב'תיקו' הגמרא נשארה בזה ורק הרי"ף), נוסחת לפי גם שם
ספק  כל אין שלפנינו בדין אבל מגורשת, ספק היא והרי
גט  אינו הוליכוהו ואם בעצמם, להוליכוהו יכולים שאינם
ובמגידֿמשנה  ה"ט, פ"ב לעיל וראה המשנה', ('מרכבת

שם).

.·ÏB˙e B·˙k ,ÈzL‡Ï Ëb ÈÏ ·˙k :¯ÙBqÏ ¯Ó‡»««≈¿…ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
ÌÈ„Ú ‡Ïa ÏÚaÏ135ÏËe ,ÁÈÏMÏ B˙e ÏÚa‰ B136 «««¿…≈ƒ¿»«««¿»«»ƒ«

ÌÈ„Ú ÈÙa ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb Ôz :BÏ ¯Ó‡Â137CÏ‰Â , ¿»«≈≈∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿»«
.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙e ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»»ƒ¿≈≈ƒ¬≈»≈¿…∆∆
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰Â¯Ú‰ ¯Èz‰Ï ÔÓ‡ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡L∆≈«»ƒ«∆¡»¿«ƒ»∆¿»««ƒ∆
,Ëb‰ ÏÚ eÓ˙ÁL ÌÈ„Ú‰ ·˙k ÈtÓ ‡l‡ „Á‡ „Ú≈∆»∆»ƒ¿≈¿«»≈ƒ∆»¿««≈

Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ÈÓk Ô‰L138‰È‰iL „Ú ÔÈc ˙È·a ∆≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ«∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,¯Ú¯ÚÓ ÌL139ÌL140ÌL eÈ‰ Ì‡Â . »¿«¿≈¿∆≈«¿»¿ƒ»»

ÁÈÏMÏ B˙ ÏÚa‰ ‰Ê ËbL e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ∆»ƒ∆≈∆«««¿»«»ƒ«
˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ba dL¯‚Ï141. ¿»¿»¬≈¿…∆∆

חתימה.135) הולכה 136)עדי שליח שהרי לבינו, בינו
ה"ד. פ"ו לעיל כמבואר עדים. צריך עדי 137)אינו

"שעיקר  כשר, זה הרי עליו חתום עד שאין ואע"פ מסירה.
הי"ח). פ"א (לעיל מסירה" בעדי ג,138)הגירושין גיטין

על 139)א. חתומים עדים ואין והואיל הכ"ד. פ"ז לעיל
ולא  הוא מזוייף זה גט שמא מגורשת, ספק היא הרי זה, גט

לגרשה. לשליח הבעל וקושטא,140)נתנו רומי בדפוס
זו. תיבה השליחות,141)חסירה מינוי על עדים שיש כיון

אע"פ  מסירה בעדי מגורשת והיא עצמו, כבעל השליח הרי
הי"ח). פ"א (כנ"ל בגט חתימה עדי שאין

.‚ÏÌB˜Óa ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb Ôz :ÁÈÏMÏ ¯ÓB‡‰»≈«»ƒ«≈≈∆¿ƒ¿ƒ¿»
Ë‚ BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ B˙e ,ÈBÏt142‡È‰ È¯‰ . ¿ƒ¿»»¿»«≈≈≈¬≈ƒ

ÈtÓ ,¯Lk - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ B˙e ,ÈBÏt ÌB˜Óa¿»¿ƒ¿»»¿»«≈»≈ƒ¿≈
BÏ ‡e‰ ÌB˜Ó ‰‡¯nL143‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ :¯Ó‡ . ∆«¿∆»»««ƒ¿≈»∆»

,ÔÈÓÈa ‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ ;‰iÏÚa dÏ B˙e ,˙Èa·««ƒ¿»»«¬ƒ»«ƒ¿≈»∆»¿»ƒ
Ï‡ÓOa dÏ B˙e144B˙e ,ÈBÏt ÌBÈa dÏ e‰z ; ¿»»«¿…¿≈»¿¿ƒ¿»

Ë‚ BÈ‡ - ÔÓf‰ CB˙a dÏ145‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ . »¿«¿«≈≈«ƒ¿≈»∆»
BÈ‡ - ÂÈ¯Á‡Ó B‡ ÂÈÙlÓ dÏ B˙e ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ¿»»ƒ¿»»≈«¬»≈
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌBÈ ÏL BÓˆÚ ÏÚ „Èt˜‰ È¯‰L ,Ë‚≈∆¬≈ƒ¿ƒ««¿∆¿≈…«≈

‰Êa146. »∆
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ואין 142) הוא, מקפיד בוודאי פלוני, מקום לו שציין כיון
ההוא. במקום עליו שילעיזו תמצאנה,143)רצונו שם

אחר  במקום ולא דוקא זה במקום לגרשה מקפיד אינו אבל
סה.). אלא 144)(גיטין שליח עשאו שלא א. כט, שם

בדיוק. פקודתו מקדים 145)כשימלא אדם "שאין
לגרשה  רשות לשליח אין לכן יח.), (שם לנפשו" פורענות
הגאונים' ('תשובות רשאי - מכאן לאחר אבל הזמן, בתוך
האחרונים). גדולי בשם ומשנהֿלמלך יח, סי' צדק שערי

ושו"ת 146) (מגידֿמשנה, בתוספתא האלו הדברים מקור
תשלום  - שלפנינו בתוספתא ואינה קצא, סי' ח"א מבי"ט

.(53 עמוד ליברמן להגר"ש תוספתא

.„ÏÈh‚ ÈÏ Ïa˜˙‰ :dÁeÏLÏ ‰¯Ó‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ147 ¿≈»ƒ»∆»¿»ƒ¿»ƒ¿«≈ƒƒƒ
Ë‚ BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ BÏa˜Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa148. ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿»«≈≈≈

ÌB˜Óa dÏ B‡È·‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa Èh‚ ÈÏ ‡·‰»≈ƒƒƒ¿»¿ƒ∆¡ƒ»¿»
¯Á‡149¯Lk -150. «≈»≈

ולשון 147) קבל, כמו - "התקבל" ה"א. פ"ו לעיל מפורש
פ"ז  ושבועות מ"ז; פ"ח נדרים מ"א; פ"ו גיטין היא. משנה

בקבלת 148)מ"א. מתגרשת והיא הואיל א. סה, גיטין
במקום  עליה ילעיזו שלא היא מקפדת בוודאי - השליח

למקום 149)ההוא. - פלוני "למקום התימנים: בכת"י
ממקום  - פלוני "ממקום שם) (גיטין המשנה ולשון אחר".

לידה 150)אחר". הגט שיבוא עד מתגרשת אינה שהרי
הקפידה, לא הרי שקיבלתו ומכיון ה"דֿה). פ"ו לעיל (ראה

בווד  מתחילה מקום,וגם לו להראות אלא נתכוונה לא אי
שם). (ר"ן ימצאנה איפה

.‰ÏÈzL‡Ï ‰Ê Ëb CÏB‰ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰151ÔÈa , »≈ƒ¿≈≈∆¿ƒ¿ƒ≈
‰ÏÁÂ ,'CÏB‰ z‡' BÏ ¯Ó‡L ÔÈa 'CÏB‰' BÏ ¯Ó‡L∆»«≈≈∆»««¿≈¿»»

¯Á‡ „Èa BÁlLÓ - Ò‡ B‡152ÏË :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ∆¡«¿«¿¿««≈¿ƒ»«…
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰Ê Ëb dÏ Ô˙Â ÈBÏt ıÙÁ ‰pnÓƒ∆»≈∆¿ƒ¿≈»≈∆¬≈∆…

¯Á‡ „Èa epÁlLÈ153˙‡ˆÈÂ ,¯Á‡ „Èa BÁÏL Ì‡Â . ¿«¿∆¿««≈¿ƒ¿»¿««≈¿»»
Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ıÙÁ‰ ‰˙Â ÁÈÏM‰ ˙‡¯˜Ï ‰M‡‰»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿»¿»«≈∆¿ƒ»¿««»

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ëb‰ dÏ Ô˙154. »«»«≈¬≈¿…∆∆

נכתב 151) בפני לומר צריך השליח שאין ישראל, בארץ
למעלה  וראה שם. וברש"י במשנה כט. (גיטין נחתם ובפני

ה"ד). וכ"ה 152)פ"ז שם, (גיטין גמליאל בן שמעון כרבן
שימסרנו  מקפיד הבעל אין שכשחלה שם). בפ"ז למעלה
אחר, ביד משלחו אינו חלה לא אם אבל אחר, שליח ע"י

שם). גיטין, (ר"ן זה על המקפידים אנשים אף153ֿ)שיש
פקדונו  שיהא בעל של רצונו שאין השליח, שחלה עלֿפי

שם). גיטין (משנה, אחר לשלחו 154)ביד שאין אע"פ
- אחר לידי יבוא שלא החפץ על שמקפיד מפני אחר, ביד
אינו  הגט ועל הואיל זה, ע"י מתבטלת הגט שליחות אין
הבעל  מדעת שינה לא והוא כנ"ל, השליח, כשחלה מקפיד
(גיטין  כדרישתו - הגט נתן ואחרֿכך תחילה החפץ וקיבל

שם).

.ÂÏelÙ‡ ,ıÙÁ‰ ‰˙ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz Ëb‰ dÏ Ô˙»«»«≈¿ƒ»¿««»»¿»«≈∆¬ƒ
È¯·c ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÔBL‡¯ ÁÈÏL „iÓƒ«»ƒ«ƒ≈≈∆¬≈»««ƒ¿≈
È¯‰L ;ÂÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ Èa Ì˙qL ¯·„a ÏÚa‰«««¿»»∆¿»¿≈»»«¿ƒƒ»»∆¬≈

Ëb‰ dÏ Ô˙Â ‰lÁz ıÙÁ‰ ÏË :BÏ ¯Ó‡ ÏÚa‰155, «««»«…«≈∆¿ƒ»¿≈»«≈
.ÏË Ck ¯Á‡Â Ô˙ ‡e‰Â¿»«¿««»»«

יוחנן.155) כרבי - ב כא, שם

.ÊÏ- ÈBÏt ıÙÁ ‰pnÓ ÏËÂ Ëb‰ dÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡»«≈»«≈¿…ƒ∆»≈∆¿ƒ
‰È‰iL BBˆ¯ ÔÈ‡L ,¯Á‡ „Èa epÁlLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…¿«¿∆¿««≈∆≈¿∆ƒ¿∆
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „Èa BÁÏL Ì‡Â .¯Á‡ „Èa BB„˜tƒ¿¿««≈¿ƒ¿»¿««≈¬≈∆
‡l‡ ‰˙ ‡lL ÔÈa ‰lÁz ıÙÁ‰ ‰˙pL ÔÈa ,Ëb≈≈∆»¿»«≈∆¿ƒ»≈∆…»¿»∆»

ÛBqa156. «

על 156) הקפיד לא והבעל הואיל כנ"ל. השליח, כשחלה
להקפיד. צריך אינו השליח גם - תחילה החפץ לקיחת
בין  שליח, ידי על למלוה מעות החזרת שלענין ואףֿעלֿפי
השטר  קח לו שאמר בין השטר, וקח המעות תן לו שאמר
המעות  לו לתת ואחרֿכך השטר לקחת חייב המעות, ותן
ולא  המעות יקח שמא חושש שם - ה"ו) שלוחין מהל' (פ"א
לו  שתתן עד מתגרשת שאינה כאן אבל השטר, לו יחזיר

(מגידֿמשנה). לו תתן לא שמא לחוש לו אין החפץ,

.ÁÏ‡l‡ dÏ e‰zz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â Ëb‰ ÁÈÏLÏ Ô˙»«¿»ƒ««≈¿»«…ƒ¿≈»∆»
Ë‚ BÈ‡ - dÏ B˙e ¯Á‡Ï B˙e ,‰z‡157Ì‡ ÔÎÂ . «»¿»¿«≈¿»»≈≈¿≈ƒ

‡e‰Â ÈBÏÙÏ e‰z ,‰z‡ dÏ e‰zz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡»««ƒ¿≈»«»¿≈ƒ¿ƒ¿
,Ë‚ BÈ‡ - ÔBL‡¯‰ ÁÈÏM‰ dÏ B˙e ,dÏ e‰zÈƒ¿≈»¿»»«»ƒ«»ƒ≈≈

ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL e‰OÚ ‡lL ÈÙÏ158. ¿ƒ∆…»»»ƒ««≈ƒ

לה 157) תתנהו "אל כאומר זה הרי השליח. חלה אפילו
הל"ג. לעיל כמבואר בשמאל", לה ונתנו בימין, אלא

הבאה.158) בהלכה הסמוך מדין נלמד

.ËÏ,ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡Â Ëb‰ BÏ Ô˙»««≈¿»«≈≈∆¿ƒ¿ƒ
e‰z :ÏÚa‰ BÏ ¯Ó‡ ,d¯ÈkÓ ÈÈ‡ :ÁÈÏM‰ BÏ ¯Ó‡»««»ƒ«≈ƒ«ƒ»»««««¿≈
Ôz ‡lL ÁÈÏL ‰Ê È¯‰ - d¯ÈkÓ ‡e‰ ,ÈBÏÙÏƒ¿ƒ«ƒ»¬≈∆»ƒ«∆…ƒ«

ÔÈLe¯‚Ï159¯Ó‡L ÈBÏÙÏ ‡l‡ Ëb‰ Ô˙B BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈≈«≈∆»ƒ¿ƒ∆»«
‡e‰ ,ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL ‡e‰ ÈBÏt‰ B˙B‡Â ;ÏÚa‰«««¿«¿ƒ»ƒ««≈ƒ
B‡ ‰ÏÁ Ì‡ ¯Á‡ „Èa BÁlLÓ B‡ dÏ BÎÈÏBnL∆ƒ»¿«¿¿««≈ƒ»»

.Ò‡∆¡«

שאם 159) הנ"ל, הדין את רבינו למד ומכאן ב. כט, שם
שאין  לפלוני", תנהו - אתה לה תתנהו "אל לו: אמר
לגרשה  נתמנה לא ומתחילה הואיל לגרשה, יכול הראשון
והוא  כלל, לגירושין שליח זה אין אחר, ביד לשלחו אלא

שלפנינו. שבהלכה מהשליח גרוע

.Ó„Ú dÏ e‰zz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏLÏ Ëb‰ Ô˙»««≈¿»ƒ«¿»«…ƒ¿≈»«
- ÌÈLÏM‰ CB˙a Ò‡ B‡ ‰ÏÁÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿»»∆¡«¿«¿ƒ

¯Á‡ „Èa BÁlLÓ160ÂÈLÎÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ¿«¿¿««≈∆««ƒ∆≈«¿»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL»ƒ«¿≈ƒƒ¿««¿ƒƒ¿∆
ÌÈLÏL CB˙a ¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ ,ÔÈLe¯b ÁÈÏL¿ƒ«≈ƒ∆»ƒ««≈¿¿ƒ

ÌBÈ161.

יום.160) שלשים לאחר לה ימסרנו גיטין,161)שהוא
אלא  שני לשליח מיד ימסור שלא שאומר, מי "ויש שם.
עד  שליח לשני יעשו לא והם לביתֿדין, שליחותו ימסור
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לחוש, יש כי סל"ז). קמא, סי' (אהע"ז יום" שלשים אחר
וכן  יום, שלשים תוך לה ויתננו בשליחותו ידקדק לא שמא

שם. הגמרא בסוגיית משמע

Ó.‡?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na162dÏÚa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»«¿»
‰È„na dnÚ163ÔÓ ˙L¯b˙Ó ‰˙È‰L B‡ , ƒ»«¿ƒ»∆»¿»ƒ¿»∆∆ƒ

ÔÈÒe¯‡‰164dÏÚ·e ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯b˙Ó Ì‡ Ï·‡ ; »≈ƒ¬»ƒƒ¿»∆∆ƒ«ƒƒ«¿»
Òit ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ‰È„na dnÚ165BÈ‡Â , ƒ»«¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ≈¿≈

‰OBÚ166:¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈLÏM‰ CB˙a ÁÈÏL ∆»ƒ«¿«¿ƒ∆»ƒ≈»«
ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡167Ô˙B Ï·‡ .168dÏ Ëb‰ ∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ¬»≈«≈»

ÌÈLÏL ¯Á‡Ï169e¯‡aL BÓk dÏ ÔÈLLBÁÂ ,170„Ú ¿««¿ƒ¿¿ƒ»¿∆≈«¿«
ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL171. ∆…«∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ

יום.162) שלשים אחר לגרשה שני שליח עכשיו שעושה
אדם 163) בני דרך שאין ופייס, בא שמא חוששין שאין

(מגידֿמשנה). יא הלכה למעלה בצנעא, שאין 164)לבוא
י). הלכה (למעלה בה גס הלכה 165)לבו למעלה ראה

שני.166)ט. שליח עושה אינו הראשון השליח
יפייסנה,167) שמא לחוש יש עלי, נאמנת יאמר לא שאם

יעשה  ואיך כלל, לגירושין שליח אינו זה ששליח נמצא
יום. שלשים בתוך שני הראשון 168)שליח השליח

שפייס.169)בעצמו. שמענו ולא לעיל 170)הואיל
ואם  בו, תינשא לא לכתחילה פסול, יהיה והגט ט, הלכה

תצא. לא שני 171)נשאת שליח לעשות הוא יכול ואז
המשנה'). 'מרכבת וכפירוש כט: (גיטין יום שלשים בתוך

ה'תש"פ  תשרי י' שני יום

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

.‡BÈ‡ B‡ ,ÏËa Ëb‰L ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»≈≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ˙L¯‚Ó dÈ‡ B‡ ,Ë‚≈≈»¿…∆∆¬≈∆≈»≈ƒ«»
‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â .‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿ƒƒ≈≈≈
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈¿ƒ»»«¿»…≈…∆∆¿»»»
:dÏ ¯Ó‡Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ ÔÓ ıeÁ .‰Le¯b ÌeMÓƒ¿»ƒ«¿»≈∆ƒ¿¿»«»
ÏÚ Û‡L ,ÏkÏ ˙¯zÓ z‡ ÔÈ‡Â ÈpnÓ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿…∆∆ƒ∆ƒ¿≈«¿À∆∆«…∆««
;Ô‰È¯·cÓ ‰p‰kÏ ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ëb ‰Ê ÔÈ‡L Ètƒ∆≈∆≈¬≈¿»«¿À»ƒƒ¿≈∆
elÙ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .dLÈ‡Ó ‰Le¯b ‰M‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿»≈ƒ»»¿¬»ƒ¬ƒ
‰¯Ò‡ - ÏkÏ ‰¯z‰ ‡ÏÂ dLÈ‡Ó ‡l‡ ‰L¯b˙ ‡Ï…ƒ¿»¿»∆»≈ƒ»¿…À¿»«…∆∆¿»

‰p‰ka ÏÒBtL Ëb‰ ÁÈ¯ e‰ÊÂ .‰p‰kÏ2Ì‰È¯·cÓ3. «¿À»¿∆≈««≈∆≈«¿À»ƒƒ¿≈∆

בו.2) יש ריח ממש, בו שאין פי על ולדעת 3)שאף
שסוברים  התורה מן בכהונה פוסל הגט ריח אחרים מפרשים

גמור. דרש שזהו

.·È¯‰ - ÏeÒt Ëb‰L ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»¬≈

ÔÓ Ba ‰ÏÒÙÂ .„·Ïa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê∆»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ
‰¯Bz È¯·cÓ ‰p‰k‰4Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ‡Opz ‡ÏÂ . «¿À»ƒƒ¿≈»¿…ƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒ

‡ˆz ‡Ï - ˙‡O5¯Á‡ Ëb dÏ ÔÈ·˙BÎÂ .¯Lk „Ïe‰Â ƒ»…≈≈¿«»»»≈¿¿ƒ»≈«≈
dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â dÏ ÔÈ˙BÂ ¯Lk6¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . »≈¿¿ƒ»¿ƒ«««¿»¿ƒƒ∆¿»

˜È˙Â ÏÚa‰ ‰È‰Â ,¯Á‡ ·zÎÏ7È¯‰ - BÓˆÚÓ L¯‚Â ƒ¿…«≈¿»»«««»ƒ¿≈≈≈«¿¬≈
ÌÈa dÏ LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈa dÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÁaLÓ ‰Ê∆¿À»ƒ≈»»ƒ¬»ƒ≈»»ƒ

ÊÚÏ ‡ÈˆBÈ ‡nL ,Ëb‰ ÏeÒt ÈtÓ ‡ÈˆBÈ ‡Ï -8ÏÚ …ƒƒ¿≈¿«≈∆»ƒ«««
.ÂÈa»»

מגורשת.4) היא התורה מן ובין 5)שהרי בנים לה יש בין
בנים. לה הימנה 6)אין יטלנו יעשה כיצד שאמרו כמו

וכו'. לה ויתננו טובות.7)ויחזור מידות ובעל ישר
רע.8) שם

.‚˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆¬≈∆¿≈
‡Opz ‡Ï - ˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‡È‰L B‡ ,ÔÈLe¯b9Ì‡Â ; ≈ƒ∆ƒ»≈¿…∆∆…ƒ»≈¿ƒ

˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,¯ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ;‡ˆz - ˙‡Oƒ≈≈≈¿«»»»≈«¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰˙È‰L B‡ ,ÏeÒt Ë‚a BzL‡ ˙‡ L¯b Ì‡ ÔÎÂ .‰Â¯Ú∆¿»¿≈ƒ≈≈∆ƒ¿¿≈»∆»¿»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - d¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯Â ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ»≈¿…∆∆¿»»¿«¬ƒ»¬≈À∆∆

dÏÚ·Ï10ÔÈ‡eOp‰ LcÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â .11Ú·L C¯·Ïe ¿«¿»¿≈»ƒ¿«≈«ƒƒ¿»≈∆«
˙BÎ¯a12‰a˙k ·zÎÏÂ13ÔÈLe¯b L¯b˙zL „Ú , ¿»¿ƒ¿…¿À»«∆ƒ¿»≈≈ƒ

.ÔÈ¯eÓb¿ƒ

התורה.9) אסורה 10)מן - כהן בעלה אם אבל ישראל.
מן 11)לו. שהרי שניים, קידושין לקדשה צריך אבל

לקדשה  צריך מגורשת" "ספק ואפילו היא. פנוייה התורה
תעמוד  ואיך התורה, מן פנוייה ספק היא שהרי מחדש,

גמורים. קידושין בלי מברכים 12)תחתיו שאין והטעם,
שמן  פי על אף פסול", ב"גט המגורשת ואפילו הספק, על
אין  - פנוייה אינה ומדבריהם הואיל היא, פנוייה התורה

כתובתה 13)לברך. לגבות יכולה הייתה שלא כיוון
מגורשת. ספק כשהיא הראשונה

.„Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÏËa Ë‚a ˙‡OpL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ»¿≈»≈¬≈¿ƒ»≈
LÈ‡ ˙L‡ :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,Ô‰È¯·cÓ ÈL ÏÚaÓƒ««≈ƒƒƒ¿≈∆¿≈∆……¿≈∆ƒ
d¯Èz‰Ï ÔBL‡¯‰ ÔÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe .Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ¿»¿…≈¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿«ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÏBÚÏ Ì‰ÈL ÏÚ ‰¯Ò‡Â .ÌÚ‰ ¯‡LÏƒ¿»»»¿∆∆¿»«¿≈∆¿»««ƒ

‰‚‚La ‰ÏÚ·pL14‰Ê ¯ÈÊÁ‰ :e¯Ó‡È ‡lL È„k , ∆ƒ¿¬»ƒ¿»»¿≈∆……¿∆¡ƒ∆
˙‡OpL ¯Á‡ B˙Le¯‚15Ô‰ÈMÓ „Á‡ ¯·Ú Ì‡Â . ¿»««∆ƒ»¿ƒ»«∆»ƒ¿≈∆

‡ÈˆBÈ - d¯ÈÊÁ‰Â16. ¿∆¡ƒ»ƒ

בעלה 14) תחת שזינתה ואשה בטל, שגיטה ידעה שלא
לבעלה. מותרת יוכל 15)בשגגה "לא אמרה: והתורה

לקחתה". לשוב שלחה אשר הראשון הראשון 16)בעלה
- והשני להוציא. אותו שכופים גרושתו מחזיר משום -
זנותם  ביאת משום עולמית עליו להיאסר חכמים קנסוה

בעבירה. שהייתה

.‰,dÏÚa ˙nL ÌÈ„Ú e‡aL ‰M‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿ƒ»∆»≈ƒ∆≈«¿»
˙‡OÂ17dÏÚa ‰È‰L ÔÈa - dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ»¿««»»«¿»≈∆»»«¿»

ÔÈa ÁwÙÏ ˙‡OpL ÔÈa ,L¯Á ‰È‰L ÔÈa Áwtƒ≈«≈∆»»≈≈≈∆ƒ»¿ƒ≈«≈
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡L ,L¯ÁÏ ˙‡OpL18- ∆ƒ»¿≈≈∆≈ƒ»ƒƒ¿ƒ
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ÏÚ ‰¯Ò‡Â ,‰fÓe ‰fÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,Ì‰ÈMÓ ‡ˆz≈≈ƒ¿≈∆¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆¿∆∆¿»«
.˙ÈÓÏBÚ Ì‰ÈL¿≈∆»ƒ

דין 17) לה אין מותו, על העידו עדים ששני פי על שאף
הראשון. לבעלה המותרת אנוסה מדברי 18)של אלא

סופרים.

.Â‰Lc˜˙pL È¯‰19‡ˆÓ B‡ ,dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ¬≈∆ƒ¿«¿»¿««»»«¿»ƒ¿»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÏËa Ëb‰«≈»≈¬≈À∆∆¿«¿»¿≈»¿ƒ»≈

˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,ÈMÓ20ÔÈ‡Â . ƒ≈ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»¿≈
,Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ LÈ‡ ˙L‡ :e¯Ó‡È ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»…¿≈∆ƒ¿»¿…≈
‡ÏÂ ÔÈLecwa ‰È‰ È‡z :e¯Ó‡È ˙‡O ‡lL ÔÂÈk≈»∆…ƒ»…¿¿«»»«ƒƒ¿…

Ìi˜˙21. ƒ¿«≈

מקום 19) ואין איסור עשתה שלא נמצא נבעלה, לא ועדיין
המקדש.20)לקנסה. על ערוה והיא איש אשת היא והרי

גט.21) צריכה ואינה הקידושין ונעקרו

.ÊdÏÚa ‡a B‡ ,ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ˙‡OpL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ»¿ƒ¿»«≈»≈»«¿»
ÈM‰Â ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ˙nL ‰ÚÓML ¯Á‡««∆»¿»∆≈≈«««»ƒ¿«≈ƒ

d˙‡ÈˆÓa ‡Ï ÔÈ‡kÊ22‰È„È ÈOÚÓa ‡ÏÂ23‡ÏÂ «»ƒ…ƒ¿ƒ»»¿…¿«¬≈»∆»¿…
‰È¯„ ˙¯Ù‰a24˙B¯t ÏÎÂ .25¯Á‡ Ô‰ÈL eÏÎ‡L «¬»«¿»∆»¿»≈∆»¿¿≈∆««

‡ÏÂ ‰a˙k dÏ ÔÈ‡Â .Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙‡OpL∆ƒ»≈ƒƒ≈∆¿≈»¿À»¿…
ÏÚ ‡ÏÂ ‰Ê ÏÚ ‡Ï ˙BBÊÓ ‡ÏÂ ‰a˙k È‡zÓ È‡z¿«ƒ¿»≈¿À»¿…¿…«∆¿…«

¯ÈÊÁz - ‰fÓ B‡ ‰fÓ ‰ÏË Ì‡Â .‰Ê26‰Ó ÏÎÂ . ∆¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ∆«¬ƒ¿»«
- ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ elÙ‡Â ,‰ÈÒÎpÓ „·‡ B‡ ‰ÏaM∆»»»«ƒ¿»∆»«¬ƒƒƒ¿≈…«¿∆

‰fÓ ‡ÏÂ ‰fÓ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡27ÔÓ „Ïe‰Â . ≈ƒƒ»…ƒ∆¿…ƒ∆¿«»»ƒ
¯ÊÓÓ ÈM‰28L¯bL Ì„˜ ÔBL‡¯‰ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . «≈ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»»ƒ…∆∆≈≈

Ì‰È¯·cÓ ¯ÊÓÓ „Ïe‰ È¯‰ - ÈM‰29ÈM‰ dL¯b . «≈ƒ¬≈«»»«¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿»«≈ƒ
‡ˆÓ B‡ dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ‰a˙k epnÓ ‰ÏËÂ¿»¿»ƒ∆¿À»¿««»»«¿»ƒ¿»
ÔÓ ‡Ï ,‰ÏËpM ‰Ó d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏËa Ëb‰«≈»≈≈ƒƒƒ»»«∆»¿»…ƒ

‰a˙k‰ ÔÓ ‡ÏÂ ˙BBÊn‰30. «¿¿…ƒ«¿À»

כאן,22) המנויים הדברים מן דבר בשום זכאי אינו השני
הטעם  שכל משום זוכה, אינו והראשון אשתו, שאינה לפי
וכאן  ביניהם, איבה למנוע כדי הוא - לבעלה אשה שמציאת

בהקדם. ויוציאנה איבה, תהיה אם לנו איכפת כי 23)לא
וזו  בעלה, שחייב מזונותיה כנגד הם לבעלה ידיה מעשי

ידיה. מעשי לו אין מזונות לה ואין מיפר 24)הואיל הבעל
"שלא  נפש, עינוי נדרי (כגון עליו תתגנה שלא כדי נדריה
ותתגנה. תתגנה - וזו, אתקשט") "שלא ארחץ",

שלה.25) מלוג לה.26)מנכסי מועילה תפיסתה ואין
לה.27) פחתו פחתו ואם שהם כמו נכסיה לה מחזירים אלא
התורה.28) מן 29)מן שהרי גמורה, בממזרת ואסור

מחמת  כשרה, ישראל בבת אסור וכן הוא. כשר בן - התורה
או  בה. מותר שממזר גיורת אלא נושא אינו כורחו ועל קנס.

כמותו. מדבריהם מוציאה 30)ממזרת שאינה כשם
שנטלה, מה ממנה מוציא אינו כך ממנו, כתובתה
איסורה  דבר עדיין נודע ולא הואיל נטלה בהיתר שכשנטלה,

זה. לבעלה

.ÁÂÈÁ‡ CÏ‰Â ‰M‡ „Á‡ LcwL ,ÔÈÁ‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿«ƒ∆ƒ≈∆»ƒ»¿»«»ƒ

‡a Ck ¯Á‡Â BzL‡ ˙‡ ÌaÈÂ ˙nL Ba ÚÓLÂ31- ¿»«∆≈¿ƒ≈∆ƒ¿¿««»»
‰fÓe ‰fÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰fÓe ‰fÓ ‡ˆz32ÏÎÂ , ≈≈ƒ∆ƒ∆¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆¿»

‰ÎÏ‰Â ‰M‡ Lc˜ Ì‡ ÔÎÂ .da el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈»¿≈ƒƒ≈ƒ»¿»¿»
ÚÓLÂ ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ33¯Á‡Â d˙BÁ‡ ‡OÂ ‰˙nL ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«∆≈»¿»»¬»¿««

ÏÎÂ ,Ë‚ epnÓ Ô‰ÈzL ˙BÎÈ¯ˆ - ‰˙Ó ‡lL Ú„B Ck»«∆…≈»¿ƒ¿≈∆ƒ∆≈¿»
.Ô‰a el‡‰ ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ»≈»∆

משום 31) וגם איש אשת משום גם עליו אסורה היא והרי
אח. שהרי 32)אשת התורה, מן גט צריכה מהראשון,

מדבריהם. גט צריכה השני ומן היא, עדים 33)אשתו שני
כן. אמרו

.Ë˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰‡eOp‰ BzL‡ ‰ÎÏ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»«∆∆
˙Ói˜ BzL‡ ˙‡ˆÓÂ d˙BÁ‡ ‡OÂ ‰˙nL da ÚÓLÂ¿»«»∆≈»¿»»¬»¿ƒ¿≈ƒ¿«∆∆
ÔÎÂ .˙¯zÓ BzL‡Â ,Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ d˙BÁ‡ ÔÈ‡ -≈¬»¿ƒ»ƒ∆≈¿ƒ¿À∆∆¿≈

¯z‰ ˙˜ÊÁa Ô‡OpL ˙BÈ¯Ú‰ ¯‡L34- ‰Â¯Ú e‡ˆÓÂ ¿»»¬»∆¿»»¿∆¿«∆≈¿ƒ¿¿∆¿»
.˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,Ëb ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»¿ƒ≈∆≈ƒƒ¿ƒ»¬»

קרובתו.34) שהיא ידע שלא

.ÈËb B˙Òe¯‡ ˙BÁ‡ eÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓe35‡nL ? ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¬¬»≈∆»
:e¯Ó‡ÈÔÈÒe¯‡a ‰È‰ È‡z36d˙BÁ‡ ‡O ˙cÎÂ37. …¿¿«»»»≈ƒ¿«»»»¬»

B˙Òe¯‡ ‡È‰L d˙BÁ‡ ,Ëba d˙BÁ‡ ‰‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿»¿»¬»«≈¬»∆ƒ¬»
˙BÁ‡ ‡O :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,‰¯eÒ‡ ‰BL‡¯‰»ƒ»¬»¿≈∆……¿»»¬

B˙Le¯b38. ¿»

תופסין 35) קידושין ואין היא וערוה היא אשתו אחות והרי
קידושיה.36)בה. ובטלו נתקיים השנייה.37)ולא
ארוסתו.38) שתמות עד עליו ערוה והיא

.‡È¯·BLÂ LÈ‡Ï Ëb Ô˙Â ‰ÚËÂ ¯ÙBq‰ ·˙k39 »««≈¿»»¿»«≈»ƒ¿≈
Ô‰ eÚhL B‡ ,‰M‡Ï40‡È‰ ‰ÏËÂ Ëb‰ ÏÚa‰ ÏËÂ »ƒ»∆»≈¿»«««««≈¿»¿»ƒ

È¯‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰L¯b˙pL Ô‰Ï ‰n„ÓÎÂ ,¯·BM‰«≈¿ƒ¿À∆»∆∆ƒ¿»¿»¿««¿«¬≈
È¯‰ - ˙‡O ‡Ï Ì‡ :LÈ‡‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰«≈≈ƒ««¿≈»ƒƒ…ƒ»¬≈
,‰L¯b˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯·c‰ ‰lb˙Â ,˙L¯‚Ó dÈ‡ BÊ≈»¿…∆∆¿ƒ¿«»«»»∆¬«ƒ…ƒ¿»¿»
;B˙È˙ ˙ÚMÓ ˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â ,eÈÙa Ëb‰ dÏ ÔzÈÂ¿ƒ≈»«≈¿»≈¿ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ»
:¯Ó‡Â Ëb‰ ˙‡ ÏÚa‰ ‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡Â ˙‡O Ì‡Â¿ƒƒ»¿««»ƒ«««∆«≈¿»«
d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ È„Èa Ëb‰ È¯‰L ,‰L¯b˙ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿»¿»∆¬≈«≈¿»ƒ¿…ƒƒ«¿»»
BÊ È¯‰ ‡l‡ ,dÏÚa ÏÚ d¯Ò‡Ï BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -≈¿ƒ¿»¿»««¿»∆»¬≈

‰Ê B‡ˆÓe d„iÓ Ëb‰ ÏÙÂ ‰Le¯b ˙˜ÊÁa41‡a È¯‰Â ¿∆¿«¿»¿»««≈ƒ»»¿»∆«¬≈»
ÈM‰ ÏÚa‰ ÏÚ d¯Ò‡Ï42. ¿»¿»«««««≈ƒ

פרעון 39) קבלת עם לבעל נותנת שהאשה קבלה כתב
והאשה.40)כתובתה. גירושיה.41)האיש אחרי

חוששים 42) שאנו שני, של זכותו לאבד נאמן הוא ואין
לאחר  שטרותיהם והחליפו ביניהם קנוניה עשו שמא

שנישאת.

.·ÈÚ¯ ÌL ÌeMÓ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBn‰43ÌeMÓ B‡ «ƒ∆ƒ¿ƒ≈«ƒ
ÈtnL dÚÈ„B‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ,ÌÈ¯„a ‰ˆe¯t ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿≈

d¯qÈÏ È„k d‡ÈˆBÓ ‰z‡ ‰Ê44‰z‡ ÔÈ‡L Ú„Â , ∆«»ƒ»¿≈¿«¿»¿«∆≈«»
‡Ï BÊ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ ‰Ó ÈtÓe .ÌÏBÚÏ d¯ÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»ƒ¿≈»«ƒ∆…
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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

.‚È˙ÈBÏÈ‡ ÌeMÓ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ49B‡ ¿≈«ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ
LÈÓLz ˙Ú ÏÎa Ì„ ‰‡B¯L ÌeMÓ50‡Ï ‰Ê È¯‰ - ƒ∆»»¿»≈«¿ƒ¬≈∆…

˙ÈBÏÈ‡‰ „Ï˙Â ,¯Á‡Ï ‡Opz ‡nL .ÌÏBÚÏ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»∆»ƒ»≈¿«≈¿≈≈»«¿ƒ
‡e‰ ÔkL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ÈÂ ,‰cp‰ ‡t¯˙˙Â¿ƒ¿«≈«ƒ»¿…«ƒ»ƒƒ≈«∆≈
ÌÈa‰Â ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ,dL¯‚Ó È˙ÈÈ‰ ‡Ï…»ƒƒ¿»¿»¿ƒ¿»«≈»≈¿«»ƒ

.‡ÈˆBÈ ‡Ï - ¯ÈÊÁ‰Â ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ¯ÊÓÓ«¿≈ƒ¿ƒ»«¿∆¡ƒ…ƒ

שאינה 49) איל, לשון איילונית איילונית, שהיא שחושב
לבעלה.50)יולדת. אסורה היא והרי

.„Èı¯‡Ï ıeÁ Ëb ‡È·‰L ÁÈÏL51·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡Â »ƒ«∆≈ƒ≈»»∆¿»«¿»«ƒ¿«
ÔÈLLBÁ e‡L ,‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - 'ÌzÁ ÈÙ·e¿»«∆¿«¬≈∆…ƒ»∆»∆»¿ƒ
„Ú‰ ÔÎÂ .dÏ „ÈÚ‰ CÎÈÙÏe da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL∆»≈»»«»¿ƒ»≈ƒ»¿≈»≈
- ÂÈt ÏÚ ˙‡OÂ ‰ÏÚa ˙nL ‰M‡Ï „ÈÚ‰L „Á‡‰»∆»∆≈ƒ»ƒ»∆≈«¿»¿ƒ≈«ƒ
ÏÚ ‰M‡‰ ˙‡ ¯Ò‡L ÌÎÁ‰ ÔÎÂ .‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ»∆»¿≈∆»»∆»«∆»ƒ»«

¯„a dÏÚa52ÔÚËp‰ ÔÎÂ .‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -53ÏÚ «¿»¿∆∆¬≈∆…ƒ»∆»¿≈«ƒ¿»«
‰Ê È¯‰ - ‰¯ib˙Â ˙È¯Îp‰ ÏÚ ,‰¯¯ÁzLÂ ‰ÁÙM‰«ƒ¿»¿ƒ¿«¿¿»««»¿ƒ¿ƒ¿«¿»¬≈∆

‰p‡OÈ ‡Ï54,Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ „·ÚÂ Ì"ekÚ ÔÎÂ . …ƒ»∆»¿≈«¿∆∆«»««ƒ¿»≈
- ¯¯ÁzLÂ „·Ú‰ ,¯ib˙Â Ì"ekÚ‰ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»«¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ¿«¿≈

‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰55ÔÈ‡ - e‡OÂ e¯·Ú Ì‡ ÔlÎÂ . ¬≈∆…ƒ»∆»¿À»ƒ»¿¿»¿≈
.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»»

ישראל 51) מארץ או למקום ממקום בחוץֿלארץ כלומר
ישראל. לארץ מחוץֿלארץ או לארץ שנדרה 52)לחוץ

נדרה  לה להתיר לחכם ובאת לה היפר ולא מבעלה הנאה
לחרטה. פתח לה מצא לעז 53)ולא דברי עליו טוענים

לשפחה. בינו יחסים הקול 54)על היה אמת יאמרו שלא
או 55)הראשון. נתגייר זו אשה משום יאמרו שלא
נשתחרר.

.ÂËÌÈL Ì‰Ï eÈ‰L ÔlÎÂ56B‡ Ô‰È˙BL e˙Óe , ¿À»∆»»∆»ƒ≈¿≈∆
eL¯b˙pL57eÏÈb¯‰L Ô‰ ÌÈLp‰ eÈ‰Â ,58Ô‰ÈÏÚa ˙‡ ∆ƒ¿»¿¿»«»ƒ≈∆ƒ¿ƒ∆«¿≈∆

‰lÁzÎÏ Ô‰Ï ‡Op‰Ï ˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ÌL¯‚Ï59. ¿»¿»¬≈≈À»¿ƒ»≈»∆¿«¿ƒ»
ÌÈ¯Á‡Ï e‡OÂ el‡ ÌÈL eÎÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ60, ¿≈ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿«¬≈ƒ

eL¯b˙ B‡ eÓÏ‡˙Â61‡Op‰Ï ˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿¬≈≈À»¿ƒ»≈
‰lÁzÎÏ Ô‰Ï62. »∆¿«¿ƒ»

מעשה.56) זמן.57)בשעת שהתחילו 58)לאחר
בעליהן. את להקניט עליהם 59)בקטטה אין שעכשיו

חשד. העד.60)שום כשהעיד או החכם, כשאסרה
השניים.61) באמצע 62)מהנישואין לאחרים שכשנישאו

חשד. כל מהם נסתלק

.ÊË„ÈÚ‰L „Ú‰ Ô·Ï ‡Op‰Ï ˙¯zÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ¿»««≈∆À∆∆¿ƒ»≈¿∆»≈∆≈ƒ
ÔÚËp‰ Ô·Ï B‡ ,dÏÚa ÏÚ d¯Ò‡L ÌÎÁ‰ Ô·Ï B‡ ,dÏ»¿∆∆»»∆¬»»««¿»¿∆«ƒ¿»
È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈ·B¯˜ ¯‡LÏ B‡ ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»¿ƒ∆≈»»≈¿≈
È„ÚÓ „Á‡Ï ‡Op‰Ï ‰M‡‰ ˙¯zÓe .¯Á‡ ‰‰iL∆≈»∆«≈À∆∆»ƒ»¿ƒ»≈¿∆»≈≈≈

‰Èe‡Ó È„ÚÓ B‡ ‰ÈLe¯‚63ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ , ≈∆»≈≈≈≈∆»¿∆»ƒ««»ƒ
Ì‰ÈÙa ‰ˆÏÁL64.„Á‡ ˙e„ÚÏ ‡l‡ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ; ∆»¿»ƒ¿≈∆∆≈¿ƒ∆»¿≈∆»

Ôe‡Ó ˙e„ÚÓ Ì„‡ ˜Á¯˙È ÌÏBÚÏe65·¯˜˙ÈÂ , ¿»ƒ¿«≈»»≈≈≈¿ƒ¿»≈
‰ˆÈÏÁÏ66. «¬ƒ»

רוצה 63) ואינה אמה או אחיה שהשיאוה יתומה קטנה
לה. והולכת שניים בפני ממאנת כשהיא 64)בבעלה,

מיאונה.65)יבמה. על תתחרט כשתגדיל ואף 66)שמא
זאת  בכל חליצה, למצוות קודמת יבום מצוות הדין שמעיקר

בחליצה. להתדבק טוב

.ÊÈÌ„˜ ÌÈ„Ú ÈÙa dÏÚ·e ¯ÊÁÂ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿»«¿»»ƒ¿≈≈ƒ…∆
ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ dL¯bL ÔÈa ,¯Á‡Ï ‡OpzL∆ƒ»≈¿«≈≈∆≈¿»ƒ«ƒƒ≈ƒ
˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ,‰˙È‰ BzL‡Â ÏÈ‡B‰ - ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒƒ¿ƒ¿»¿»¬≈¿∆¿«
.˙eÊ ÌLÏ ‡ÏÂ ÏÚa ÔÈLec˜ ÌLÏe ,d¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»¿≈ƒƒ»«¿…¿≈¿

˙BÚÓ dÏ Ô˙pL B˙B‡ e‡¯ elÙ‡Â67,‡È‰ ‰˜ÊÁL . «¬ƒ»∆»«»»∆¬»»ƒ
È¯‰Â ,˙eÊ ˙ÏÈÚa BzL‡a B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»∆¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«¿«¬≈
˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ CÎÈÙÏ .‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa d˙BOÚÏ B„Èa¿»«¬»¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»¬≈¿∆¿«

È‡cÂ ÈLec˜ ˙Lc˜Ó68.ÈL Ëb epnÓ ‰ÎÈ¯ˆe , ¿À∆∆ƒ≈««¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ

זנות 67) ולשם באתננה אלו מעות לה שנתן אומרים אין
לשם 68)ּבעל. בועליך הריני לה אמר שלא פי על אף ַָ

קידושין.

.ÁÈÌÈ„Ú ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙69ÈL eÈ‰iL ,‡e‰Â - ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿∆ƒ¿¿≈
„Á‡k ÌÈ„Ú‰70- ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó ‰˙È‰ Ì‡ : »≈ƒ¿∆»ƒ»¿»¿…∆∆ƒ«ƒƒ

Ô‰ Ô‰ „eÁÈ È„Ú Ô‰ Ô‰Â ,‰ÏÚ· ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆»ƒ¿¬»¿≈≈≈≈ƒ≈≈
‰‡Èa È„Ú71CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰ ÏkL ; ≈≈ƒ»∆»«¿«≈¿ƒ»≈»ƒ

BÓk ,ÏÚ·ÈÂ Ô‰ÈÙa „ÁÈ˙È ‡l‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ÏÚ·Ïƒ¿…ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿…¿
˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰Â ,˜ÙqÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ»¿ƒ»≈ƒ»≈«¬≈ƒ»≈

˙Lc˜Ó72ÔÈ‡ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿À∆∆¿ƒ»¿»¿…∆∆ƒ»≈ƒ≈
.da Òb BaÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆¬≈≈ƒ«»

בפניהם.69) נבעלת ראוה אותם 70)ולא ראה שאחד ולא
אין  אחד בעד המקדש כי הערביים, בין והשני בשחרית

מודים. שניהם ואפילו לקידושיו אף 71)חוששים כלומר,
נבעל  ראוה שלא פי ראוה על כאילו זה הרי בפניהם ת

גס  ולבם הואיל הביאה, כעדות היא היחוד עדות כי נבעלת,
מזה. זה פרשו לא ודאי בזה, אחר 72)זה יקדשנה ואם

מספק. לשני גם מקודשת תהיה
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.ËÈÈÙa ÏÚazL ‰M‡ ÏkL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ»∆ƒ»≈ƒ¿≈
B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ;Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒ»≈¬»»∆≈»»∆¿ƒ»

˙eÊ ˙ÏÈÚa73ÏÚ ‰ÏÚL ‰Ê ¯·„a eÙÈÒB‰Â eÏÈc‚‰Â . ¿ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»∆∆»»«
B˙ÁÙMÓ Ôa BÏ LiL ÈnL ,e¯B‰L „Ú ,ÌzÚc74- «¿»«∆∆ƒ∆≈≈ƒƒ¿»

BzL‡ ÌaÈ˙z ‡ÏÂ BÏ ÔÈLLBÁ75¯¯ÁL ‡nL , ¿ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿∆»ƒ¿≈
‰ÈÏÚ ‡a Ck ¯Á‡Â B˙ÁÙL76,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ƒ¿»¿««»»»∆»¿≈ƒ∆»

˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ,d¯¯ÁL È‡ceL∆««ƒ¿¿»∆≈»»∆¿ƒ»¿ƒ«
˙eÊ77Á¯ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .„Ú ÈÈÚa Ì‰ ÌÈ˜B ¿¿»«¿»ƒ»≈∆¿ƒ≈¿≈««

‡lL .Ô‰ÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‰‡¯B‰‰ ÈÎ¯cÓ „‡Ó¿…ƒ«¿≈«»»¿≈»ƒ¿…¬≈∆∆…
,„·Ïa dL¯bL BzL‡a ‡l‡ BÊ ‰˜ÊÁ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ¬»»∆»¿ƒ¿∆≈¿»ƒ¿«
,‡È‰ BzL‡ È¯‰L ,Ì˙Ò ÏÚ·e È‡z ÏÚ Lc˜Óa B‡ƒ¿«≈«¿«»«¿»∆¬≈ƒ¿ƒ
„Ú ˙eÊ ˙ÏÈÚa ‰OBÚ BÈ‡L B˙˜ÊÁL ‡È‰ BzL‡·e¿ƒ¿ƒ∆∆¿»∆≈∆¿ƒ«¿«
‡e‰ È‡z ÏÚL L¯ÙÈ B‡ ˙eÊ ˙ÏÈÚa ‡È‰L L¯ÙiL∆¿»≈∆ƒ¿ƒ«¿¿»≈∆«¿«
˙˜ÊÁa ‰BÊ Ïk È¯‰ - ÌÈLp‰ ¯‡La Ï·‡ ;ÏÚBa≈¬»ƒ¿»«»ƒ¬≈»»¿∆¿«
.ÔÈLec˜ ÌLÏ ‡e‰ Èk L¯ÙiL „Ú ˙eÊ ÌLÏ ÏÚaL∆»«¿≈¿«∆¿»≈ƒ¿≈ƒƒ
˙a dÈ‡L ,˙È˙ek B‡ ‰ÁÙLa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»«
Ô‰Ó Ôa‰ È¯‰Â ;ÏÏk Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ,ÔÈLecƒ̃ƒ∆≈¿ƒ»∆¿»«¬≈«≈≈∆
‰¯¯ÁzLpL È‡cÂa Ú„eiL „Ú „·ÚÂ È˙ek ˙˜ÊÁa¿∆¿«ƒ¿∆∆«∆ƒ»«¿««∆ƒ¿«¿¿»

.‰¯ib˙ B‡ Bn‡ƒƒ¿«¿»

ישראל 73) ובנות ישראל בני "העמד הראב"ד: וכהטעמת
עדים  בפני יתפרצו שלא הן, כשרות ובחזקת חזקתן על

אלא 75)הכנענית.74)לזנות". בנים הניח ולא מת אם
בלבד. זה מן 76)בן בנו אבל דבר, לכל בנו הוא ואז

מן  הבא "שזרע הייבום, מן אשתו את פוטר אינו השפחה
אינם. וכאילו ... עבדים - בידו 77)השפחה שהרי

איסור. ועושה היתר מניח ואינו לשחררה

.ÎÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿¿»≈∆ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ
¯ÈÚ‰ ·¯ elÙ‡ ,˙L¯‚Ó ¯ÈÚa dÓL ‡ˆÈÂ ,ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒ¿»»¿»»ƒ¿…∆∆¬ƒ…»ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰L¯b˙pL ÏBw‰ ÔÈ¯È·ÚÓ dlk B‡À»«¬ƒƒ«∆ƒ¿»¿»≈¿ƒ

dÏ78¯ÈÚa dÓL ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .d˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â , »«¬≈ƒ¿∆¿»»¬»ƒ»»¿»»ƒ
˙Lc˜Ó ‡È‰ È¯‰L ,ÔÈc ˙È·a ÏBw‰ ˜ÊÁ‰Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿À¿««¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿À∆∆
ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk ˜ÙÒa¿»≈¿∆≈«¿¿««»»»»∆»
ÏBw‰Â d¯Ò‡ ÏBw‰ - ÔÈLecw‰ Ô˙B‡Ó ‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»≈»«ƒƒ«¬»»¿«

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰Â ,d¯Èz‰79. ƒƒ»«¬≈¿…∆∆

כהן.78) בעלה על להינשא 79)לאוסרה ומותרת
לאחרים.

.‡ÎdL¯‚Ï BzÚ„Â ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï80‰È‰z ‡ÏÂ . …ƒ»»»ƒ»¿«¿¿»¿»¿…ƒ¿∆
L¯‚È ‡ÏÂ .dL¯‚Ï BzÚ„Â BzLnLÓe ÂÈzÁz ˙·LBÈ∆∆«¿»¿««¿¿«¿¿»¿»¿…¿»≈
˙Â¯Ú da ‡ˆÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰BL‡¯ BzL‡ Ì„‡»»ƒ¿ƒ»∆»ƒ≈»»»∆¿«
ÔÈ‡Â .'B‚Â ¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓ Èk :¯Ó‡pL ,¯·c»»∆∆¡«ƒ»»»∆¿«»»¿¿≈

‰BL‡¯ BzL‡ ÁlLÏ ¯‰ÓÏ BÏ Èe‡¯81,‰iL Ï·‡ . »¿«≈¿«≈«ƒ¿ƒ»¬»¿ƒ»
ÁlLÈ - d‡O Ì‡‰p82. ƒ¿≈»¿«¿∆»

ãycew zegiyn zecewpã

."dyxbl ezrce dy` mc` `yi `l"

(פכ"א  ביאה איסורי בהלכות גם הרמב"ם כתב זה דין

שנאמר  לגרשה, ודעתו אשה לישא לאדם "אסור הכ"ח)
ואם  אתך, לבטח יושב והוא רעה רעך על  תחרוש אל
ה'משנה  מותר". לימים, אותה נושא שהוא תחילה הודיעו
וכתב  כו', אדם ישא "לא ה'טור' דברי את מביא למלך'
לימים  אותה נושא שהוא תחילה הודיעה ואם ז"ל הרמב"ם
ההלכה  תלה למה הב"י עליו והקשה מותר". ידועים
"מכריז  לז) (יבמות מפורשת גמרא היא והלא ברמב"ם,
הקשו  שם שבגמרא תירוץ ומביא ליומא". הויא מאן ואומר
קשה  על־פי־זה אבל ראיה. משם אין וממילא זו, עובדה על

זה. לדין הרמב"ם של מקורו מהו גיסא, לאידך
שהטעם  הגמרא, דברי מפשטות שמקורו לומר, ונראה
שנאמר  משום הוא לגרשה" ודעתו אשה אדם ישא ש"לא
שמצב  אתך" לבטח יושב והוא רעה רעך על תחרוש "אל

לגרשה. שבדעתו הודיעה אם שייך אינו זה
הפסוק  על בגמרא מובא הלא להבין, יש הדין בעצם
מידות  תשע אלו והפושעים" המורדים מכם "וברותי
וכן  לגרשה, בדעתו שגמר גרושות" "בני היא מהן שאחת
לגרשה  בדעתו שגמר אחר עליה יבוא שלא הרמב"ם פסק
אשה  לשאת יכול כיצד וא"כ הי"ב) פכ"א ביאה (איסורי
הרי  יגרשנה, ואח"כ לימים אותה שנושא כשהודיעה לימים

עוד. ויחכם לחכם ותן הלב, גרושת של דין יש
ישראל  כנסת שבין הגירושין הוא הגלות עניין כללות והנה
אשר  אמכם כריתות ספר זה "אי שאומר והקב"ה,
על  שאלה שאין הוא זה פסוק של ומשמעו שלחתיה",
כריתות". ה"ספר היכן היא השאלה וכל ש"שילחתיה",
ויהיו  גלות שתהיה ידע הקב"ה הרי לשאול יש  וא"כ
בין  הנישואין עניין להיות היה יכול היאך וא"כ גירושין,
הקב"ה  של בדעתו שהיה בשעה ישראל וכנסת הקב"ה

לגרשה.
ה  כותב התורה, יסודי הלכות בסוף "דברי והביאור: רמב"ם:

בזה  אין דבריו עמדו לא אם אומר... שהנביא הפורענות
על  וניחם חסד ורב אפים ארך לנבואתו....שהקב"ה הכחשה
נינוה". כאנשי להם ונסלח תשובה שעשו ואפשר הרעה,
בנים  ובני בנים תוליד "כי בפרשת הלשון אריכות  כל וכן
מהנהגה  שיזהרו ישראל את לעורר אלא אינה כו'" ונושנתם
ונסלח  תשובה שיעשו "אפשר כאן וגם זו, רצויה בלתי
היו  לא ישראל וכנסת הקב"ה של שהנישואין ונמצא להם".
הקב"ה  רצה שלא בוודאי כי לגרשה" "על־מנת מעולם
כדי  כך על ישראל את והזהיר הגלות, עניין שיהיה

תמידי. באופן יהיו שהנישואין
למעלה  שהוא לדעת שצריך יהודי, לכל מכך ההוראה
יכול  העולם טבע שמצד ואף והעולם, הטבע מהגבלות
הפסוק  על הרמב"ם וכפירוש "והשחתם", של למצב לבוא
של  מנהגו הבורא "הודיענו - גו'" וזנה הזה העם "וקם
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אחרי  וגם וכלל, כלל מכריחו הדבר אין מכל־מקום עולם",
למצב  במהירות אותו להפוך ביכולתו יש בגלות שנמצא
על  הבית' 'בעלת שהיא בתורה עסק על־ידי גאולה של
ירדו  שכשלא ברשב"י שמצינו על־דרך העולם, מציאות
נעים  ומה טוב מה "הנה הפסוק על תורה אמר גשמים

גשמים. וירדו יחד" גם אחים שבת
(fi oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

eizgz zayei didz `le dyxbl ezrce dy` mc` `yi `l"
."dyxbl ezrce ezynyne

ביאה איסורי הכ"ח)ובהלכות "לא (פכ"א וכתב הלשון שינה
לגרש  ודעתו אשה אדם רעך ישא על תחרוש אל שנאמר ה,

שנה  מדוע להבין, וצריך אתך..." לבטח יושב והוא רעה
הכתוב  את כאן הביא לא ומדוע פעמיים, זה דין הרמב"ם
כפי  כו'" רעך על תחרוש "אל זו להלכה המקור שהוא

ביאה. איסורי בהלכות שהביא
האחד  אופנים, בשני לפרשו אפשר זה שדין לומר ויש
האיש  על היא בזה וההדגשה תחרוש", "אל איסור שהוא
הוא  שהעיקר והשני מגונה. בהנהגה ונוהג רעה החורש
כאשר  להלכה, ונפקא־מינה לחבירו. שגורם והביזוי הצער
מכלל  יצא הראשון הטעם לפי שאז מתחילה, מודיעו
לזה  צער כאן יש עדיין השני הטעם לפי אבל איסור,
החורש  חבירו עם זו מישיבה לצאת לו וקשה אתו, היושב
רעך  על תחרוש "אל איסור בזה יש עדיין ולכן רעה, עליו

כו'".
שונים, דינים שני כאן ויש אסורים שניהם הרמב"ם, ולדעת
ואם  אחד", לבשר והיו באשתו "ודבק היא הנישואין מהות
כיוון  ולזה הנישואין, בעצם חיסרון זה  הרי לגרשה דעתו
ולא  לגרשה, ודעתו אשה אדם ישא "לא גירושין בהלכות

לגרשה". ודעתו ומשמשתו תחתיו יושבת תהיה
והוא  רעה רעך על תחרוש "אל של נוסף דין ישנו אבל
לזה, זה אדם בני בהנהגת איסור והוא אתך" לבטח יושב
דין  כתב ולכן לגרשה, ודעתו אשה לישא לאדם" ש"אסור
הנהגות  גדרי מבאר שבו בפרק ביאה, איסורי בהלכות זה

לזו. זה ואשה איש
(141 'r c"l wlg y"ewl itÎlr)

לבטח 80) יושב והוא רעה רעך על תחרוש "אל שנאמר:
ראשונה 81)אתך". אשתו המגרש כל ... המשלח שנאוי

בה  מצא אם ואפילו דמעות... עליו מוריד מזבח אפילו
יאמר  לא לגרשה, שמצוה אחד, לה שהעיד כגון דבר ערוות
ויעשה  ... בדבר מתון יהיה אלא מייד ויגרשה לו מאמין אני

לגרשה". יצטרך לא אולי יפה, כתב 82)חקירה זה ומטעם
שיש  מפני גירושין, מצות על מברכים שאין הרשב"א
דבר  ערוות בה מצא שלא כגון בעבירה, שהם גירושין

שנאה. מחמת ומגרשה

.·Î‰È˙BÚ„a ‰Ú¯ ‰M‡38˙B·k ‰Úeˆ dÈ‡LÂ , ƒ»»»¿≈∆»¿∆≈»¿»ƒ¿
ıÏ L¯b :¯Ó‡pL ,dL¯‚Ï ‰ÂˆÓ - ˙B¯Lk‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«¿≈ƒ¿»¿»¿»∆∆¡«»≈≈
ÔÈ‡ - ˙eˆÈ¯t ÌeMÓ ‰L¯b˙pL ‰M‡Â .ÔB„Ó ‡ˆÈÂ¿≈≈»¿ƒ»∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ≈
‡ÈˆB‰ ‰Ê :e¯Ó‡È ‡lL ,‰p‡OiL ¯Lk Ì„‡Ï Èe‡»̄¿»»»≈∆ƒ»∆»∆……¿∆ƒ

.dÒÈÎÓ ‰ÊÂ B˙ÈaÓ ‰ÚL¿̄»»ƒ≈¿∆«¿ƒ»

במידותיה.83)

.‚Î‰L¯Á˙pL ÈÓ84Ë‚a dL¯‚Ó ‰Ê È¯‰ - BzL‡ ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿¬≈∆¿»¿»¿≈
˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â85„Ú ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ˙hzL Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿∆¿…∆∆¬»ƒƒ¿«»≈ƒ«

‡lL È„k ,‡e‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ¯·„Â .‡È¯·zL∆«¿ƒ¿»»∆«»«¬»ƒ¿≈∆…
¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ È¯‰L ,ÔÈˆe¯ÙÏ ¯˜Ù‰ ‡‰z¿≈∆¿≈ƒ¿ƒ∆¬≈≈»¿»ƒ¿…
dÏÈÎ‡Óe ,˙¯Á‡ ‡OBÂ dÁÈpÓ CÎÈÙÏ .dÓˆÚ«¿»¿ƒ»«ƒ»¿≈«∆∆«¬ƒ»

dlMÓ d˜LÓe86˙eÒk ¯‡La B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . «¿»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒƒ¿≈¿
˙È·a ÌÈËBM‰ ÌÚ ¯e„Ï ˙Úc Ô·a Ák ÔÈ‡L ,‰BÚÂ¿»∆≈…«¿∆««»ƒ«ƒ¿«ƒ
dL¯b Ì‡Â .d˙BcÙÏ ‡ÏÂ d˙‡t¯Ï ·iÁ BÈ‡Â .„Á‡∆»¿≈«»¿«…»¿…ƒ¿»¿ƒ≈¿»

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -87·iÁ BÈ‡Â ,B˙ÈaÓ d‡ÈˆBÓe . ¬≈¿…∆∆ƒ»ƒ≈¿≈«»
da Ïth‰Ïe ¯ÊÁÏ88. «¬…¿ƒ«≈»

מדברת.84) ואינה שומעת אינה פי 85)שנאלמה, על אף
אנו  ואין כורחה בעל מתגרשת שהאשה דעת, לה שאין

דעתה. ומוכן 86)צריכים כתובתה לה נותן הוא שהרי
מנהג  בה ינהגו שלא כדי מנעוהו, שהחכמים אלא  לגרשה,

לפרנסה. חייבוהו לא - מגורשת 87)הפקר התורה שמן
גיטה. לשמור יודעת כתובתה,88)אם לה לתת חייב אבל

שדהו. ונסתחפה שנתארסה לאחר זה מום בה נולד שהרי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
של 1) מיאון האב, בחיי יתומה קטנה, נישואי בו נתבאר

חודשי  שלושת גרושתו, להחזיר שלא מיאון, גט קטנה,
הבחנה.

.‡‰pËw‰ ˙‡ ÔÈ‡OB ÔÈ‡2‰ÓB˙È ‰pË˜ ‡OBp‰Â .3 ≈¿ƒ∆«¿«»¿«≈¿«»¿»
dÈ‡Â ,˙ÎÏB‰Â ˙‡ÓÓ BÊ È¯‰ - ÏÚaa ‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ¿…»¿»«««¬≈¿»∆∆¿∆∆¿≈»
ÔÈLec˜ ‰pË˜ ÏL ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ;Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ∆≈∆≈ƒƒ∆¿«»ƒƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯eÓb4‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜ ÔÎÂ . ¿ƒ¿∆≈«¿¿≈¿«»∆ƒƒ»»ƒ»
k ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â‡È‰ È¯‰ - ‰pË˜ ‡È‰L ¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»¿∆ƒ¿«»¬≈ƒ

‰È·‡ ÈiÁa ‰ÓB˙Èk5‰pË˜ ‡È‰Lk ˙‡O Ì‡Â ,6- ƒ»¿«≈»ƒ»¿ƒƒ»¿∆ƒ¿«»
˙‡ÓÓ BÊ È¯‰7. ¬≈¿»∆∆

מא.2) (קידושין מתרצית היתה לא גדולה היתה אם שמא
מהל' פ"ג לעיל וראה נז: בכתובות וכן שם. וב'תוספות'

הי"ט). אישות 4)מאביה.3)אישות מהל' פ"ד לעיל
אלא  התורה מן גמורים קידושין קידושיה "שאין ה"ח
עד  בעלה עם ישבה שאם תלויין, והן סופרים. מדברי
צריך  ואינו גמורה איש אשת ונעשית קידושיה גמרו שגדלה,

וכו'". שגדלה אחר לקדשה רבינו 5)לחזור שכתב כמו
לאביה  אין שנשאת, "כיון הי"ב): אישות מהל' (פ"ג לעיל
אביה  שע"י הראשונים הנישואין אבל לעולם". רשות בה
אלא  במיאון נפקעים ואינם התורה, מן גמורים נישואין הם
מהלכות  פ"ב ולעיל הי"א, שם כמבואר ממש, גט ע"י

הי"חֿיט. מרשותו,6)גירושין, שיצאה אחרי אביה, בחיי
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ה"ח,7)כנ"ל. לקמן מבואר מיאונה וסדר א. קט, יבמות
טז. ה"ט, לקמן מבואר לגט, מיאון בין למעשה ההבדל וכן

.·˙L¯Á‰8ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰È‡eOpL Èt ÏÚ Û‡ ,9 «≈∆∆««ƒ∆ƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
‡lL È„k ,Ô‡ÓzL dÏ ewz ‡Ï ,‰pË˜ È‡eOk¿ƒ≈¿«»…ƒ¿»∆¿»≈¿≈∆…

d‡OlÓ eÚnÈ10. ƒ»¿ƒ¿»¿»

מדברת.8) ואינה שומעת פ"ד 9)שאינה לעיל כמבואר
ה"ד. ופי"א ה"ט, אישות תוכל 10)מהל' ולעולם הואיל

אפייסנה  וסובר גבול, יש בקטנה אבל חרשותה, מפני למאן
אבל  וברש"י). קיג. (יבמות מיאונה זמן שיעבור עד שעה כל

הכ"ג. פ"י לעיל כמבואר החרשת, מתגרשת בגט

.‚ÔÓ ÔÈa ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ‰pËw‰ ‡È‰ ˙‡ÓÓ¿»∆∆ƒ«¿«»≈ƒ»≈ƒ≈ƒ
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa dÏÚa ÈÙa ÔÈa ,ÔÈ‡eOp‰11ÌLÎe . «ƒƒ≈ƒ¿≈«¿»≈∆…¿»»¿≈

Ì·ia ˙‡ÓÓ Ck ,ÏÚaa ˙‡ÓnL12ÏÚ·a ˙‡ÓÓe . ∆¿»∆∆«««»¿»∆∆«»»¿»∆∆¿««
,ÈLÈÏMa ÔÎÂ ,¯Á‡Ï ˙‡O Ì‡ ,ÈMa ˙‡ÓÓe ‰Ê∆¿»∆∆«≈ƒƒƒ»¿«≈¿≈«¿ƒƒ
dÏ LÈ ‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡¬ƒ«»¿»ƒ»¿«∆ƒ¿«»≈»

Ô‡ÓÏ13‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡Ó ‡lL ‰pË˜e . ¿»≈¿«»∆…≈¬»««ƒ∆ƒ
- ‰pË˜ ‡È‰Lk ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙Â ‰ÎÏ‰Â ,‰‡eO¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»¿«≈¿∆ƒ¿«»

‰Èe‡Ó Ì‰ Ì‰ ‰ÈLec˜14. ƒ∆»≈≈≈∆»

ביתֿהלל.11) כדברי במשנה א. קז, מת 12)שם אם
ואינה  בו ממאנת - יבם לפני ונפלה בו, מיאנה ולא בעלה

ביתֿהלל). כדברי (שם, חליצה שלא 13)צריכה שם.
אלא  הפקר ישראל בנות "אין האומרים: ביתֿשמאי כדברי

שתגדיל". עד לאחר) (מליארס וממתנת שם 14)ממאנת
בבעלה  רצונה שאין דעתה, מגלה היא שבקידושיה א. קח,
להשיא  שלא להזהר לביתֿדין יש "ולכתחילה הראשון.
ואין  מיאון, לידי שתבוא להם שנראה במקום קטנה יתומה
קנה  סי' אהע"ז (שו"ע רואות" שעיניו מה אלא בזה לדיין

ס"א).

.„„Ú ,‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ?˙‡ÓÓ ˙a‰ È˙Ó „Ú«»«««¿»∆∆»¿«∆ƒ¿«»«
‰¯Ú ‰È‰zL15˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰L Ú„eiL „Ú B‡16‰na . ∆ƒ¿∆«¬»«∆ƒ»«∆ƒ«¿ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c17¯Á‡ ÏÚa‰ ‰ÈÏÚ ‡a ‡lLa ¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»∆»«««««
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ˙ÈOÚpL18Ï·‡ ; ∆«¬≈«¿≈∆¿≈»»¿∆»¬»

‰ÏÈÚa‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰ÏÚ·Â ‰f‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡ƒƒƒ»«¿««∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«¿ƒ»
e¯‡aL BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰B˜19dÈ‡ BÊ È¯‰ , »ƒ«»¿∆≈«¿¬≈≈»

d˙˜ÊÁL ,Ôe‡ÓÏ ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .˙‡ÓÓ¿»∆∆¿≈»¿ƒ»¿ƒ»¿≈∆∆¿»»
ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰L20. ∆≈ƒ»ƒ»ƒ

הגיעה 15) ואם שערות, שתי והביאה שנה שתיםֿעשרה בת
עד  היא קטנה עדיין - שערות שתי הביאה ולא זה לגיל
ה"ג. אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר שנה, עשרים

ונראו 16) שערות שתי הביאה ולא העשרים לגיל שהגיעה
עדיין  איילונית, סימני בה נראו לא ואם איילונית. סימני בה
ה"ד). (שם שנה וחמש שלשים בת שתהיה עד היא קטנה

שמלאו 17) אע"פ למאן יכולה נערה, סימני הביאה לא שאם
שנה. שתיםֿעשרה אלא 18)לה התורה מן קידושיה שאין

כשנתקדשה, היתה קטנה שהרי בלבד, סופרים מדברי
היא  קטנה עדיין שערות, שתי הביאה ולא כשנבדקה ולפיכך
אינה  - ונשרו שערות שתי הביאה כבר שאפילו וממאנת,

בה  מחמירים אנו אין ומספק בלבד, מדבריהם מקודשת אלא
גדולה. "שאם 19)להחזיקה ה"ח: אישות מהל' פ"ד לעיל

אשת  ונעשית קידושיה גמרו שגדלה, עד בעלה עם ישבה
שגדלה". אחר לקדשה לחזור צריך ואינו גמורה, איש

עלינו 20) תורה ובאיסור תורה, קידושי מקודשת היא שהרי
ממאנת, ואינה סימנים הביאה כבר חזקה ולומר: להחמיר

מו.). (נדה היא גדולה שהרי

.‰‰˜c·pL È¯‰21ÏÈ‡B‰ - ÌÈÓÈÒ dÏ e‡ˆÓ ‡ÏÂ ¬≈∆ƒ¿¿»¿…ƒ¿¿»ƒ»ƒƒ
BÊ È¯‰ ,ÔÈÓÈÒÏ Èe‡¯‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰L ¯Á‡ ‰ÏÚ·Â¿ƒ¿¬»««∆ƒƒ»«¿«»»¿ƒ»ƒ¬≈

e¯LÂ ‰‡È·‰ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ22‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏe , ¿ƒ»∆»≈ƒ»¿»¿¿ƒ»¿ƒ»
‰˜c·pL ¯Á‡ ‰‡Ó Ì‡Â .˜ÙqÓ Ë‚23‰Lc˜˙Â , ≈ƒ»≈¿ƒ≈¬»««∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»

˜ÙqÓ Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ - ¯Á‡Ï24‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â . ¿«≈¿ƒ»ƒ∆≈ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈
Ì‰ÈMÓ ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ,‰fÓe ‰fÓ25. ƒ∆ƒ∆¿«»»¿≈«¿≈ƒ¿≈∆

ה"כ.21) אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר נשים, ע"י
מקודשת 22) היא הרי סימנים הביאה ואילו הואיל ונפלו.

להחמיר. תורה ספק ההבאה, אחר כשנבעלה תורה קידושי
היא  הרי סימנים, לה נמצאו ולא ובדקוה בעלה, לא אם אבל
שאפילו  נשרו, שמא חוששים ואין וממאנת קטנה עדיין
להקל  - מדבריהם וספק מדבריהם, מקודשת אלא אינה נשרו
למיאונים" "בודקין א: קנו, בבבאֿבתרא וכן שם, (נדה

פי"ג). סוף יבמות סימנים.23)וברי"ף לה נמצאו ולא
כלל,24) סימנים הביאה לא עדיין לראשון כשנבעלה שמא

מקוד  וממילא התורה, מן לו מקודשת שאינה היא ונמצא שת
הביאה  שמא ולומר, להחמיר יש לשני בנוגע גם כי לשני,
ראה  מספק. תורה קידושי לו היא ומקודשת ונשרו עכשיו

ל'. אות קנה, סי' שמואל' לראשון 25)'בית תחזור אם
מן  וילדה ממנו נתגרשה ולא לשני שנתקדשה אחרי
פט"ו  ביאה איסורי בהל' מבואר ממזר ספק ודין הראשון.

הכ"א.

.Â‰ÏÈc‚‰Â ‰‡Ó ‡lL ‰pË˜26‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«»∆…≈¬»¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆…
ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ˙ÈOÚMÓ dÏÚa dÏÚa¿»»«¿»ƒ∆«¬≈«¿≈∆¿≈»»¿

‰ÏÈc‚‰ È¯‰L ,˙‡ÓÓ dÈ‡ BÊ È¯‰ - „Á‡27. ∆»¬≈≈»¿»∆∆∆¬≈ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe28‰ÈÏÚ ‡a ‡Ï È¯‰L . ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈…»»∆»

‡nL dÏ LeÁpL „Ú ˙e¯Ú ÈLÏ ‰ÚÈb‰L ¯Á‡««∆ƒƒ»ƒ¿≈«¬«∆»»∆»
˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‰È‰˙Â ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰29‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ , ≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»≈¿À∆∆¿…»»∆»

‰ÏÈc‚‰L ¯Á‡30‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‰È‰zL È„k31, ««∆ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆≈∆ƒ¿»
Ô‰L ˙eË˜ È‡eOpÓ ‡l‡ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»≈∆»ƒƒ≈«¿∆≈
¯Á‡ ‰Lc˜˙Â ‰„ÓÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»««

ÈL ÏL ÔÈLec˜ da ÔÈÒÙBz - ‰Ï„bL32L¯b Ì‡Â . ∆»¿»¿ƒ»ƒƒ∆≈ƒ¿ƒ≈≈
ÈM‰ ÒÎÈ - ÔBL‡¯‰33‡Ï - ÈL L¯b Ì‡ Ï·‡ . »ƒƒ¿…«≈ƒ¬»ƒ≈≈≈ƒ…

¯Á‡Ó B˙Le¯b ¯ÈÊÁ‰ :e¯Ó‡È ‡nL ,ÔBL‡¯ Ìi˜È¿«≈ƒ∆»…¿∆¡ƒ¿»≈««
‰Ò¯‡˙pL34ÔBL‡¯ L¯‚iL Ì„˜ ÈL ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ∆ƒ¿»¿»¿ƒ»»∆»≈ƒ…∆∆¿»≈ƒ

‰ÚÓML ‰M‡Ï ‰ÓBcL ÈtÓ ,‰fÓe ‰fÓ ‡ˆz -≈≈ƒ∆ƒ∆ƒ¿≈∆»¿ƒ»∆»¿»
dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ˙‡OÂ dÏÚa ˙nL35„Ïe‰ ÔÈ‡Â . ∆≈«¿»¿ƒ»¿««»»«¿»¿≈«»»

¯ÊÓÓ ÈM‰ ÔÓ36L¯bL Ì„˜ ÔBL‡¯ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ƒ«≈ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»ƒ…∆∆≈≈
¯ÊÓÓ „Ïe‰ - ÈL37. ≈ƒ«»»«¿≈

שתי 26) הביאה וגם אחד, ויום שנה לשתיםֿעשרה הגיעה

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



קכה oiyexib zekld - miyp xtq - ixyz 'i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א.27)שערות. נב, קידושי 28)נדה בה תופסים ולפיכך
והולך. שמבאר כפי הראשון, מן נתגרשה לא אם אפילו שני,

התורה.29) סימנים.)30מן ודאי.31)והביאה מקודשת
התורה.32) ב.33)מן פט, בגיטין וכמבואר ירצה , אם
שני,34) קידשה תחילה ראשון שגירשה לאחר שיאמרו

הי"ב  בסמוך כמבואר משנתארסה, גרושתו להחזיר ואסור
הכ"ו. אישות מהל' פ"ט לעיל והשווה שם). (גיטין

שהיה 35) בין פקח, בעלה שהיה "בין ה"ה: פ"י, לעיל ראה
בעלה  אם והרי ה"א. פי"ד, יבמות מ'ירושלמי' והוא חרש".
מהשני  תצא זאת ובכל מדבריהם, אלא מקודשת אינה חרש
איסור  בגלל הם, גמורים קידושין וקידושיו פיקח היה אפילו
קנה, סי' אהע"ז הגר"א (ביאור החרש מבעלה אשתֿאיש

לו,36)עד). ומותרת לשני היא מקודשת התורה שמן
פסול  גט ע"י לשני שנשאת כל פ:) (גיטין שאמרו וכמו
כשר. השני מן הולד מדבריהם), ופסול התורה מן (כשר

בקידושי 37) השני מן היא איש אשת שהרי התורה. מן
ב. קט, יבמות וראה תורה.

.Ê„Ú LL ˙aÓ ?Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯vL ‰pË˜ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¿«»∆¿ƒ»¿»≈ƒ«≈«
Ì‡ :dzÚ„ ÈÙÈ ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ˜„Ba - ÌÈL ¯OÚ ˙a«∆∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ

‰ÈLec˜ ¯ÓLÏ ˙Ú„BÈ38¯ÓLzL ‡Ï ,ÔÈLec˜ Ô‰LÂ , ««ƒ¿…ƒ∆»¿∆≈ƒƒ…∆ƒ¿…
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ó˙e ÊB‚‡‰ ˙¯nLnL C¯„k Ô˙B‡»¿∆∆∆¿«∆∆»¡¿»»¿«≈»∆

Ôe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰39¯ÓLÏ ˙Ú„BÈ dÈ‡ Ì‡Â ; ¬≈¿ƒ»≈¿ƒ≈»««ƒ¿…
˙È·Ï ˙ÎÏB‰ ‡l‡ ,Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ‰ÈLecƒ̃∆»≈»¿ƒ»¿»≈∆»∆∆¿≈

ÌÏBÚÓ ‰Lc˜˙ ‡Ï el‡k dn‡40˙aÓ ‰˙eÁÙe . ƒ»¿ƒ…ƒ¿«¿»≈»¿»ƒ«
.Ôe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¯ÓLÏ ˙Ú„BÈ elÙ‡ ,LL≈¬ƒ««ƒ¿…≈»¿ƒ»≈

¯˙BÈa ‰ÏÎÒ elÙ‡ ,¯OÚ ˙a ÏÚ ‰¯˙ÈÂ41‰ÎÈ¯ˆ - ƒ≈»««∆∆¬ƒ¿»»¿≈¿ƒ»
‰È·B¯˜ B‡ dn‡ B‡ ‰ÈÁ‡ ‰e‡ÈO‰L ÈÓ ÏÎÂ .Ôe‡Ó≈¿»ƒ∆ƒƒ»«∆»ƒ»¿∆»

Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - dzÚ„Ï ‡lL42. ∆…¿«¿»≈»¿ƒ»¿»≈

קידושיה.38) מקחן 39)כסף "הפעוטות א: סה, גיטין
הרי"ף  וכגירסת למיאון", מתקדשת בקטנה וכנגדן מקח,
לפי  פעוט כל עשר, עד שש מגיל פעוטות וסתם שם.

א. נט, בגיטין כמבואר שכלו, ב.40)חריפות קז, יבמות
(41- כלל חריפה שאינה אלא שטות, מעשה שעושה לא

יודעת  שהיא עליה, חזקה עשר, על יתירה והיא הואיל
ה"ז, פ"ד אישות בהל' (כסףֿמשנה קידושיה לשמור

הי"ט). פ"ב ולעיל שם רבינו דברי יבמות,42)והשווה
לדעתה? איזו אמרו: ה"ב) פי"ג, (שם וב'ירושלמי' שם.
ומזכירים  נאים מלבושים אותה ומלבישים חופה לה עושים
חופה  לה עושים לדעתה? שלא - לבעל). (שתינשא גבר לה
(לפי  גבר לה מזכירים ולא נאים בגדים אותה ומלבישים

שם). הרשב"א גירסת

.ÁÔÈ‡ :ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ˙¯ÓB‡ ?˙‡ÓÓ „ˆÈk≈«¿»∆∆∆∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ≈
ÔÈLecwa ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :B‡ ,ÈÏÚa ÈBÏÙa ÈBˆ¿̄ƒƒ¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«ƒƒ

el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÈÁ‡ B‡ Èn‡ ÈeLcwL43elÙ‡ . ∆ƒ¿ƒƒƒ««¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬ƒ
dÏÚa ˙È·a ÔÈaÒÓ ÔÈÁ¯B‡ eÈ‰44˙„ÓBÚ ‡È‰Â , »¿ƒ¿Àƒ¿≈«¿»¿ƒ∆∆

- ÈÏÚa ÈBÏÙa ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰˜LÓe«¿»¬≈∆¿»¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒ
Ôe‡Ó ‰Ê È¯‰45. ¬≈∆≈

שם.43) דבר 44)יבמות, על כלל יודיעו ולא ישתקו ואלה

הלכה  לא וגם אצלו, הסועדים הבעל כבוד משום מיאונה
הגשת  בהזדמנות אלא מיאונה דבר על במיוחד אליהם
הביעה  ורוגז טורח מתוך ואולי שאמרה, מה אמרה הכיבוד

המטריחה. לבעלה מיאונה וכתב 45)את א. קח, שם
הואיל  לטובתה, תיקנוהו המיאון טעם רוקח': 'מעשה בספר
בעלה  תחת לישב להכריחה חכמים ביד כח אין היא וקטנה
לדרדקים"? "חיוב קטז.) (פסחים שאמרו כמו רצונה, נגד
אמה, לבית ותלך בעלה בית תניח שמא לחוש שיש ומפני
והרי  אמה לבית תחזור ושוב לבעלה, ותשוב תתפייס ושוב
באותן  עצמה תפקיר שמא לחוש, יש וגם וגיחוך, כצחוק זה
בפני  ממאנת כשהיא ולפיכך מבעלה, בורחת שהיא העתים
בכבוד  מרגשת היא אז זה, בבעלי רצוני אין ואומרת: שנים
- לאחר נתקדשה שאמרו: וזהו אליו, עוד תשוב ולא עצמה
אין  אחר, לאיש שנתקדשה כיון מיאוניה", הם הם "קידושיה

הפקר. מנהג בה שינהגו עוד לחוש

.Ë:dÏ ÔÈ·˙Bk Ô‰ÈÙa ‰pËw‰ ˙‡ÓnL ÌÈM‰«¿«ƒ∆¿»∆∆«¿«»ƒ¿≈∆¿ƒ»
ÈBÏÙa eÈÙa ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt ‰‡Ó ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
Ëb ÏL BÙe‚ ‡e‰ ‰ÊÂ .dÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ ,dÏÚa«¿»¿¿ƒ¿¿ƒ»¿∆∆≈

Ôe‡Ó46B˙È˙pL ,ÔÈLe¯b‰ Ë‚k BÈ‡ Ôe‡Ó Ë‚Â .47 ≈¿≈≈≈¿≈«≈ƒ∆¿ƒ»
dL¯‚Ó48‰¯ÈÒÓ ‡ÏÂ ,dÓLÏ ‰·È˙k CÈ¯ˆ BÈ‡Â .49, ¿»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿…¿ƒ»

ÔÈLe¯b‰ Ë‚ ÈËtLnÓ ¯·„ ‡ÏÂ50Ba ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â . ¿…»»ƒƒ¿¿≈≈«≈ƒ¿≈¿ƒ
ÈÒÙË51ÔÈLe¯b Ë‚k ‰‡¯È ‡nL ,Ëb‰52BÈ‡L ÈÙÏ , »¿≈«≈∆»≈»∆¿≈≈ƒ¿ƒ∆≈

ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓk ‡l‡53. ∆»¿«¬≈≈ƒ

שם.46) גט.47)יבמות, לה 48)של נתנו לא עוד וכל
ה"ג, פ"א לעיל כמבואר מגורשת, אינה - שלוחו או הבעל
מעת  אלא בנתינתו, צורך אין - מיאון גט ואילו הי"ב.
מיאון  גט של עיקרו וכל קידושיה. נעקרו בפניהם מיאונה
(בבאֿמציעא  שנינו וכן שמיאנה. בידה לראיה אלא אינו
חוששים  ואין יחזיר" זה הרי מיאונין . . . "מצא מ"ח) פ"א
הגר"א  (ביאור בנתינתו צורך שאין הרי לה, נתנו לא שמא

יז). קנה, סי' כתיבה 49)לאהע"ז לא צריך אינו כלומר,
לשם  לידה מסירה ולא ה"ג) פ"א לעיל (כגט, מיאון גט לשם

ה"ט). שם לעיל (כגט, מיאון תלוש,50)גט דין כגון
ה"ו. שם א.52)נוסח.51)המבואר קח, ב. קז, יבמות

ובאמת  גרושתו, כדין קרובותיה לאסור יבואו זה שמתוך
לקמן  כמבואר בקרובותיה, מותר והוא גירושין כגט אינו

(מגידֿמשנה). שמיאנה.53)הט"ז לראיה בידה תעודה

.ÈÔÈ¯ÈkÓ e‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ÈÙa ˙‡ÓnL ÌÈM‰«¿«ƒ∆¿»∆∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¿«ƒƒ
d˙B‡54Ba ‰‡nL dÏÚa ˙‡Â55CÎÈÙÏ .56ÈÓ Ïk , »¿∆«¿»∆≈¬»¿ƒ»»ƒ

Ëb ·zÎÏ BÏ LÈ ‰Èe‡Ó ÚÓLÂ ‰‡nL d˙B‡ ‰‡¯L∆»»»∆≈¬»¿»«≈∆»≈ƒ¿…≈
d¯ÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ dÏ Ôe‡Ó57e‚‰ ¯·Îe . ≈»««ƒ∆≈«ƒ»¿»»¬

:‰Ê ÁÒa Ôe‡Ó Ëb ·zÎÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿…≈≈¿…«∆

שמא 54) חשש יש יכירוה, לא שאם שמה, כך זו שקטנה
הקטנה  תמות ואם אחרת, קטנה של שם זו לקטנה יכתבו
בעלה  יירשנה שלא כדי זה מיאון גט קרוביה יוציאו ההיא,

שם). ובר"ן קו. (יבמות הם של 55)ויירשוה אשתו שזוהי
יש  שמא לחוש יש בעלה, את ידעו לא שאם בעלה, פלוני
זה  מיאון בגט ויכתבו זו, קטנה כשם ששמה אחרת קטנה
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בעלה  את מכירים אם אבל קטנה. אותה של בעלה שם את
קטנה  של בעלה שם שמא לחוש אין שוב שלפנינו, זו של
לחשוש  לנו אין שכלֿכך זו, של בעלה כשם אחרת

אלאֿאםֿכן 56)(מגידֿמשנה). ממאנים ואין הואיל
טרם 57)מכירים. למיאונה השנים הוזקקו לא בוודאי כי

יבום  מהל' פ"ד לקמן והשווה שם. (יבמות שהכירום
הכ"ט).

Ôe‡Ó Ëb≈≈

.‡ÈCk ˙L ,ÈBÏt L„ÁÏ ÌBÈ CÎÂ Ck ,˙aLa CÎa¿»¿«»»¿»¿…∆¿ƒ¿«»
ÈBÏt ÔÈÓÏ CÎÂ58,eÈÙa ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt ‰‡ÈÓ , »»¿ƒ¿«¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ¿»≈

B‡ Èe‡ÈO‰Â ÈeÚË‰ ÈÁ‡ B‡ Èn‡L :‰¯Ó‡Â¿»¿»∆ƒƒ««ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
È˙Èl‚ ‡zL‰Â ,ÈBÏt ¯a ÈBÏÙÏ ‰pË˜ È‡Â ÈeLcƒ̃¿ƒ«¬ƒ¿«»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒƒƒ

ÔBÎÈÓ„˜ ÈzÚ„59‡ÓÈ‡˜ ‡ÏÂ dÈa ‡È·ˆ ‡Ïc «¿ƒ√»≈¿»»≈»≈¿»»≈¿»
dÈnÚ60‡˜„·e .61ÔÈÈ„Ú„ ‡Ï ¯¯a˙‡Â ‡c ˙ÈBÏt ƒ≈¿«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«»»«¬«ƒ

‡È‰ ‰pË˜62dÏ ‡·È‰ÈÂ ‡Ó˙ÁÂ ‡·˙Îe .63˙eÎÊÏ ¿«»ƒ¿«¿»«¬«¿»ƒƒ¿»«ƒ¿
ÈBÏt ¯a ÈBÏt .„Ú ÈBÏt ¯a ÈBÏt .‰¯e¯a ‰È‡¯ÏÂ¿ƒ¿»»¿»¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«¿ƒ

„Ú64. ≈

הי"ב.58) פ"ד לעיל כמבואר לשטרות, או ליצירה
עמו.60)לפניכם.59) אעמוד ולא בו רוצה שאיני
אישות 61) מהל' פ"ב לעיל כמבואר נשים, (ע"י ובדקנו

למאן.62)ה"כ). לה.63)ויכולה ונתנו וחתמנו וכתבנו
ה"ב,64) פ"א סנהדרין ב'ירושלמי' המיאון נוסח ראה

חלק  יבמות הגאונים' וב'אוצר ב. קז, יבמות בבלי ובתלמוד
סכ"ב: קנה סי' אהע"ז ובשו"ע תקלבֿתקלד. סי' התשובות
ז"ל  פולק יעקב מהר"ר עשה וכן הזה, בזמן אפילו "וממאנת
ממאנת  בת שאין שאמרו מחמירים כיש ודלא בימיו מעשה

כלל". הזה בזמן

.·ÈÈt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡Ï ‰Lc˜˙Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«≈««ƒ
ÔBL‡¯‰ ÏÚ ‰¯Ò‡ - dÏÚa ‡lL65¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ∆…¿»»∆∆¿»«»ƒ¿ƒ∆¡ƒ

;‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,‰˜BÏ - dÏÚ·e ÔBL‡¯‰»ƒ¿»»∆¿ƒ¿ƒ
ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL66.'B‚Â ∆∆¡«…««¿»»ƒ¿

ב.65) יא, מביתו 66)יבמות "ויצאה כתוב: מזה ולמעלה
שהיא  הויה, לשון - והיתה אחר", לאיש והיתה והלכה
לראשון  אסורה - לאחר נתקדשה רק שאפילו קידושין,
'ספר  ה"ד, סנהדרין מהל' פי"ט השווה שם). (רש"י,
וקידשה  הראשון חזר אם אבל קנד. לאֿתעשה המצוות'

א. עח, בקידושין כמבואר לוקה, אינו - בעלה לא ועדיין

.‚È¯ÊÁÏ ˙¯zÓ - ‰Le¯‚ ‡È‰Lk ¯Á‡ ÌÚ ‰˙pÊƒ¿»ƒ«≈¿∆ƒ¿»À∆∆«¬…
dÏÚ·Ï67‰˙È‰Â ‰ÎÏ‰Â B˙ÈaÓ ‰‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL ; ¿«¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ≈¿»¿»¿»¿»

,ÔÈLecw‰ ‡È‰L ,¯Á‡ LÈ‡Ï d˙ÈÂ‰ - ¯Á‡ LÈ‡Ï¿ƒ«≈¬»»»¿ƒ«≈∆ƒ«ƒƒ
.BÏ ¯ÊÁÏ dÏÚa ÏÚ d˙B‡ ˙¯ÒB‡L ‡È‰ƒ∆∆∆»««¿»«¬…

שם.67) במשנה ב יח, סוטה

.„ÈdÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡ ÏkL ,‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·eƒ¿««∆∆»ƒ»∆ƒ¿»«««¿»
‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ -68¯L‡ È¯Á‡ :¯Ó‡pL ; ∆∆¿»»»¿∆»∆»∆∆¡««¬≈¬∆

‰‡nh‰69‰‡ÓË È¯‰Â -70˙L‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ . À«»»«¬≈ƒ¿¿»∆»ƒ≈»¿»≈∆

‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ71CÎÈÙÏ .72ÏÚ ‰¯Ò‡pL ‰M‡ Ïk , ƒ¿»≈∆∆∆¿»¿ƒ»»ƒ»∆∆∆¿»«
‰¯È˙Òe Èep˜ È„È ÏÚ dÏÚa73d˙B‡ ÏÚa Ì‡ ,74- «¿»«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»«»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ75¯Á‡ d¯ÈÊÁ‰Â ¯·Ú Ì‡Â . «ƒ«««¿¿ƒ»«¿∆¡ƒ»««
.Ë‚a ‡ÈˆBÈ - dL¯bL∆≈¿»ƒ¿≈

ארבעים.68) מלקות התורה, לאחרים,69)מן נבעלה
נטמאה". והיא "ונסתרה יג) ה, (במדבר הכתוב כלשון

תחת 70) שזינתה באשה גם עוסק זה פסוק כרחנו ועל
לשני  נתקדשה אפילו - גרושתו במחזיר שאילו בעלה,
מעתה  לעיל. כמבואר עליה, לוקה - נטמאה לא ועדיין
שהוא  בעלה, תחת שנטמאת אשה גם כולל זה שלאו אמור,
כלל. גירשה לא אפילו - עליה יבוא אם עליה לוקה

אישות 71) מהל' פכ"ד לעיל כמבואר לו, מותרת שהיא
משום  עליה לוקה בעלה שנאנסה, כהן "אשת אבל הי"ט,
הוטמאה. אשר אחרי . . . בעלה יוכל לא שנאמר טומאה,
הכתוב  לך פרט בעליהן, על אסורין נבעלו שאם בכלל, הכל
כהן  אשת אבל . . . מותרת שהיא שנאנסה, ישראל באשת
מהל' בפי"ח רבינו (לשון זונה" היא שהרי עומדת באיסורה

ה"ז). ביאה הוא 72)איסורי ודאי, נטמאה ואילו הואיל
התורה. מן עליה אל 73)לוקה שנים בפני בה שהתרה

ונסתרה  פלוני, איש עם תתייחדי) (=אל תסתרי
עמו  ושהתה מבחוץ) (שראום שנים בפני עמו (=ונתייחדה)
המרים  מי שתשתה עד בעלה על שאסורה טומאה, כדי
ה"ב. סוטה, מהל' בפ"א לקמן כמבואר הדבר, ויבדק

שלה.74) ודאי 75)הבעל זה אין שהרי מדבריהם,
התורה, מן עליו שאסורה ואע"פ ספק. אלא שנטמאה,
שם  כמבואר בלאו, עליה עובר וגם א. כח, בסוטה כמבואר
- מרדות מרדות. מכת אלא הספק, על לוקים אין - (ז.)
כיֿאם  קבוע במספר לא אותו ומכים תורה, דברי על שמרד
וראה  שם). וברע"ב מ"ג, פ"ד (נזיר הדיין עיני ראות לפי

הכ"ב. ביאה איסורי מהל' בפ"א

.ÂËe¯‡aL BÓk ,‰ÊÈÓ¯a L¯bL L¯Á76‰ÎÏ‰Â , ≈≈∆≈≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿»¿»
ÁwÙÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯Á‡ L¯ÁÏ ‰Lc˜˙Â77- ¿ƒ¿«¿»¿≈≈«≈¿≈»ƒ«¿ƒ≈«

L¯Á‰ dÏÚ·Ï ¯ÊÁÏ ‰¯eÒ‡78Áwt ÏL BzL‡ Ï·‡ . ¬»«¬…¿«¿»«≈≈¬»ƒ¿∆ƒ≈«
˙¯zÓ - ‰L¯b˙Â ,L¯ÁÏ ˙‡OÂ ‰ÎÏ‰Â ,‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»¿»¿»¿ƒ»¿≈≈¿ƒ¿»¿»À∆∆

Áwt‰ dÏÚ·Ï ¯ÊÁÏ79. «¬…¿«¿»«ƒ≈«

מגרש 76) - חרש כשהוא נשא שאם הי"ז, פ"ב לעיל
התורה.77)ברמיזה. מן גמורים קידושין שקידושיו

גמורים 78) קידושין שנתקדשה אחרי להחזירה יוכל איך כי
ואפילו  משנתקדשה, גרושתו להחזיר ואסור לפיקח,
חכמים  כשתיקנו כי לראשון, אסורה אחר לחרש כשנתקדשה
שהחרש  מהפיקח; יותר כוחו את ייפו לא לחרש, קידושין
בו. כיוצא לחרש משנתקדשה גרושתו להחזיר מותר יהא

לקידושי 79) להרע יכולים נישואיו או החרש קידושי שאין
אין  התורה מן שהרי התורה, מן שקידושיו הפיקח הראשון
לחרש  נישואין חכמים תיקנו ולא כלום, החרש נישואי
יבמות  ('ירושלמי' הפיקח שהוא הראשון, קידושי את לקפח
שגירשה  פיקח של "אשתו רבינו: גירסת ע"פ ה"א פי"ד
הראשון  בעלה יוכל לא עליה: קורא אני אין לחרש, ונישאת

מגידֿמשנה). – לקחתה" לשוב
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.ÊËepnÓ ˙L¯‚Ó dÈ‡ - (LÈ‡a) ˙‡ÓÓ‰80dÈ„Â , «¿»∆∆»ƒ≈»¿…∆∆ƒ∆¿ƒ»
dLc˜ ‡lL ÈÓ ÌÚ dÈ„k Ba ‰‡nL dÏÚa ÌÚƒ«¿»∆≈¬»¿ƒ»ƒƒ∆…ƒ¿»

ÌÏBÚÓ81¯zÓ ‡e‰Â ,ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ‡È‰ : ≈»ƒÀ∆∆ƒ¿»¿À»
‰p‰k‰ ÔÓ dÏÒt ‡ÏÂ ,‰È˙B·B¯˜a82˙‡O Ì‡Â . ƒ¿∆»¿…¿»»ƒ«¿À»¿ƒƒ≈

˙¯zÓ - Ba ‰‡Ó B‡ ˙Ó B‡ ¯Á‡‰ dL¯‚Â ,¯Á‡Ï¿«≈¿≈¿»»«≈≈≈¬»À∆∆
ÔBL‡¯Ï ¯ÊÁÏ83dL¯‚ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . «¬…»ƒ¿…∆»¬ƒ≈¿»

¯Á‡ ¯Á‡Ï ˙‡OÂ ,Ba ‰‡Óe ,d¯ÈÊÁ‰Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿∆¡ƒ»≈¬»¿ƒ≈¿«≈««
;ÔBL‡¯Ï ¯ÊÁÏ ˙¯zÓ - ¯Á‡‰ dL¯‚Â ,Ba ‰‡nL∆≈¬»¿≈¿»»«≈À∆∆«¬…»ƒ
È¯‰ - Ë‚ BÓ„wL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôe‡Óa ˙‡ˆBi‰ ÏkL∆»«≈¿≈««ƒ∆¿»≈¬≈
˙¯zÓe ,ÌÏBÚÓ Ë‚a epnÓ ‰L¯b˙ ‡lL ÈÓk BÊ¿ƒ∆…ƒ¿»¿»ƒ∆¿≈≈»À∆∆
˙‡OÂ ,Ë‚a ‰pËw‰ ˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .BÏ ¯ÊÁÏ«¬…¬»«¿»≈∆«¿«»¿≈¿ƒ≈
ÈtÓ ,ÔBL‡¯Ï ¯ÊÁÏ ‰¯eÒ‡ - Ba ‰‡Óe ,¯Á‡Ï¿«≈≈¬»¬»«¬…»ƒƒ¿≈
ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ˙‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,Ë‚a epnÓ ˙‡ˆiL∆»»ƒ∆¿≈««ƒ∆»»ƒ»«¬

Ôe‡Óa84B‡ ÔB¯Á‡‰ dL¯b Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿≈¿≈»ƒ«ƒ≈¿»»«¬
˙Ó85,ÂÈÁ‡Ïe B·ÏÂ ÔBL‡¯‰ È·‡Ï ‰¯eÒ‡ ÔÎÂ . ≈¿≈¬»«¬ƒ»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ

ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ˙‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLe¯b‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿««ƒ∆»»ƒ»«¬
Ôe‡Óa86. ¿≈

בפ"ב 80) המבוארים בקרובותיה, והוא לקרוביו שתיאסר
אישות  מהל' פ"ט לעיל ובביאורנו ה"ז, ביאה איסורי מהל'

למפרע.81)הט"ו. הקידושין את עוקר שהמיאון
א.82) קח, גילה 83)יבמות שלאחרֿכך שהמיאון שם.

הקודם. הגט וביטל היא שקטנה מיאון 84)עליה ואין
מכרת  שהיא מתוך אנו חוששים כי שלו, גט מבטל חבירו
למאן  וישדלה הלה ילך הראשון, של וקריצותיו ברמיזותיו
מיאנה  שלא אוהבתו, היא שהרי אליו, שתחזור כדי בשני
מיאון  אבל לדעתה. שלא ממנו ויצאה נתגרשה אלא בראשון
ברמיזותיו  ישדלה שמא חוששים ואין שלו, גט מבטל שלו
ניסה  שהרי אליו, שתחזור כדי וישבשנה, לאחר כשתנשא
בו  מיאנה שהרי נתפייסה, ולא תחתיו בהיותה לפייסה

קח:). (שם ממנו עקרה 85)ויצאה ולא כלל מיאנה שלא
לראשון  לחזור אסורה שבוודאי הראשונים, גירושיה את

הראשון,86)(שם). גט מבטל חבירו מיאון שאין כאמור,
עליהם, נאסרה ברמיזותיהם, מכרת שאינה קרוביו ואפילו

וברש"י). (שם בעלה משום גזירה

.ÊÈÌ·Èa ˙‡ÓÓ‰87˙‡¯pL ÈtÓ ,ÂÈ·‡Ï ‰¯eÒ‡ - «¿»∆∆«»»¬»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»
Ba ˙nL ˙Úa B˙lÎk88- ÌÈ·B¯˜ ¯‡LÏ Ï·‡ ; ¿«»¿≈∆≈¿¬»ƒ¿»¿ƒ

˙¯zÓ - ÔÈÓ·È‰ ÔÓ „Á‡a ‰‡Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒ»ƒ≈¬»¿∆»ƒ«¿»ƒÀ∆∆
ÂÈÁ‡Ï89. ¿∆»

ה"ג.87) לעיל נישואי 88)כמבואר לה הועילו שהרי
שתוכל  כדי מיאון להצריכה היבם לפני ליפול המת, הבעל
קז:). (שם לו אסורה עין מראית ומשום לאחרים, להנשא

שכ 89) האח, כגרושת את ואינה עוקר מיאון אמרנו בר
גם  שמותרת רבינו למד ומכאן (שם). למפרע הקידושין
קרובים  לשאר אסורה הרמב"ן ולדעת המת. קרובי לשאר
מצות  משום לאחיו אלא מותרת ואינה לאביו, שאסורה כשם
מותרת  עדיין אחד, מאח יבום זיקת עקרה שאפילו יבום,
נשאר  לא שאם מודים, והכל יבום. מצות משום אחיו לשאר

אסורה  וממילא למאן במי לה אין בעלה, מיתת אחר יבם
(מגידֿמשנה). בקרוביו

.ÁÈ‡Ï BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡˙pL B‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿»¿»∆ƒ¿«¿¿»¬≈…
Ò¯‡˙z ‡ÏÂ ‡Opz90ıeÁ ,ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓzL „Ú ƒ»≈¿…ƒ¿»≈«∆«¿ƒƒ¿ƒ

Ba dÏÚa ˙nL B‡ ‰L¯b˙pL ÌBiÓ91ÌBiÓ ıeÁÂ ƒ∆ƒ¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ
dÈ‡ B‡ ˙¯aÚÓ ‡È‰ Ì‡ Ú„eiL È„k ,Ba ‰Ò¯‡˙pL∆ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ»«ƒƒ¿À∆∆≈»

˙¯aÚÓ92ÏL BÚ¯ÊÏ ÔBL‡¯ ÏL BÚ¯Ê ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï , ¿À∆∆¿«¿ƒ≈«¿∆ƒ¿«¿∆
ÈL93. ≈ƒ

ה"ב.90) אישות מהל' פ"א לעיל כמבואר תתקדש, לא
הי"א:91) פ"ד שם, ב'ירושלמי' וכן א. ומג, א. מא, יבמות

שלמים". יום שלשה 92)"תשעים - העובר הכרת שזמן
ליהודה  ויוגד חדשים כמשלוש "ויהי לדבר: זכר חדשים,
כמבואר  כד), לח, (בראשית וגו'" הרה הנה וגו' לאמר

שם. חדשים 93)ב'ירושלמי' תשעה בן ספק בן, תלד שלא
יז, (שם אמרה והתורה לאחרון, שבעה בן או הראשון לבעל
זרע  בין להבחין - אחריך" ולזרעך לאלקים לך "להיות ז)
הוודאים  על אלא שורה השכינה שאין לאחרון, ראשון של
ביאה  איסורי מהל' בפ"כ וראה וברש"י) מב. (יבמות

הי"חֿיט.

.ËÈ‰È‰ elÙ‡Â .˙L¯‚ÓÏ ÔÈBÓ Ëb‰ ˙·È˙k ÌBiÓeƒ¿ƒ««≈ƒ«¿…∆∆«¬ƒ»»
È‡z ÏÚ94‰nk ¯Á‡Ï ‡l‡ d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡lL B‡ , «¿«∆…ƒƒ«¿»»∆»¿«««»

ÌÈL95ÔÈBÓ ‰·È˙k‰ ÌBiÓ -96„ÁÈ˙Ó BÈ‡ È¯‰L , »ƒƒ«¿ƒ»ƒ∆¬≈≈ƒ¿«≈
dÏ B·˙kMÓ dnÚ97. ƒ»ƒ∆¿»»

התנאי.94) נתקיים לא  לאשתו 95)ועדיין גט ששלח כגון
בדרך. שליח א.96)ונשתהה  יח, לעיל 97)גיטין ראה 
ה"ב. ופ"ח ה"ה, פ"ג

.Î‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰M‡ elÙ‡L ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙¯Ê‚e¿≈«¬»ƒƒ∆¬ƒƒ»∆≈»¿»
„ÏÈÏ98- ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ elÙ‡Â , ≈≈«¬ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»ƒ»≈ƒ

‰˜Ê B‡ ‰pË˜ elÙ‡ .ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿«»¿≈»
‰¯˜Ú B‡99˙ÈBÏÈ‡ B‡100Ìi‰ ˙È„Óa dÏÚa elÙ‡Â , ¬»»«¿ƒ«¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ««»

‰Ïe˙a elÙ‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a Le·Á B‡ ‰ÏBÁ B‡∆»¿≈»¬ƒ«¬ƒ¿»
ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ101. ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ

חולי.98) או סם האם 99)מחמת וניטלה רחמה "שנעקר
מב:). יבמות רש"י (לשון פ"ב 100)שלה" לעיל מפורש

ה"דֿו. אישות -101)מהל' לילד ראויה שאינה גזרו
(יבמות  לאשה אשה בין תחלוק שלא לילד, הראויה מחמת

שם).

.‡Î‰¯ib˙pL ˙¯BibÂ ‰¯¯ÁzLpL ‰ÁÙL102- ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ∆∆ƒ¿«¿»
- e¯ib˙pL BzL‡Â ¯‚ elÙ‡Â .ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈÈzÓÓ«¿ƒƒƒ¿ƒ«¬ƒ≈¿ƒ¿∆ƒ¿«¿
Ú¯Ê ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï È„k ,ÌBÈ ÌÈÚLz Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆«

‰M„˜a Ú¯Ê ‡lL Ú¯ÊÏ ‰M„˜a Ú¯ÊpL103˙ÙÈ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿À»¿∆«∆…ƒ¿«ƒ¿À»¿≈¿«
¯‡z104ÌBÈ ÌÈLÏL ‰¯Bz dÏ ‰˙pL Èt ÏÚ Û‡ , …«««ƒ∆»¿»»»¿ƒ

dÓˆÚ ˙w˙Ï105ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ¿«»««¿»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈLÏM‰Â .„Ïe‰ ˙w˙Ï106ÌÈÚLz‰ ÏÏkÓ107. ¿«»««»»¿«¿ƒƒ¿««ƒ¿ƒ

או 102) בעבדותן לבעליהן נשואות והגיורת השפחה והיו
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אינה  שהמזנה להמתין, צריכות אינן פנויות היו אבל בגיותן.
הבאה. בהלכה כמבואר להמתין, לפני 103)צריכה

שם  ב'תוספות' וראה לה.) שם וראה מב. (יבמות גירותם
ס"ט. רסט סי' יו"ד ובשו"ע א. בשביה 104)מב, שנלקחה

בתורה  כאמור אויביו, על למלחמה ישראל בצאת בגיותה
יא). כא, שתקבל 105)(דברים עד ואמה אביה את לבכות

מהל' בפ"ח כמבואר השכינה, כנפי תחת להכנס עצמה על
ה"ה. בכיה.106)מלכים ב.107)של מח, יבמות

הראשונה  הביאה על אבל ה"ו. שם מלכים הל' השווה
משום  חוששים אנו אין שבייתה, בשעת נישואיה שלפני
נחשב  אינו ראשונה מביאה לו יוולד אם בן שאותו הבחנה,
שם  כמבואר בנך, אינו הגויה מן הנולד בנך כי כלל, זרעו

שם). (כסףֿמשנה ה"ח

.·ÎÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ˙‡ÓÓ‰108‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï . «¿»∆∆≈»¿ƒ»¿«¿ƒ…»¿∆»
‰pÊÓ‰ ÔÎÂ .‰Le¯‚·109ÈtÓ ,ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ «¿»¿≈«¿«»≈»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈

¯aÚ˙z ‡lL dÓˆÚ ˙¯nLnL110‰Òe‡ ÔÎÂ .111 ∆¿«∆∆«¿»∆…ƒ¿«≈¿≈¬»
.ÔÈzÓ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰zÙÓe¿À»≈»¿ƒ¿«¿ƒ

בה 108) לגזור ואין ללדת, ראויה ואינה היא קטנה שהרי
וברש"י). לד: (יבמות ממאנת אינה שגדולה גדולה, משום

גדולה.109) [שיצא 110)אפילו מתהפכת מזנה "אשה
תתעב  שלא - לה.).הזרע] (שם אףֿעל]פי 111)ר"

שלא  היא משתמרת - פתאום לפתע עליה בא שהאונס
א. לז, בכתובות כמבואר תתעבר,

.‚Î‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„BÂ ,˙eÚËa ˙‡OpL ÈÓƒ∆ƒ»¿»¿«∆ƒ¬»
dÏÚ·Ï112‰˙È‰ Ì‡ ,ÂÈzÁzÓ ÔÈc ˙Èa ‰e‡ÈˆB‰Â , ¿«¿»¿ƒ»≈ƒƒ«¿»ƒ»¿»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - „ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰pË¿̃«»∆≈»¿»≈≈≈»¿ƒ»
ÔÈzÓ‰Ï113‰fL ;114‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„115ÏÎÂ , ¿«¿ƒ∆∆»»∆≈»¿»

Ba e¯Ê‚ ‡Ï ·¯a ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c116. »»∆≈»¿……»¿

לחופה 112) כניסתן ובשעת נשים, שתי שקידשו שנים כגון
לג:). (יבמות זה בשל זה של שם.113)הוחלפו

בעבירה.114) טעות ודוקא 115)נישואי א. לה, יבמות
מחמת  אלא אינו איסורה וכל לילד, ראויה שאינה קטנה,
צריכה  - הדין מן שאסורה גדולה אבל גדולה, משום גזירה
בעלה  זה כי סבורה שהרי ממזרות, חשש משום להמתין

מתהפכת. הל'116)ואינה והשווה ב. מו, בבאֿמציעא
ה"כ. פ"א יוםֿטוב

.„ÎÔÈcÓ - ÌBÈ ÌÈÚLz CB˙a Ò¯‡Ó‰117.B˙B‡ «¿»≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - Á¯·e Ò¯‡118ÌÈÚLz CB˙a Òk . ≈«»«≈¿«ƒ»«¿ƒ¿ƒ

Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ÌBÈ119ÓÚÈÂ ,ÔÓÊ ¯Á‡ „ÚÌÚ „ «¿ƒƒ»«««¿«¿«¬…ƒ
.BzL‡ƒ¿

דברי 117) על שעבר על הקהל מתוך אותו מרחיקים
בפ"ז  כמבואר וכו', אמותיו בארבע יושבים ולא חכמים,

ה"ד. תורה תלמוד בריחתו 118)מהל' א. לז, יבמות
כמבואר  עון", מכפרת "גלות לדבר: רמז הנידוי, מן מצילתו

(מגידֿמשנה). ב לז, בגט,119)בסנהדרין מוציאה ואינו
להלן  (וראה זמן לאחר מחזירה - כהן היה אפילו ולפיכך
עד  אותו מנדים כנס, בין אירס בין הראב"ד ולדעת בהכ"ח).

בגט. שיגרש

.‰Î˙¯aÚÓ Ì„‡ ‡OÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆…ƒ»»»¿À∆∆
B¯·Á120B¯·Á ˙˜ÈÓe121Úe„È Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¬≈≈∆∆¬≈¿««ƒ∆«∆«»«

˙ÚLa „Ïe‰ ˜ÈfÈ ‡nL ,˙¯aÚÓ ‡È‰ ÈÓÏ¿ƒƒ¿À∆∆∆»«ƒ«»»ƒ¿«
LÈÓLz122- ‰˜ÈÓe .B¯·Á Ôa ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L , «¿ƒ∆≈«¿ƒ«∆¬≈¿ƒ»

¯kÚ˙È ‡nL123˙‡t¯Ï „Èt˜Ó BÈ‡ ‡e‰Â ,·ÏÁ‰ ∆»ƒ¿«≈∆»»¿≈«¿ƒ¿«…
¯kÚ˙iLk ·ÏÁÏ ÔÈÏÈÚBn‰ ÌÈ¯·ca ·ÏÁ‰124. ∆»»«¿»ƒ«ƒƒ∆»»¿∆ƒ¿«≈

ממנו.120) מעוברת והיא גירשה או שמת,
שילדה 121) בנה את מיניקה והיא נתגרשה, או שנתארמלה

מב.).122)ממנו. (יבמות מעוברת יזדהם 123)בהיותה
עיבור  חדשי שלשת לאחר נעכר והחלב ממנו, שתתעבר ע"י
החלב, המעכרים רעים מאכלים ע"י או ס:) (כתובות

שם. וחלב 124)כמבואר ביצים חבירו בן את להאכיל או
שאשה  ומתוך נעכר, אמו כשחלב בנו על שמקפיד כשם
בעלה  יורשי את מלתבוע נמנעת היא לביתֿדין, לבוא בושה
חבירו  ומינקת מב:). (יבמות ברעב מת בנה ונמצא הקודם,
ואם  בנו, את להניק משועבדת שאינה אע"פ ממנו שנתגרשה
לעיל  כמבואר בו, מטפל והוא בנו את לו מחזירה רצתה
עד  אותו הניקה כשלא זה כל - הט"ז אישות מהל' פכ"א
שמא  מאמו, אותו מפרישים אין - הכירה אם אבל שהכירה,

שם. כמבואר סכנה, לידי יבוא

.ÂÎÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ?‰˜ÈÈ‰ ÔÓÊ ‡e‰ ‰nk«»¿««¿ƒ»«¿»»¿∆¿ƒ
L„Á125.Ba ‰Ò¯‡˙pL ÌBiÓe Ba „ÏBpL ÌBiÓ ıeÁ . …∆ƒ∆«ƒ∆ƒ¿»¿»

שאינה 125) חבירו למעוברת והואֿהדין שם. כתובות,
שתלד. לאחר היניקה חדשי כ"ד שיעברו עד להארס מותרת
בין  אלמנה שהיא "בין פסק: סי"א יג, סי' אהע"ז ובשו"ע
לזנות  במופקרת להקל ויש מזנה, שהיא בין גרושה שהיא

משמרה". בעלה שיהא כדי

.ÊÎÔÓÊ ¯Á‡ „Ú Ò¯‡Ï ¯eÒ‡ Ck ‡OÏ ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»ƒ»»»¿»≈«««¿«
CB˙a ezÏÓbL B‡ ‰˜ÈÓÏ da ‰˙ elÙ‡ .‰Ê∆¬ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»∆¿»«¿

‡Opz ‡Ï - L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡126- da ˙Ó . «¿»»¿∆¿ƒ…∆…ƒ»≈≈¿»
ep‚¯‰z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‡OpÏ ˙¯zÓ127. À∆∆ƒ»≈¿≈¿ƒ∆»««¿∆

וברש"י).126) שם, (כתובות להנשא שרוצה מחמת שגמלתו
(שם).127) כך על חשודה אינה כי להנשא, כדי

.ÁÎ- ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰˜ÈÓ B‡ ˙¯aÚÓ ‡OÂ ¯·Ú»«¿»»¿À∆∆¿ƒ»¿¿«∆
Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,Ë‚· ‡ÈˆBÈ128- Ï‡¯OÈ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿≈«¬ƒ»»…≈¿ƒ»»ƒ¿»≈

.‰˜ÈÓ ÏL L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ¯Á‡ ‰p¯ÈÊÁÈ«¬ƒ∆»«««¿»»¿∆¿ƒ…∆∆¿ƒ»
ÔÈ‡ - BzL‡ ÌÚ ·LÈÂ ‡a ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,Á¯·e ‡O»»»«¿««¿«»¿»«ƒƒ¿≈

ÌeÏk CÎa129ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰˜ÈÓ B‡ ˙¯aÚÓ Ò¯‡ . ¿»¿≈«¿À∆∆¿ƒ»≈ƒ
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡130ÒÎÏ ‡ÏÂ .131‰˜ÈÈ‰ ÔÓÊ ¯Á‡ „Ú ¿ƒ¿…ƒ¿…«««¿««¿ƒ»

.„Ïe‰ ˙eÓiL „Ú B‡«∆»«»»

לו:128) (יבמות גרושה משום עולמית להחזירה יוכל שלא
כד, הל' לעיל האמור יום תשעים בתוך המארס אבל ולז.).
כי  גט, בלא אותם מפרישים אלא בגט להוציא חייב אינו
הוא  שהזמן משום וגם הוולד, סכנת משום החמירו כאן
רק  קצר הזמן למעלה אבל להשתמר, להם קשה ארוך
(מגידֿמשנה). להשתמר ויכולים חדשים שלשה
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כמבואר 129) מצילתו, ובריחתו ברח, שהרי לו, ומותרת
כד. הל' נשא,130)לעיל אם אלא "יוציא" אמרו: שלא

יש  וכן שיוציא. שם) (יבמות, הוזכר לא - קידש אם אבל
. . בעלה שמת "מינקת ס.) (כתובות שאמרו ממה להוכיח
למה  - לגרש צריך כשאירס ואם תינשא", ולא תתארס לא .
שאינו  ודאי אלא גירשה, כבר הרי תינשא" "ולא לשנות: לו
אע"פ  חידוש, הברייתא משמיעה ולפיכך לגרשה, חייב
הגר"א  בביאור וכן שם, יבמות ('תוספות' ישא לא - שאירס

יב). יג, סי' התימנים:131)לאהע"ז ובכת"י דחוק, הלשון
סי"ב. יג, סי' אהע"ז בשו"ע הנוסח וכן יכנוס, ולא

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שנתגרשו,1) לומר והבעל האשה נאמנות רבינו בו כלל

הגט, על הבעל ערעור זה, בענין עדים כתי שתי הכחשות
ועדים  אחד עד ונאמנות בעלה, מת לומר האשה נאמנות

הנ"ל. בענין הכחשות זה, בענין פסולים

.‡‰Le¯‚e È˙ÈÈ‰ LÈ‡ ˙L‡ :‰¯Ó‡Â ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»¿»¿»≈∆ƒ»ƒƒ¿»
¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L ‰t‰L ;˙Ó‡ - È‡2. ¬ƒ∆¡∆∆∆«∆∆»««∆∆ƒƒ

- ÈÏÚa ÈL¯b :‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰À¿¿»≈∆ƒ»»¿»¿»≈¿«ƒ«¿ƒ
˙Ó‡ dÈ‡3˜eMÏ dÓˆÚ ¯Èz‰Ï4‰ÏÒt Ï·‡ , ≈»∆¡∆∆¿«ƒ«¿»«¬»»¿»

ÌÏBÚÏ ‰p‰kÏ dÓˆÚ5ÔÈLLBÁ - dÏÚa ˙Ó Ì‡Â . «¿»«¿À»¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ
È¯·„Ï˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,‰6. ƒ¿»∆»¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

כדי 2) לאחר אני, גרושה אמרה: ואפילו א. כב, כתובות
עוקרת  אינה שהרי עצמה, להתיר נאמנת היא הרי דיבור,
עצמה  את פוטרת אלא הייתי) איש (אשת הראשון דיבורה
דיבורה  אפילו אלא עוד ולא הגירושין, מצד אחר מצד
אני  פנויה ועכשיו הייתי, איש אשת כך: משמעו הראשון

אם 3)(מגידֿמשנה). ואפילו בידה, גיטה ואין הואיל
א. כג, שם כמבואר תצא, - לאחר.4)נשאת להנשא

אינה. זו תיבה התימנים, גרושה 5)ובכת"י לדבריה כי
כחתיכה  (לכהן) עצמה "שעשתה לכהן, אסורה וגרושה היא

ה"ג. סוף לקמן איסור", וגרושת 6)של היא, גרושה שמא
פ"ג  והשווה ב. קיח, ביבמות בזה וכיוצא לו, אסורה אחיו

הי"ד. יבום מהל'

.·ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Le¯‚ ‡È‰L ÌÈ„Ú ÈL dÏ eÈ‰»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿»««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ ‡Opz BÊ È¯‰ - Ëb ÌL7Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ . »≈¬≈ƒ»≈¿«¿ƒ»ƒ»≈

BÊ È¯‰ - ‰Êa ÈÏÚa ÈL¯b :‰¯Ó‡Â d„È ˙ÁzÓƒ««»»¿»¿»≈¿«ƒ«¿ƒ»∆¬≈
Ìi˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡Op˙Â ˙Ó‡8BÓk , ∆¡∆∆¿ƒ»≈««ƒ∆≈¿À»¿

e¯‡aL9. ∆≈«¿

גיטי 7) נאבד טוענת והיא נתגרשה, עכשיו אומרים: ואפילו
אמרו  וכן ה"ו). להלן (מגידֿמשנה נאמנים הם הרי נקרע או
אילו  מזה משמע גירושין", עידי שם "כשאין פט.) (כתובות
מותרת  שהיא ומכאן כתובתה, נוטלת היא עדים לה היו
כתובתה  גובה אינה - להנשא יכולה שאינה כל כי להנשא,

יא). קנב, סי' לאהע"ז הגר"א חתימת 8)(ביאור זיהו שלא
הוכחות 9)העדים. הבאנו בביאורנו ושם הכ"ד, פ"ז לעיל

הגט. שיקויים עד נאמנת אינה הראב"ד ולדעת זה. לדין

.‚‡l‡ ,dÏ ÂÈz˙ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ :¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈ƒ»«…¿«ƒ»∆»
‰„B‰ È¯‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡ - B˙B‡ ‰‡ˆÓe ÈpnÓ ÏÙ»«ƒ∆ƒ»¿»≈∆¡»∆¬≈»

dÏ B·˙kL10Ì‡ Ï·‡ ;d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰Â ∆¿»»«¬≈≈ƒ««»»¬»ƒ
‰È‰ È‡z ÏÚ :ÏÚa‰ ¯Ó‡11‡Ï ÌÏBÚÓ ,‰È‰ ÔB„wt , »«««««¿«»»ƒ»»»≈»…

‡e‰ ÛiÊÓ ,ÂÈz·˙k12È„Úa B‡ ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È - ¿«¿ƒ¿À»ƒ¿«≈¿»»¿≈≈
‰¯ÈÒÓ13e¯‡aL BÓk ,14dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ…ƒ¿«≈≈»

dLÙ ‰ÏÒt Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ˙¯zÓ ˙BÈ‰Ï ˙L¯‚Ó¿…∆∆ƒ¿À∆∆«¬≈ƒ¬»»¿»«¿»
e¯‡aL BÓk ,‰p‰kÓ15dÓˆÚ ‰ÏÒt È¯‰L ; ƒ¿À»¿∆≈«¿∆¬≈»¿»«¿»

¯eq‡ ÏL ‰ÎÈ˙Ák dÓˆÚ ‰˙OÚÂ ,‰Èt ˙‡„B‰a16. ¿»«ƒ»¿»¿»«¿»«¬ƒ»∆ƒ

הגט,10) סימני אומר "הוא כח.): (בבאֿמציעא אמרו וכן
הגט  אין שאפילו הרי לה", ינתן - הגט סימני אומרת והיא
ליתן, שלא שנמלכתי נפל, ממני לומר: נאמן אינו - בידה
יד). קנב, סי' שם, הגר"א (ביאור בידה כשהגט כלֿשכן

נתקיים.11) ובכת"י 12)ולא היא, אחת שטענה נראה
אהע"ז  ב'טור' הוא וכן הוא". ומזוייף כתבתי "לא התימנים:

מעולם". כתבו ולא מזוייף שהוא "או קנב: ע"י 13)סי'
תנאי  על היה שלא נדע לידה, זה גט מסר שבפניהם העדים

הפרטים. כל יודעים שהם פקדון, ה"ב,14)או פ"ז לעיל
שם  כמבואר נאמנים, מסירה ועדי א. ט, גיטין הש"ס ע"פ
יאמנו", לא האם גירשה, בפנינו יאמרו אילו "מה ב: טז,

שם. י"ד בהל' ה"א.15)וראה הש"ס 16)לעיל  לשון
א. כב, בכתובות

.„„·‡Â ÈzL¯b :˙¯ÓB‡ ‡È‰ ,dÏÚ·e ‡È‰ ‰‡a»»ƒ«¿»ƒ∆∆≈«¿«ƒ¿»«
‰˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ - CÈzL¯‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Èhbƒƒ¿≈…≈«¿ƒ««ƒ∆À¿¿»
‰Èt ‰fÚÓ ‰M‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;˙Ó‡ BÊ È¯‰ ,BzL‡ƒ¿¬≈∆¡∆∆¬»»≈ƒ»¿ƒ»»∆»

dÏÚa ÈÙa17. ƒ¿≈«¿»

הי"ג,17) אישות מהל' פ"ד למעלה וראה ב. פט, גיטין
הכ"ו. ופט"ז

.‰ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈzL‡ ˙‡ ÈzL¯b :ÏÚa‰ ¯Ó‡18. »««««≈«¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆¡»
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‰È‰˙Â ,ÂÈ¯·„Ï ÌÈLLBÁÂ19elÙ‡Â . ¿¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆»≈¿…∆∆«¬ƒ

Ôek˙È ‡nL ;ÔÓ‡ BÈ‡ - dL¯bL BÏ ˙„B‰20 »∆≈¿»≈∆¡»∆»ƒ¿«≈
dÏ˜Ï˜Ï21Ë‚a B‡ ,22dÈ‡ ‡È‰Â dL¯b ÏËa ¿«¿¿»¿≈»≈≈¿»¿ƒ≈»

˙Ú„BÈ23‡e‰L ÈtÓ Ba ‰Èt ÊÚz ‡nL B‡] , ««∆»»≈»∆»ƒ¿≈∆
[˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰Â ,dÈÓ‡Ó24dlL ¯eq‡‰ „·k25. «¬ƒ»¿ƒ≈»««…∆»ƒ∆»

Ìz‡ È¯‰ - ¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒƒ¡∆«»»¬≈«∆
˙B‡ L¯b ,ÌÈÓi˜.eÈÙa ‰zÚ d «»ƒ»≈»«»¿»≈

קלה.).18) (בבאֿבתרא להנשא שאסורה 19)להתירה
שמא  חולצת, אלא מתייבמת אינה וכן ימות, אם לכהונה

(שם). היא הביא:20)גרושה קנב) סי' (אהע"ז ה'טור'
מזה 21)"מכוין". תצא שתינשא שלאחר להכשילה,

התימנים,22)ומזה. ובכת"י "ובגט". להיות צריך אולי
ליתא. "או" למה 23)תיבת הקושיא, את רבינו יישב בזה

(ראה  נתגרשתי באמרה נאמנת עצמה האשה תהא לא
ה"ד). הפיסקא 24)למעלה כל אין וקושטא, רומי בדפוסי

מרובעים. בסוגריים לפנינו המוקפת בזה 25)הזאת גם
היא  נאמנותה שכל נאמנת, עצמה היא תהא לא למה יישב,
כשהבעל  כאן אבל בעלה, בפני פניה מעיזה שאינה מפני

ב. סד, גיטין וראה להעיז, יכולה - מסייעה

.Â‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,'‰L¯b˙' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ…
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BÏ ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â „ÓBÚ ÏÚa‰ elÙ‡ ,'‰L¯b˙ƒ¿»¿»¬ƒ«««≈¿ƒ∆∆
ÈtÓ ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - 'ÈzL¯b'≈«¿«ƒ¬≈¿∆¿«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈
,CÎÈÙÏ .‰Èt ÊÚzL ¯LÙ‡Â d˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ¿ƒ»¿∆¿»∆»≈»∆»¿ƒ»

‡ˆz - ˙‡O Ì‡26.¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ƒƒ»≈≈¿«»»«¿≈

שם.26) וגיטין ב. כב, כתובות

.ÊÂÈLÎÚ' e¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿«¿»
- ¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ,'‰L¯b˙ƒ¿»¿»∆¬≈¿ƒ»ƒ¡∆«»»

Ch‚ È‡ÈˆB‰27ÌÈÓÈ ‰nkÓ' ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; ƒƒƒ≈¬»ƒ»¿»≈ƒƒ«»»ƒ
‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â .Ëb‰ „·‡ ¯ÓBÏ LÈ - '‰L¯b˙ƒ¿»¿»≈«»««≈¿ƒ¿ƒ
,dÏ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈLe ,'È‡cÂa È‡ ‰Le¯b' ˙¯ÓB‡∆∆¿»¬ƒ¿««¿≈≈ƒ¿ƒƒ»
˙‡O Ì‡ ,Ô˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ ÌÈM‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿«ƒ«¿ƒƒ»ƒƒ»

‡ˆz ‡Ï - ‰È„ÚÓ „Á‡Ï28dÏÚ·e ‡È‰ È¯‰L ; ¿∆»≈≈∆»…≈≈∆¬≈ƒ«¿»
ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁÂ ,˙¯zÓ ‡È‰L È‡cÂa ÔÈÚ„BÈ¿ƒ¿««∆ƒÀ∆∆«¬»»ƒ∆≈
ÏÈ‡B‰ ,¯Á‡Ï ˙‡O Ì‡ Ï·‡ .ÔÓˆÚ ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿«¿¿ƒ«¿»¬»ƒƒ»¿«≈ƒ
,'˙Ú„BÈ ÈÈ‡' ‰¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ ;˜ÙÒ BÏˆ‡ ¯·c‰Â¿«»»∆¿»≈¿≈ƒ»¿»≈ƒ««

‡ˆz BÊ È¯‰ - ‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O elÙ‡29„Ïe‰Â ¬ƒƒ»¿∆»≈≈∆»¬≈≈≈¿«»»
.¯ÊÓÓ ˜ÙÒ¿≈«¿≈

אם 27) מגורשת היתה כנגדם, מכחישים עדים היו לא ואילו
ו). הערה למעלה וראה (מגידֿמשנה, הגט נאבד טוענת

הט"ז.28) פ"י ולמעלה הכ"ג, להלן וראה שם. כתובות,
שם.29) כתובות,

.ÁÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,'‰L¯b˙pL ‰eÈ‡¯' ÌÈL e¯Ó‡»¿¿«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ
È¯‰ - ˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈe¯L Ìlk eÈ‰ Ì‡ ,'‰eÈ‡¯ ‡Ï'…¿ƒ»ƒ»À»¿ƒ¿»≈««¬≈

‡Opz ‡Ï BÊ30,¯Lk „Ïe‰Â ‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ; …ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈¿«»»»≈
‰Úˆa L¯‚Ï ÔÈÈeOÚ Ì„‡ ÈaL31. ∆¿≈»»¬ƒ¿»≈¿ƒ¿»

קול 30) היה נתגרשה אילו שיאמרו שפתים, לזות משום
כג.). (רש"י ראינוה 31)לדבר לא טענת ואין א. כג, שם

ה"ל. אישות מהל' פ"ט למעלה וראה ראיה. -

.Ë„Á‡ „Ú ‡·e ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰ ‡lL ‰M‡‰»ƒ»∆…À¿¿»≈∆ƒ»≈∆»
„Á‡ „Ú ‡·e ,‰L¯b˙Â ‰˙È‰ LÈ‡ ˙L‡ :¯Ó‡Â¿»«≈∆ƒ»¿»¿ƒ¿»¿»»≈∆»
‡È‰L ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰ÈL È¯‰ - ‰L¯b˙ ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…ƒ¿»¿»¬≈¿≈∆¿ƒƒ∆ƒ
ÂÈ¯·c ÔÈ‡Â ,‰Le¯‚ ‡È‰L „ÈÚÓ „Á‡Â ,LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿∆»≈ƒ∆ƒ¿»¿≈¿»»
Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï CÎÈÙÏe .ÌÈL ÌB˜Óa „Á‡ ÏL∆∆»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ»…ƒ»≈¿ƒ

‡ˆz - ˙‡O32. ƒ»≈≈

שניהם 32) שהרי כן, אינו קידושין ולענין שם. כתובות,
למעלה  וכמבואר שנתקדשה, קודם היתה שפנויה מעידים

הל"א. אישות מהל' פ"ט

.È‰Ê ,˙¯Á‡ ‰È„nÓ e‡aL ÌÈL‡ ÈLe ‰M‡ƒ»¿≈¬»ƒ∆»ƒ¿ƒ»«∆∆∆
‰ÊÂ ÈzL‡ BÊ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,Èc·Ú ‰ÊÂ ÈzL‡ BÊ :¯ÓB‡≈ƒ¿ƒ¿∆«¿ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿∆
‡È‰ È¯‰ - È„·Ú Ô‰ÈL :˙¯ÓB‡ ‰M‡‰Â ,Èc·Ú«¿ƒ¿»ƒ»∆∆¿≈∆¬»«¬≈ƒ
˙L‡a ‰e˜ÈÊÁ‰ Ô‰ÈML Èt ÏÚ Û‡Â .ÏkÏ ˙¯zÓÀ∆∆«…¿««ƒ∆¿≈∆∆¡ƒ»¿≈∆
ÔÈ‡ ,BÓˆÚÏ „ÈÚ‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,LÈ‡ƒƒ¿»∆»≈∆≈ƒ¿«¿≈»

ÔÈÓ‡33. ∆¡»ƒ

ב.33) סה, קידושין

.‡È‰Ïa˜ ÁÈÏL34ÏÚa‰Â ,B„È ˙ÁzÓ Ë‚ ‡ÈˆB‰L ¿ƒ««»»∆ƒ≈ƒ««»¿«««
È„Úa B‡ ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È - ‡e‰ ÛiÊÓ :¯ÓB‡≈¿À»ƒ¿«≈¿»»¿≈≈

e¯‡aL BÓk ,‰¯ÈÒÓ35ÂÈz˙ ÔB„wÙÏ :ÏÚa‰ ¯Ó‡ . ¿ƒ»¿∆≈«¿»««««¿ƒ»¿«ƒ
BÏ36ÁÈÏM‰ - ÈÏ B˙ ÔÈLe¯‚Ï :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰Â ,¿«»ƒ«≈¿≈ƒ¿»ƒ«»ƒ«

ÔÓ‡37,‰M‡‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»»«≈≈ƒ««¿≈»ƒ»
Ôk :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰Â ,ÈÏ B˙ ‰Ê ÁÈÏL :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆»ƒ«∆¿»ƒ¿«»ƒ«≈≈
‡Ï :¯ÓB‡ ÏÚa‰Â ,ÈÏ B˙ ÔÈLe¯‚Ïe dÏ ÂÈz˙¿«ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ¿«««≈…
‡È‰Â ÔÓ‡ ÁÈÏM‰ - ÔB„wÙÏ ‡l‡ BÏ ÂÈz˙¿«ƒ∆»¿ƒ»«»ƒ«∆¡»¿ƒ

˙L¯‚Ó38. ¿…∆∆

ומשיגיע 34) בעלה, מיד גיטה לקבל שליח האשה שעשאתו
פ"ו  לעיל כמבואר לידה, הגיע כאילו תתגרש - לידו הגט

גיטה 35)ה"א. המוציאה עצמה אשה בדין ה"ג, לעיל
לשלוחה. והואֿהדין ידה, לגרש 36)מתחת מוכן שיהא

כקבלת  קבלתו שתהא קבלה, שליח בתורת ולא כשירצה, בו
סד.37)האשה. (גיטין לידו הגט כשמסר האמינו שהרי

אומרים  אין אחת, בעיר שלשתם אם ואפילו חסדא). כרב
(שם  האשה ליד ישר נותנו היה לגירושין נותנו היה אילו

בתשובותיו). הרי"ף פסק וכן אומרים 38)וברש"י. ואין
ויכולה  הואיל אלא בידו, כשהגט אלא נאמן השליח שאין
שמואל' ('בית בידו עדיין כאילו הריהו - לידו להחזירו

פג). ס"ק קמא סי' אהע"ז

.·ÈÔÈLe¯‚Ï' ¯ÓB‡ ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ëb‰ „·‡»««≈««ƒ∆«««≈¿≈ƒ
'dÏ ÂÈz˙' ¯ÓB‡ ÁÈÏM‰Â 'ÁÈÏMÏ ÂÈz˙39BÊ È¯‰ - ¿«ƒ«»ƒ«¿«»ƒ«≈¿«ƒ»¬≈

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ40Ô‡k ÔÈ‡Â ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰ È¯‰L ; »≈¿…∆∆∆¬≈À¿¿»≈∆ƒ¿≈»
ÈÙa :‰M‡‰ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â .ÏÚ·e „Á‡ „Ú ‡l‡∆»≈∆»«««¬ƒ»¿»»ƒ»¿»«
ÏÚa‰Â ÏÈ‡B‰ - ÈÏ ÁÈÏM‰ B˙e ÔÈLe¯‚Ï BÏ B˙¿»¿≈ƒ¿»«»ƒ«ƒƒ¿«««
‡nLÂ ,‰Èt ÊÚzL ¯LÙ‡ ,d˙B‡ ÔÈ„ÚBÒ ÁÈÏM‰Â¿«»ƒ«¬ƒ»∆¿»∆»≈»∆»¿∆»

‰L¯b˙ ‡Ï41. …ƒ¿»¿»

ואינה 39) כאן, ידובר הולכה שבשליח משמע, זה מלשון
ה"ה, פ"ו לעיל כמבואר לידה, הגט שיגיע עד אלא מתגרשת
לא  שאפילו לה, נתתיו שיאמר: צורך אין קבלה בשליח כי

מתגרשת. לידה שליחותו,40)נתן עשה שליח אולי
ואינה  וחולצת להחמיר, בו הולכים הוא, שספק ומתוך
(גיטין  משני גט צריכה לאחר, נתקדשה אם וכן מתייבמת.
עושה  שליח חזקה באיסורין: אומרים "שאין סד:).
ה"ו). תרומות מהל' (פ"ד להחמיר" אלא להקל שליחותו

שם.41) גיטין,

.‚ÈÈÙa dÏ BÁÏLe ‰M‡Ï Ëb ÏawL ‰Ïa˜ ÁÈÏL¿ƒ««»»∆ƒ≈≈¿ƒ»¿»»ƒ¿≈
ÌÈ„Ú ÈL42Ëb‰ È¯‰Â ,ezÏËe d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈb‰Â , ¿≈≈ƒ¿ƒƒ««≈¿»»¿»««¬≈«≈

dÏÚa Ì‡ ˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰Â ,d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ≈ƒ««»»¿ƒ≈»««ƒ«¿»
BÁÏL43ÏL BÁeÏL B‡ dlL ‰Ïa˜ ÁÈÏL B‡ dÏ ¿»»¿ƒ««»»∆»¿∆

dÏÚa44e¯‡aL BÓk ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -45. «¿»¬≈¿…∆∆¿∆≈«¿

לה.42) כששלחו בידו הגט בשליחה 43)שראו רצה שלא
הולכה. שליח ביד ושלחו הראשון 44)לקבלה, השליח

להולכה. שני שליח עשה בעלה, הי"א,45)של לעיל
השליח  שאין ואע"פ לי, נתנו לגירושין לומר נאמן שהשליח
יוצא  הגט שראו מעידים והעדים הואיל אולם בפנינו, עומד
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וכמבואר  לידו, בא כיצד לידע צורך לנו אין ידו, מתחת
הבאה. בהלכה

.„ÈÏËa Ë‚ ‡e‰L B‡ ,B·˙k ‡lL ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa ‡a46 »««¿ƒ¿≈∆…¿»∆≈»≈
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È -47Ëb‰L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú È¯‰L , ƒ¿«≈¿»»∆¬≈≈ƒ¿ƒƒ∆«≈

Û‡Â ;d„Èk B„iL dÁeÏL „È ˙ÁzÓ ‡ˆÈ dÏ e˙pL∆»¿»»»ƒ«««¿»∆»¿»»¿«
˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ48eÚ„È ÌÈ„Ú‰ È¯‰ ,49Ì‡Â . «ƒ∆ƒ≈»««¬≈»≈ƒ»¿¿ƒ

˙L¯‚Ó dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡Ï50. …ƒ¿«≈≈»¿…∆∆

ברשות 46) שלא הסופר כתבו או לשמה, שלא שנכתב
ה"ה. פ"ב לעיל כמבואר בטל, גט זה והרי הבעל

משגיחים 47) אין ואז העדים, חתימות זיהוי ע"י יאושר
ה"ו. פ"ז לעיל כמבואר הבעל, הוא 48)בערעור והרי

כיון  כשר, הגט זאת בכל - מזויף שהוא ודאי טענת טוען
שלוחה. ביד שהיה יודעים כאילו 49)שהעדים זה והרי

לקחו  שאילו לי, נתתו לגירושין וטוען: בפנינו עומד השליח
לה. שולחו היה לא עומד 50)לפקדון הבעל שהרי

שליח  שאין הי"א, לעיל וכמבואר כתבו, שלא ומערער
ובעלה  גט הוציאה שאם עצמה, מהאשה עדיף לקבלה
פ"ז  לעיל והשווה בחותמיו, יתקיים - מזויף שהוא מערער

הכ"ד.

.ÂËdÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰Â ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿¿»≈∆ƒ¿»¿»ƒ«¿»
ÌÏBÚa ÌBÏLÂ dÈ·Ï BÈa ÌBÏLÂ ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ51, ƒ¿ƒ««»¿»≈¿≈»¿»»»

B‡ ‡Op˙Â ,˙Ó‡ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡·e»»¿»¿»≈«¿ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈
ÌaÈ˙z52dÓˆÚ ˙Ï˜Ï˜Ó dÈ‡L ‰˜ÊÁ .53¯Ò‡˙Â - ƒ¿«≈¬»»∆≈»¿«¿∆∆«¿»¿∆¡…

d˙a˙k „ÈÒÙ˙Â ,‰Ê ÏÚÂ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÚ dÓˆÚ«¿»««¿»»ƒ¿«∆¿«¿ƒ¿À»»
ÔÈ¯ÊÓÓ ‰Èa ˙BÈ‰ÏÂ ,‰fÓe ‰fÓ54ÈeOÚ‰ ¯·„a - ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»∆»«¿≈ƒ¿»»∆»

;‰ÚË ÔÚËÏ ‡ÏÂ LÈÁÎ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÏkÏ ˙BÏb‰Ï¿ƒ»«…¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ¿…ƒ¿…«¬»
ÔÎÂ .ÈÁ ‡e‰L Ú„eÈ B‡ ,‡B·Ï BÙBÒ - ÈÁ ‡e‰ Ì‡L∆ƒ«»ƒ»«∆«¿≈
ÏÚ ‡Opz - dÏÚa ˙nL dÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a Ì‡ƒ»≈∆»¿≈ƒ»∆≈«¿»ƒ»≈«

˙BÏb‰Ï ÈeOÚ ¯·c‰L ,ÂÈt55‰M‡ B‡ „·Ú elÙ‡ . ƒ∆«»»»¿ƒ»¬ƒ∆∆ƒ»
‰ÁÙL B‡56„Ú ÈtÓ „ÚÂ57,‰ÁÙL ÈtÓ ,„·Ú ÈtÓ - ƒ¿»¿≈ƒƒ≈ƒƒ∆∆ƒƒƒ¿»

‡Op˙Â ,'ÈBÏt ˙Ó' ¯ÓBÏ ÌÈÓ‡ - ÂÈ·B¯˜ ÈtÓƒƒ¿»∆¡»ƒ«≈¿ƒ¿ƒ»≈
BzL‡58Ì‰Èt ÏÚ ÌaÈ˙z B‡59. ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ∆

אינה 51) - בעולם מלחמה אם או ביניהם קטטה אם אבל
ה"אֿב. פי"ג לקמן כמבואר לא 52)נאמנת, בעלה אם

קיד:). (יבמות בנים א.53)הניח קכ, פ"י 54)שם לעיל
א.55)ה"ז. קטו, לישראל 56)יבמות שנמכרה גויה

אחרת. עדות להעיד כשרים שאינם שפחה, לשם וטבלוה
אחר,57) מפי שמעו אלא העדות דבר את בעצמו ראה שלא

ה"ה. עדות מהל' בפ"ח כמבואר אחר, במקום נאמן ואינו
הכ"ט.58) פי"ג להלן ראה א. קכב, צד,59)יבמות שם

כל  כך נאמן, אחד שעד וכשם ביבמה". נאמן אחד "עד א:
מהל' פ"ג (מגידֿמשנה הבעל מיתת עדות כדין נאמנים אלו

ה"ה). יבום

.ÊËLÓÁÓ ıeÁ ,BÊ ˙e„Ú dÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈÓ‡ Ïk‰Â¿«…∆¡»ƒ¿»ƒ»≈≈»≈
BÊ ˙B„ÈÚÓ ÔÈ‡L ,BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BO Ì˙˜ÊÁL ,ÌÈL»ƒ∆∆¿»»¿∆∆≈¿ƒ
ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ d¯Ò‡Ï eek˙È ‡nL ,dÏÚa ˙˙ÈÓa BÊÏ¿¿ƒ««¿»∆»ƒ¿«¿¿»¿»»»«¬«ƒ

Ìi˜ ‡e‰60d˙BÓÁ :Ô‰ el‡Â .61,d˙BÓÁ ˙·e , «»¿≈≈¬»«¬»

d˙¯ˆÂ62dzÓ·ÈÂ ,63dÏÚa ˙·e ,64Ì"ekÚ elÙ‡ . ¿»»»ƒƒ¿»««¿»¬ƒ«
Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰65BÓk ,ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,ÔÓ‡ - «≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»«ƒƒ«ƒ¿

¯‡a˙iL66ÔÓ‡ BÈ‡ - „ÈÚ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â .67. ∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿«≈¿»ƒ≈∆¡»

קרובן,60) שהוא זה בעל מות לאחר ואם א. קיז, יבמות
בעלה  שמת להעיד נאמנות אחר, לאיש ונשאת הלכה
בינו  להפריד אלא שקר להעיד חשודות שאינן האחרון,

(כסףֿמשנה). בלבד בלבה:61)ובינה שאומרת שונאתה,
תירש  זו אומרת: חמותה בת וכן ועמלי, יגיעי כל תאכל זו

אדחה. ואני ואמי אבי עמל של 62)כל תחרותה אשת
אומר  הכתוב וכן זו, את זו ואויבות צוררות והן בעלה,
על  לאוסרה ומתכוונת צרתה", "וכעסתה ו) א, (שמואלֿא

חזקתה 63)בעלה. אחותה, היא ואפילו בעלה, אחי אשת
ב'ירושלמי' אמרו וכן ה"ג. פ"ז לעיל כמבואר ששונאתה,

אחותה". אפילו "יבמתו ה"ד: פט"ו באה 64)יבמות זו
וראה  קיז.). יבמות (רש"י עמלה כל ואוכלת אמי במקום
"כשם  שנינו: שם וב'ירושלמי' ה"ו. יבום מהל' פ"ג להלן
וחכמינו  עליהן". נאמנת אינה כך עליה, נאמנות שאינן
האדם  לב כן לפנים, הפנים "כמים הפסוק: זה על המליצו
הוא  גם - זה את שונא הוא אם יט) כז, (משלי לאדם"
חמותה  ולבת לחמותה להעיד פסולה כלה ולפיכך שונאו,

שם). (יבמות בעלה מה 65)ולבת דבר ומספר משוחח
תחילה. בכוונה קכא,66)שלא מיבמות הי"א, פי"ג לקמן

שם.67)ב. יבמות,

.ÊÈÏeÒt‰ ÔÎÂ68‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯·Úa69„ÈÚ‰Ï ‡a Ì‡ : ¿≈«»«¬≈»ƒ«»ƒ»¿»ƒ
 BÈ‡ - dÏÚa ˙nL ‰M‡aÔÓ‡70ÁÈÒÓ ‰È‰ Ì‡Â , ¿ƒ»∆≈«¿»≈∆¡»¿ƒ»»≈ƒ«

Ì"ekÚ‰ ÔÓ ˙eÁt ‰Ê ÔÈ‡ .ÔÓ‡ - Bnz ÈÙÏ71Ï·‡ . ¿ƒÀ∆¡»≈∆»ƒ»«¬»
Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt72‰M‡ ˙e„ÚÏ ÔÓ‡ -73. »ƒƒ¿≈∆∆¡»¿≈ƒ»

מן 69)לעדות.68) מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר
שהלווה  או יוםֿטוב, חילל או נבילות שאכל כגון התורה,
עדות  מהל' בפ"י כמבואר לוקה, שאינו אע"פ קצוצה ברבית

אהע"ז 70)ה"גֿד. (ט"ז לשקר חשוד שהוא ב כה, יבמות
סק"ב). יז פט"ז.71)סי' יבמות עבירה 72)רי"ף, שעבר

בחלב  עוף בשר שאכל כגון בלבד, חכמים מדברי שחיובה
של  גזל על העובר וכן גלויות, של שני יוםֿטוב שחילל או
אבק  שהם בקוביא ומשחקים יונים מפריחי כגון דבריהם,

ה"ד. שם עדות בהל' כמבואר ב.73)גזל, כה, יבמות
פ"א  סוטה הל' ולקמן ה"ו, אישות מהל' פ"ד לעיל השווה

הט"ו.

.ÁÈ‰e¯Èz‰Â ,dÏÚa ˙nL „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»¿≈ƒ∆≈«¿»¿ƒƒ»
˙‡ LÈÁÎ‰Â ¯Á‡ ‡a Ck ¯Á‡Â ,ÂÈt ÏÚ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿««»»«≈¿ƒ¿ƒ∆
d¯z‰Ó ‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ¯Ó‡Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿»«…≈¬≈…≈≈≈∆≈»
ÌÈ„Ú ÈLk ‰M‡ ˙e„Úa ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;‡Op˙Â¿ƒ»≈∆≈∆»∆¡»¿≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ

ÌÈL ÌB˜Óa „Á‡ ÏL ÂÈ¯·c ÔÈ‡Â ,˙Bi„Ú ¯‡La74. ƒ¿»≈À¿≈¿»»∆∆»ƒ¿¿«ƒ

רוצח 74) והל' הט"ז, סוטה מהל' פ"א השווה ב. קיז, שם
הי"ג. פ"ט

.ËÈ¯ÓB‡ ‰ÊÂ '˙Ó' ¯ÓB‡ ‰Ê ,„Á‡k Ì‰ÈL e‡a»¿≈∆¿∆»∆≈≈¿∆≈
'˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ‰M‡ ,'˙Ó ‡Ï'…≈ƒ»∆∆≈¿ƒ»∆∆…≈
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‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ -75ÈtÓ , ¬≈…ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈ƒ¿≈
˜ÙÒ ‡È‰L76‡È‰Â ,dÏ „ÈÚ‰L „ÚÏ ˙‡O Ì‡Â . ∆ƒ»≈¿ƒƒ»»≈∆≈ƒ»¿ƒ

'˙nL ÈÏ È¯a' ˙¯ÓB‡77‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -78e‡a . ∆∆»ƒƒ∆≈¬≈…≈≈»
‡ˆz ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ - '˙Ó ‡Ï' e¯Ó‡Â ÌÈL79. ¿«ƒ¿»¿…≈««ƒ∆ƒ»≈≈

א.75) קיח, – ב קיז, כרת,76)שם בספק עליה, והבא
והשווה  שנים, נגד שנים לענין ב כב, בכתובות כמבואר

הכ"ג. בא"77)לקמן היה קיים, היה "אילו שמת. לי ברור
לי, ברי מפרש: שם בר"ן אולם שם). כתובות (רש"י
הגר"א  (ביאור רבינו כוונת גם שזוהי ויתכן, מת". ש"ראיתיו

לז). יז, סי' ה"ד,78)אהע"ז פט"ו יבמות ב'ירושלמי'
הכ"ג, לקמן המבואר ושנים" "שנים של לדין זה דין השוו
לאחד  נישאת אם תצא לא ושנים", שב"שנים שכשם
בתוספתא  וכן (מגידֿמשנה), אחד נגד באחד כך מעדיה,

ה"א. פי"ד, ב.79)יבמות קיז, יבמות

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na80„Á‡ „Ú‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈∆»
,B˙B‡ eLÈÁÎ‰Â e‡aL ÌÈM‰ BÓk ÂÈt ÏÚ ˙‡OpL∆ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ∆»¿ƒ¿ƒ
‡Ï' e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e LÈ‡ Èt ÏÚ ˙‡OpL ÔB‚k¿∆ƒ»«ƒƒ»¿«ƒ¿»¿…
e‡·e dÓˆÚ Èt ÏÚ B‡ ‰M‡ Èt ÏÚ ˙‡OpL B‡ ,'˙Ó≈∆ƒ»«ƒƒ»«ƒ«¿»»
‡Ï' e¯Ó‡Â Ô‰È¯·c ÏL ÔÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿»¿…
˙B¯ÓB‡ ˙Ba¯ ÌÈLÂ '˙Ó' ¯ÓB‡ ¯Lk „Ú Ï·‡ ;'˙Ó≈¬»≈»≈≈≈¿»ƒ«¿

ÔÈÏeÒÙ B‡ ,'˙Ó ‡Ï'81‰Ê È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ …≈¿ƒ¿ƒ…≈¬≈∆
‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk82‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â ,83 ¿∆¡»«∆¡»¿ƒƒ»¿∆»≈≈∆»

.‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó È‡cÂ' ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆««≈¬≈…≈≈

תצא.80) - נשאת אם "או 81)שאפילו התימנים: ובכת"י
הי"ז. למעלה וראה דבריהם", של ובדפוסים 82)פסולין

באו  ואם התימנים. בכת"י וכן למחצה", "כמחצה ראשונים:
הנשים  באו אם אבל תצא, נשאת ואם תינשא, לא אחת בבת

הכשר, אחד עד עלֿפי לינשא שהתירוה לא אחרי זו הרי
כשנים, נחשב שהראשון ותינשא, הראשון מהיתרה תצא
וכן  הי"ח, לעיל וכמבואר כאחד, רק נחשבים והמכחישים
יז, סי' אהע"ז ערוך' ב'שולחן וכן קיז:) (יבמות רש"י דעת

וראה 83)לז. הי"ט, לעיל וכמבואר שמת, לה שהעיד לעד
שם. לאהע"ז שמואל' 'בית

.‡Î,'ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡L ‡È‰ B‡ '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ‰M‡ƒ»∆∆≈ƒ∆»¿»≈«¿ƒ
‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ¯Ó‡Â ¯Lk „Ú ‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈»≈¿»«…≈¬≈…

‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz84. ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈

עד 84) לגבי שכולן אחד, עד לגבי הנשים כח שהורע כיון
הורע  הקודמת, בהלכה כמבואר למחצה, כמחצה הן אחד
העידה  כשהיא אפילו אחד, עד לגבי אחת אשה כח גם
יבמות  ע"פ (מגידֿמשנה פיה על להנשא והתירוה תחילה
בא  ואח"כ והתירוה, שמת העידו שתים שאם ונראה, קיז:).
מהיתרה  תצא לא זו הרי - מת לא ואמר כשר אחד עד
נמצא  תחילה, התירוה והן כמותו, שקולות שהן הראשון,
וכמבואר  שנים. במקום אחד של דבריו ואין כשנים, שהן
(אחת) "אשה אלא: רבינו ציין לא ולפיכך הי"ח, לעיל

(מגידֿמשנה). וכו' מת" אומרת

.·Î˙B¯ÓB‡ ÌÈL ÈzLe '˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‰M‡ƒ»∆∆…≈¿≈»ƒ¿

‡Ï' ÌÈL ¯OÚ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‡Opz BÊ È¯‰ - '˙Ó'≈¬≈ƒ»≈¿≈ƒ»¿∆∆»ƒ…
Opz BÊ È¯‰ - '˙Ó' ˙B¯ÓB‡ ‰¯OÚ ˙Á‡Â '˙Ó.‡ ≈¿««∆¿≈¿≈¬≈ƒ»≈
ÌÈ¯Lk ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰‡Ók ÌÈL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L85, ∆≈¿ƒ¿«ƒ¿≈»∆»¿≈ƒ¿≈ƒ

Ï˜‰Ï ÔÈa ,·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÔÈÏeÒÙa Ï·‡86ÔÈa ¬»ƒ¿ƒ«≈««»…≈¿»≈≈
¯ÈÓÁ‰Ï87. ¿«¿ƒ

בהלכה 85) כמבואר תצא, נשאת ואם תינשא, לא ואז
כשנים" ומאה כמאה שנים כשרה, ב"עדות כי הבאה,

מב.). שלפנינו.86)(שבועות המוזכר 87)בענין  כדין
קיז:). (יבמות כ' בהל'

.‚Î‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe '˙Ó' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ…
ÈtÓ ,‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó≈¬≈…ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈ƒ¿≈
˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â .˜ÙÒ ‡È‰L∆ƒ»≈¿ƒƒ»¿∆»≈≈∆»¿ƒ∆∆

'˙nL ÈÏ È¯a'88‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -89. »ƒƒ∆≈¬≈…≈≈

(כתובות 88) בא" היה קיים היה שאילו נוקפי, לבי "אין
וברש"י). ה"ז.89)כב: לעיל השוה

.„Î‰¯Ó‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ‰‡·e ,ÌÈL ÈzL BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¿≈»ƒ»»««≈∆¿»¿»
BÓk ,dÓˆÚ Èt ÏÚ ‡Opz BÊ È¯‰ - 'ÈÏÚa ˙Ó'≈«¿ƒ¬≈ƒ»≈«ƒ«¿»¿

e¯‡aL90‰„ÈÚÓ ‰¯ˆ ÔÈ‡L ,‰¯eÒ‡ d˙¯ˆÂ ; ∆≈«¿¿»»»¬»∆≈»»¿ƒ»
dz¯·ÁÏ91‰lÁz BÊ ˙‡O elÙ‡Â .92:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¬∆¿»«¬ƒƒ»¿ƒ»≈¿ƒ

ÂÈÏÚ dÓˆÚ ˙¯ÒB‡ ‰˙È‰ ‡Ï dÏÚa ˙Ó ‡Ï el‡93; ƒ…≈«¿»…»¿»∆∆«¿»»»
Ô‰ÈzL e¯Ò‡iL ‡È‰ ‰ˆB¯ d˙¯ˆa d˙‡OÓ ‡nL∆»ƒƒ¿»»¿»»»»ƒ∆≈»¿¿≈∆
d˙B‡ ˙LÁÎÓ d˙¯ˆÂ ,'ÈÏÚa ˙Ó' ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê .ÂÈÏÚ»»…∆∆≈«¿ƒ¿»»»«¿∆∆»
dÈ‡L ÌLk ;‡Opz BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡Â¿∆∆…≈¬≈ƒ»≈¿≈∆≈»
dÏ „ÈÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ck ,d¯Èz‰Ï dÏ ‰„ÈÚÓ¿ƒ»»¿«ƒ»»≈»¿»¿»ƒ»

d¯Ò‡Ï94- '‚¯‰' ˙¯ÓB‡ d˙¯ˆÂ '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê . ¿»¿»…∆∆≈¿»»»∆∆∆¡«
el‡ È¯‰ ,Ìi˜ BÈ‡L ˙B¯ÓB‡ Ô‰ÈzLe ÏÈ‡B‰ƒ¿≈∆¿∆≈«»¬≈≈

e‡OpÈ95. ƒ»≈

הט"ו.90) הט"ז.91)לעיל על 92)לעיל שהעידה אחרי
לאחר. ונשאת הלכה בעלה, בעצמה:93)מות ומקיימת

אמרו  וכן קב.). (יבמות פלשתים" עם נפשי "תמות
כדי  עצמה, לקלקל היא "חשודה ה"ז: פט"ו שם ב'ירושלמי'

חברתה". ב.94)לקלקל קיז, ודין 95)יבמות א. שם,
סי' אהע"ז בשו"ע מבואר נהרג" אומר ועד מת, אומר "עד

ס"ט. יז,

ה'תש"פ  תשרי י"א שלישי 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

.‡ÈBÏt ÈÙa ÈzL¯b :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒƒ¿≈¿ƒ
Ck ¯Á‡Â ,‰eLÈÁÎ‰Â ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡ e‡·e ,ÈBÏÙe¿ƒ»»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»

ÌÏBÚa ÌBÏLÂ ,dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰2:‰¯Ó‡Â ‰‡·e , »¿»ƒ«¿»¿»»»»»¿»¿»
Á‰ BfL ;˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚa ˙Ó,˙È¯˜L ‰˜Ê ≈«¿ƒ≈»∆¡∆∆∆À¿¿»«¿»ƒ

„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .dÏÚa ˙ÁzÓ ËÓM‰Ï ‰ˆB¯Â¿»¿ƒ»≈ƒ«««¿»»≈∆»¿≈ƒ
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‰¯ÎO ‡È‰ ‡nL ,‡Opz ‡Ï - dÏÚa ˙nL dÏ»∆≈«¿»…ƒ»≈∆»ƒ»¿»
B˙B‡3.„Ú dÏ LÈ È¯‰L ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ;¿ƒƒ»…≈≈∆¬≈≈»≈

כשמלחמה 2) שכן וכל בעולם, ששלום פי על אף כלומר,
נאמנת. שאינה שקרנית 3)בעולם, והוחזקה הואיל

ממשיכה  שהיא לחוש יש שונאתו, שהיא הדבר והוברר
עד  שכירת כדי עד אפילו שקר בתחבולות ממנו להישמט

שקר.

.·˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,ÌÏBÚa ‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»ƒ¿»»»»»»¿»¿»≈
‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡ dÈ‡ - ‰ÓÁÏna ÈÏÚa«¿ƒ«ƒ¿»»≈»∆¡∆∆¿««ƒ∆»»
ÌÈ¯·c ÏÚ dzÚc CÓÒz (‡nL) ;dÈ·Ï BÈa ÌBÏL»≈¿≈»∆»ƒ¿…«¿»«¿»ƒ
ÌÈBL‡¯‰ e‚¯‰pL ÔB‚k .'˙Ó' ¯Ó‡˙Â ‰˙ÈÓÏ Ôa¯L∆À»¿ƒ»¿…«≈¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡È‰ È¯‰L ,ÔÚˆÓ‡a dÏÚa ‰È‰L ÌÈB¯Á‡‰Â¿»«¬ƒ∆»»«¿»¿∆¿»»∆¬≈ƒ
.ÔÏÏÎa ‡e‰ ‚¯‰ ,el‡Â el‡ e‚¯‰pL ¯Á‡Ó :˙¯ÓB‡∆∆≈««∆∆∆¿≈»≈∆¡«ƒ¿»»
‰ÓÁÏna ˙Ó' ‰¯Ó‡ elÙ‡Â ,˙Ó‡ dÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆¡∆∆«¬ƒ»¿»≈«ƒ¿»»

'ÂÈz¯·˜e4'B˙hÓ ÏÚ ˙Ó' ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .5˙Ó‡ -6. ¿«¿ƒ¬»ƒ»¿»≈«ƒ»∆¡∆∆

מדברת 4) והיא הואיל שקרנית, מוחזקת שאינה פי על אף
אחר  קברה בהלה מחמת או מוטעה, ודמיון אומדן מתוך

בעלה. שזה מטתו 5)וסוברת על אלא במלחמה, שלא
מן 6)בביתו. רחוק נהרג או שמת  אומרת אם הדין "והוא

שלל, לקנות למערכה סמוך שם הלך אפילו ... המלחמה
נאמנת".

.‚ÌÏBÚa ‰ÓÁÏÓ ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï7:‰¯Ó‡Â ‰‡·e , …À¿¿»ƒ¿»»»»»»¿»¿»
‡Ï - ‰ÓÁÏna ˙Óe ÈBÏt ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»»¿»¿»¿ƒ≈«ƒ¿»»…

.‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ ‡Opzƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ»…≈≈

בעולם.7) מלחמה על ידוע לא כלומר,

.„˙Ïtn‰ ˙Áz ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ8- ¿≈»ƒ»∆»¿»≈«¿ƒ««««…∆
ÁelL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙Ó‡ dÈ‡9,ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ≈»∆¡∆∆¿≈ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ

,˙Ó‡ dÈ‡ - ˙ÓÂ ·¯˜Ú B‡ LÁ BÎL :‰¯Ó‡Â¿»¿»¿»»»«¿»»≈≈»∆¡∆∆
Ck e˙nL ÌÈL‡ ·¯ ÏÚ dzÚc CÓÒz ‡nL∆»ƒ¿…«¿»«…¬»ƒ∆≈»

‰ÎÈLa10. ƒ¿ƒ»

בתי 8) כל והפילה סערה רוח שבאה או עליו, הבית נפל
הדמיון. פי על כן ואומרת כמלחמה היא הרי שמפולת העיר,

השמים.9) מן עליהם שנשלחו הדבר 10)כלומר, וברור
האלו, האופנים בכל נאמנת בביתו מטתו על מת אמרה שאם

מלחמה. בדין שנאמנת כמו

.‰˙Èa eÈÏÚ eMÚ :‰¯Ó‡11˙Ó ‡e‰ ,‰¯ÚÓ B‡ »¿»ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈
Ck Ò dÏ ‰OÚpL ÌLk ;˙Ó‡ dÈ‡ - ÈzÏv È‡Â«¬ƒƒ«¿ƒ≈»∆¡∆∆¿≈∆«¬»»≈»
- ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ÔB·Ú¯ ˙L ‰˙È‰ .BÏ ‰OÚ«¬»»¿»¿«¿»¿»¿»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡12˙Ó‡ - ÂÈz¯·˜e ˙Ó ;13. ≈»∆¡∆∆≈¿«¿ƒ∆¡∆∆

עשן.11) ונתמלא באש מת 12)הציתוהו לא אפילו כי
לא  מזון שבלי דעתה, וסמיכות דמיונה מתוך שמת, אומרת

חי. שעזבתו פי על ואף לחיות אינה 13)יוכל ברעבון כי
מוות, ואימת חרב פחד שם אין כי לברוח, כך כל בהולה
נאמנת  אינה במלחמה אבל לקברו, בו נתעסקה ובוודאי
המלחמה, מפחד לברוח היא בהולה כי וקברתיו, מת לומר:

הזייה  והוזה מדמה היא ובוודאי לקבור, בו נתעסקה ואיך
בלבד.

.Â‚¯‰ ‡e‰ ,ÌÈËÒÏ B‡ Ì"ekÚ eÈÏÚ eÏÙ :‰¯Ó‡»¿»»¿»≈«ƒ¿ƒ∆¡«
ÌÈLp‰ ˙‡ ‚¯‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ;˙Ó‡ - ÈzÏv È‡Â14 «¬ƒƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈«¿»«¬…∆«»ƒ
.‡e‰ Ïv Ck ‡È‰ ‰ÏvpL ÌLk :¯Ó‡pL È„k¿≈∆…«¿≈∆À¿»ƒ»À«

שאינה 14) אותה, הורגים הם אין עליה", זיינה כלי "אשה
ובירושלמי  עליה. ומרחמים כאיש, ומריבה מלחמה בעלת
אני  נכרייה ולומר עצמה את להטמין אשה יכולה אמרו:

הוא". נכרי ולומר עצמו להטמין יכול האיש ואין

.Ê.˙Ó‡ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ÌÏBÚa ¯·„ ‰È‰»»∆∆»»¿»¿»≈«¿ƒ∆¡∆∆
‰ÊÂ ÈÁ ‰Ê ¯·c‰ ˙LaL ,Ì„‡ Ïk ÈÙa ËeLt ¯·cL∆»»»¿ƒ»»»∆ƒ¿««∆∆∆«¿∆
eÏˆpÈÂ ÌÈ˜ÊÁ ÌÈ¯Ú ¯·ca e˙eÓiL ¯LÙ‡Â ,˙Ó≈¿∆¿»∆»«∆∆¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿
‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,ÌÈÏBÁ‰ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»∆»

.ÌÈ˙n‰ ·¯ ÏÚ dzÚ„ ‰ÎÓÒ»¿»«¿»«…«≈ƒ

.Á.‰M‡ ˙e„ÚÏ ¯Lk „Ú ÈtÓ „ÚL ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆≈ƒƒ≈»≈¿≈ƒ»
˙nL ˙Úc Ôa ÈtÓ ÚÓML ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ∆««∆≈

‰ÁÙL B‡ „·Ú ÔB‚k ,ÈBÏt15ÈtÓ ÚÓL Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ»«ƒƒ
ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â ,„ÈÚÓ BÈ‡ - ÔË˜ ÈtÓ B‡ ‰ËBL∆ƒƒ»»≈≈ƒ¿≈¿ƒ«

.Ì‰È¯·cƒ¿≈∆

דעת.15) בני והם

.Ëe‡a ÂÈLÎÚ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰L ˙B˜BÈz‰ ÔÓ ÚÓL»«ƒ«ƒ∆≈¿ƒ«¿»»
ÈBÏÙe ,ÌL eÈ‰ ÔÈcÙÒ CÎÂ Ck ,ÈBÏt „tÒ‰Ó≈∆¿≈¿ƒ»¿»«¿»ƒ»»¿ƒ
eOÚ CÎÂ Ck ,B˙hÓ ¯Á‡ ‰ÏÚ ÈBÏÙe ,ÌÎÁ‰∆»»¿ƒ»»««ƒ»»»»»

c‰ Èt ÏÚ Ô‰ÈtÓ „ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - B˙hÓaÌÈ¯· ¿ƒ»¬≈∆≈ƒƒƒ∆«ƒ«¿»ƒ
el‡‰16.BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓe ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »≈¿«≈»∆«ƒƒ∆ƒ¿

סיפור 16) אלא עליה, נאמנים שאינם סתם, עדות כאן שאין
אותם. ראו עכשיו שרק מיתתו מעסקי דברים

.È‡Opz BÊ È¯‰ - ÈBÏt ˙‡ Èz‚¯‰ :¯Ó‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«»«¿ƒ∆¿ƒ¬≈ƒ»≈
ÚL¯ BÓˆÚ ÌÈOÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÂÈt ÏÚ17„ÈÚ‰ È¯‰Â , «ƒ∆≈»»≈ƒ«¿»»«¬≈≈ƒ

˙nL18. ∆≈

לעצמו 17) הוא קרוב שהרי הרגו, בעצמו שהוא לו להאמין
נעשה  הרי לעצמו נאמן היה אילו כי לעדות, פסול וקרוב
אשה, לעדות נאמן אינו וממילא הנפש) את (שרצח רשע
עד". להיות רשע עם ידך תשת אל אמרה: שהתורה

ומפרשים,18) דיבורו" "מחלקים כלומר דיבוריה", ו"פלגינן
הוא  נאמן נמצא הרגו, לא והוא הרוצחים עם שהיה

הרגו. שהוא עצמו על נאמן ואינו להשיאה

.‡È- Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ‰L ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆»«∆≈ƒ«¿ƒÀ
:¯Ó‡Â ÁÈÒÓ Ì"ekÚ ‰È‰ ?„ˆÈk .ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ«ƒ≈«»»«≈ƒ«¿»«
‰OÚ ‰·BË ‰nÎÂ ‰‡ ‰È‰ ‰nk ,˙nL ÈBÏÙÏ ÈB‡ƒ¿ƒ∆≈«»»»»∆¿«»»»»
C¯ca ‡a È˙ÈÈ‰Lk :¯ÓB‡Â ÁÈÒÓ ‰È‰L B‡ ;ÈnÚƒƒ∆»»≈ƒ«¿≈¿∆»ƒƒ»«∆∆
¯·„Ï È‰Ó˙e ,˙ÓÂ enÚ Cl‰Ó ‰È‰L ÈBÏt ÏÙ»«¿ƒ∆»»¿«≈ƒ»»≈¿≈«ƒ¿»»
Ô‰L el‡‰ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ ;Ì‡˙t ˙Ó „ˆÈk ‰Ê∆≈«≈ƒ¿…¿«≈ƒ¿»ƒ»≈∆≈

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - „ÈÚ‰Ï B˙ek ÔÈ‡L ÔÈ‡¯Ó19. «¿ƒ∆≈«»»¿»ƒ¬≈∆∆¡»
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נתכוון 19) אם שכן וכל נאמן אינו להעיד נתכוון אם אבל
נאמן. שאינו - להינשא להתירה

.·È- Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰ Ì"ekÚÓ ÚÓML Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«≈««≈ƒ«¿ƒÀ
ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈt ÏÚ ‡Op˙Â ,epnÓ ÚÓML „ÈÚÓ≈ƒ∆»«ƒ∆¿ƒ»≈«ƒ«∆¿»ƒ

‡Ï˙Ó‡ ÌL ‰˙È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡20‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ∆…»¿»»¬«¿»¬»ƒ»¿»
‡l‡ Ôek˙È ‡Ï ‡nL Ì"ekÚ‰ ˙ÁÈOa ‡Ï˙Ó‡ ÌL»¬«¿»¿ƒ«»«∆»…ƒ¿«≈∆»
,CÎÂ Ck ÈÏ ‰OÚ :„Á‡Ï ¯Ó‡L BÓk ,¯Á‡ ¯·„Ï¿»»«≈¿∆»«¿∆»¬≈ƒ»»»
‰Ê ÔÈ‡ - ÈBÏÙ Èz‚¯‰L C¯„k E˙B‡ ‚¯‰‡ ‡lL∆…∆¡…¿¿∆∆∆»«¿ƒ¿ƒ≈∆

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ21.‰Ê ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÏÈË‰Ï B˙ekL , ≈ƒ«¿ƒÀ∆«»»¿«ƒ≈»«∆

עין.20) למראית הנמקה הריגת 21)תואנה, על להאמינו
אשתו. ולהשיא פלוני אותו

.‚È˙B‡k¯ÚÓ ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ22:e¯Ó‡L Ì"ekÚ ÏL ¿≈ƒ»«≈«¿»∆«∆»¿
ÔÓˆÚ È„È ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰L ,ÔÈÓ‡ ÌÈ‡ - ÈBÏt e‚¯‰»«¿¿ƒ≈»∆¡»ƒ∆≈«¬ƒƒ¿≈«¿»
.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÓÈ‡ ÏÈh‰Ï È„k ·ÊÎa¿»»¿≈¿«ƒ≈»¿≈…«≈ƒ¿»ƒ≈

משפט.22) בתי

.„ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰lÁz Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ«∆≈ƒ«¿ƒÀ¿ƒ»««ƒ
Ïk L¯ÙiL „Ú e‰e˜„·e Ck ¯Á‡ B˙B‡ eÏ‡ML∆»¬««»¿»«∆¿»≈»

.ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - Ú¯‡Ó‰«¿…»¬≈∆∆¡»«ƒƒ«ƒ

.ÂË˙nL ÈzÚÓL' ¯Ó‡L „Ú‰L ,eÚ„B‰ ¯·k¿»«¿∆»≈∆»«»«¿ƒ∆≈
‰Ê È¯‰ - „·ÚÓ ‰ÚÓML ‰M‡Ó ÚÓL elÙ‡ ,'ÈBÏt¿ƒ¬ƒ»«≈ƒ»∆»¿»≈∆∆¬≈∆

ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,‰M‡ ˙e„ÚÏ ¯Lk23¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . »≈¿≈ƒ»«ƒƒ«ƒ¬»ƒ»«
ÂÈ˙È‡¯ È‡Â ÈBÏt ˙Ó :„·Ú‰ B‡ ‰M‡‰ B‡ „Ú‰»≈»ƒ»»∆∆≈¿ƒ«¬ƒ¿ƒƒ
zÚ„È ‰n·e ˙È‡¯ C‡È‰ :B˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ˙nL∆≈¬ƒ≈«»ƒ»«∆»«¿»
„ÈÚ‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡ - ¯e¯a ¯·„a „ÈÚ‰ Ì‡ ?˙nL∆≈ƒ≈ƒ¿»»»∆¡»¿ƒ≈ƒ

‰˙ÈÓÏ Ôa¯L ÌÈ¯·„a24;BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡ - ƒ¿»ƒ∆À»¿ƒ»≈«ƒƒ∆ƒ¿
˙nL e‰e‡¯Lk ‡l‡ ˙nL Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ«»»»∆≈∆»¿∆»∆≈

.˜ÙÒ Ba ÔÈ‡Â È‡cÂ««¿≈»≈

הראשון 23) האומר ידע כיצד יודעים אנו שאין פי על ואף
בפנינו  אינו שהרי - לבודקו לנו אפשר ואי הואיל מת, שזה
אשתו. את ומשיאים ממש מת ראהו שבוודאי סומכים אנו -

חי.24) והוא נמלט זה שגם וייתכן לחיים, ומיעוטם

.ÊËÌia Ú·Ë elÙ‡ ,ÌiÏ ÏÙpL e‰e‡¯ ?„ˆÈk≈«»∆»««»¬ƒ»««»
ÌB˜Óa ‡ˆÈ ‡nL ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - ÏB„b‰«»≈¿ƒƒ»»∆≈∆»»»¿»
,‰¯ÚÓ B‡ ¯Ba ÔB‚k ,ÌÈˆa˜Ó ÌÈÓÏ ÏÙ Ì‡Â .¯Á‡«≈¿ƒ»«¿«ƒ¿À»ƒ¿¿»»

ÂÈ·È·Ò Ïk ‰‡B¯Â „ÓBÚL25‡ˆzL È„k ‰‰LÂ , ∆≈¿∆»¿ƒ»¿»»¿≈∆≈≈
BLÙ26˙‡ ÔÈ‡ÈOÓe ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ - ‰ÏÚ ‡ÏÂ «¿¿…»»¿ƒƒ»»∆≈«ƒƒ∆

‰„eˆÓ eÎÈÏL‰Â ,Ìia e‰eÎÈÏL‰ Ì‡ ÔÎÂ .BzL‡27 ƒ¿¿≈ƒƒ¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿»
¯·‡ epnÓ eÏÚ‰Â ÂÈ¯Á‡28ÔÓ ÏËpiL ¯LÙ‡ È‡L «¬»¿∆¡ƒ∆≈∆∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈ƒ

ÔÈ‡ÈOÓe ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÈÂ ÈÁ‰««¿ƒ¿∆¬≈∆¿ƒƒ»»∆≈«ƒƒ
BzL‡ ˙‡29. ∆ƒ¿

סוף 25) להם ושאין מותרת אשתו - סוף להם שיש "מים
אסורה". שעות.26)אשתו כשלוש רשת.27)והוא

הוא.28) המושלך של זה שאבר מובהק סימן ידי על והכירו

לאחר 29) אלא מותרת שאינה והרשב"א הרמב"ן וכתבו
חודש. עשר שנים

.ÊÈ·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯30Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óe ˙BÈ¯‡ »∆»«¿…¬»¿≈ƒ¿«≈»∆
ÏÙ .e‰eÏÎ‡È ‡lL ¯LÙ‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ -≈¿ƒƒ»»∆¿»∆……¿»«

ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ˙¯ÈÙÁÏ31,L‡‰ ÔL·k CB˙Ï B‡ , «¬ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿«»≈
ÔÓL B‡ ÔÈÈ ‰‡ÏÓ ˙Á˙B¯ ‰¯BÈ CB˙Ï B‡32B‡ , ¿»««¿≈»«ƒ∆∆

ÔÈÓÈÒ ÈL Ba eËÁML33Á¯·e „ÓÚ elÙ‡ ,Ôa¯ B‡ ∆»¬¿≈ƒ»ƒÀ»¬ƒ»«»«
Ïk ÔÎÂ .˙eÓÏ BÙBÒ È‡ceL ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ -¿ƒƒ»»∆≈∆««»¿≈…
˙eÓÈ ‡l‡ ,‰ÈÁiL ¯LÙ‡ È‡L ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆∆»»

.ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ el‡ È¯‰ - ·B¯˜ ÔÓÊa „iÓƒ»ƒ¿«»¬≈≈¿ƒƒ»»

חיות.30) כשעומד 31)מאורת בנפילתו שדוחקם ידי על
אותו. מזיקים מים 32)עליהם של ליורה הדין והוא

האש. על העומדת והוושט.33)רותחים, הקנה

.ÁÈ·eÏˆ e‰e‡¯34Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â »»¿»≈««ƒ
.˙nL ÂÈÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ - ÌÈvÁ Ba e¯È B‡ e‰e¯˜cL∆¿»»ƒƒ≈≈ƒ»»∆≈
‰‡ˆBÈ LÙp‰L ÌB˜Óa ÏÎB‡ ÛBÚ‰ e‡¯ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿»∆«∆∆¿»
‰Ê È¯‰ - ÂÈÚÓ Èa B‡ BaÏ B‡ BÁÓ ÔB‚k ,B˙ÏÈËaƒ¿ƒ»¿…ƒ¿≈≈»¬≈∆

.˙nL ÂÈÏÚ „ÈÚÓ≈ƒ»»∆≈

תלוי.34)

.ËÈB‡ ‰ÓÁÏna ˙nL ÂÈ˙È‡¯ :¯ÓB‡ „Á‡ „Ú≈∆»≈¿ƒƒ∆≈«ƒ¿»»
˙ÓÂ ÏB„b‰ Ìia Ú·hL B‡ ,˙ÏtÓa35‡ˆBiÎÂ , ¿«…∆∆»««»«»»≈¿«≈

- 'ÂÈz¯·˜' ¯Ó‡ Ì‡ :‰˙ÈÓÏ Ôa¯L el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆À»¿ƒ»ƒ»«¿«¿ƒ
ÂÈt ÏÚ ‡Op˙Â ,ÔÓ‡36- 'ÂÈz¯·˜' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ; ∆¡»¿ƒ»≈«ƒ¿ƒ…»«¿«¿ƒ

.‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ,‡Op˙ ‡Ï…ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈

עלה.35) ולא נפשו שתצא כדי שם על 36)ששהה ואף
וקברתיו, במלחמה בעלי מת לומר נאמנת אינה שאשה פי
וחשקה  גופה צער מתוך האשה כי ביניהם, לחלק יש
אחר  אדם שקברה או קברתיו, ולומר לשקר עלולה להינשא
למה  המעיד עד אבל בדומה, ואומרת בעלה, שזהו וסוברת

כך. כל מטעהו דמיונו ואין שקר, יעיד

.ÎdÏÚa Ú·hL „Á‡ „Ú dÏ „ÈÚ‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆≈ƒ»≈∆»∆»««¿»
‰ÏÚ ‡ÏÂ ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa B‡ Ìia37B¯ÎÊ „·‡Â , «»¿«ƒ∆≈»∆¿…»»¿»«ƒ¿

BÓk ,BÊ ˙e„Ú ÏÚ ‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - BÓL ÁkzLÂ¿ƒ¿««¿¬≈…ƒ»≈«≈¿
e¯‡aL38‰È‰ elÙ‡Â .‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ; ∆≈«¿¿ƒƒ»…≈≈«¬ƒ»»

,'Ìia ÈBÏt Ú·Ë' ¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ‰»«∆≈ƒ«¿ƒÀ¿»«»«¿ƒ«»
‰¯B‰L ÌÎÁÂ .‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ - ÂÈt ÏÚ ˙‡OÂ¿ƒ»«ƒ¬≈…≈≈¿»»∆»

B˙B‡ ÔÈcÓ - ‰lÁzÎÏ d‡ÈO‰Ï39. ¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ

נפשו.37) שתצא כדי שיעור עליו אם 38)ששהה ואפילו
מעידים  ואינם הואיל תינשא, לא זו הרי כך מעידים שניים

המיתה. על ולא הטביעה על שטעה 39)אלא הודה ואם
פי על אף אותו.- מנדין אין פיו על נישאת שכבר

.‡ÎBzÁct Ì‡ :˙Ó B‡ ‚e¯‰ e‰e‡ˆÓ40BÓËÁÂ ¿»»≈ƒ««¿¿»¿
- ÈBÏt ‡e‰L Ô‰a e‰e¯Èk‰Â ,ÔÈÓi˜ ÂÈt Ûeˆ¯Ùe«¿»»«»ƒ¿ƒƒ»∆∆¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ41Èt ÏÚ Û‡ ,el‡Ó „Á‡ Ïh Ì‡Â ; ¿ƒƒ»»¿ƒƒ«∆»≈≈««ƒ
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ÂÈÏÎ·e BÙe‚a ÔÈÓÈÒ Ì‰Ï LiL42‡ÓeL elÙ‡Â ,43- ∆≈»∆ƒ»ƒ¿¿≈»«¬ƒ»
ÌÈ¯·c ‰na .‡e‰ ¯Á‡ ‡nL ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»∆»«≈«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡44¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL CB˙a e‰e‡¯La ? ¬ƒ¿∆»¿¿»»ƒ««
ÔÈ‡ - ‰LÏL ¯Á‡ Ï·‡ ;B˙˙ÈÓ ¯Á‡ B‡ B˙‚È¯‰¬ƒ»««ƒ»¬»««¿»≈

.‰pzLÓ ÂÈt Ûeˆ¯tL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»ƒ¿≈∆«¿»»ƒ¿«∆

הרי 41)מצחו.40) בם", ענתה פניהם "הכרת כתוב: שכן
פנים. בהכרת אלא הגוף בשאר עדות בגדיו.42)שאין

במקצת.43) מובהק סימן שהיא על 44)יבלת, שמעידים
וחוטמו. פניו פרצוף

.·Î‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ‰LaiÏ Ìi‰ BÎÈÏL‰Â Ìia Ú·Ë»««»¿ƒ¿ƒ«»««»»¬ƒ«««»
ÌÈÓÈ45,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ - BÓËÁÂ ÂÈt e¯Èk‰ Ì‡ , »ƒƒƒƒ»»¿»¿¿ƒƒ»»

‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÌÈna ‰pzLÓ BÈ‡L46Ì‡Â . ∆≈ƒ¿«∆««ƒ∆»¿««¿«¿À∆¿ƒ
‰¯OÚ ÌÈzL Ìi‰ ÔÓ CÏL‰L ¯Á‡ ‰Laia ‰‰L»»««»»««∆À¿«ƒ«»¿≈∆¿≈

Át˙Â ˙BÚL47.‰pzL È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - »¿ƒ¿«≈¿ƒƒ»»∆¬≈ƒ¿«»
ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï B¯Èk‰Ï È„k B˙¯eˆa ÔÈÏkzÒnLk48- ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿≈¿«ƒ¿»ƒ»»

¯p‰ ¯B‡Ï ‰ÏÈla elÙ‡ B˙B‡ ÔÈ‡B¯Â B˙B‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ¿ƒ¬ƒ««¿»¿«≈
.‰·l‰ ¯B‡Ï B‡¿«¿»»

ואין 46)לטביעתו.45) הפנים צורת צומתים שהמים
ולהשתנות. לנפוח אותם פניו.47)מניחים נפחו

נהרג.48) או כשמת

.‚Î¯Ó‡Â ,˜BÁ¯Ó „ÓBÚ „Á‡ e‡¯49ÈBÏt ‡e‰L »∆»≈≈»¿»«∆¿ƒ
LÁ BÎL È¯‰Â ,ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt B‡ ,ÈBÏt Ôa∆¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬≈¿»»»
‡ÏÂ ‰pzLpL e‰e‡ˆÓe eÎÏ‰Â ,˙Ó ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈¿»¿¿»∆ƒ¿«»¿…

BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ el‡ È¯‰ - e‰e¯Èk‰50. ƒƒ¬≈≈«ƒƒ∆ƒ¿

אומר.49) הוא עצמו בפנים 50)על שנשכו שאפשר
צורתו. שנשתנה ונתפח

.„Î:ÌÈL‡ B‡ ÔÈc ˙Èa ÈÏ e¯Ó‡ :¯Ó‡Â „Á‡ ‡a»∆»¿»«»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ
Ôa ˜ÁˆÈ ˙nL Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏzLk¿∆≈≈¿»¿ƒ¡…»∆∆≈ƒ¿»∆
Ú„BÈ BÈ‡ ÁÈÏM‰Â ,eÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ ‡·e ;Ï‡ÎÈÓƒ»≈»«»ƒ«¿»«»¿«»ƒ«≈≈«
ÌLa Úe„i‰ ÈBÏt ÌÈÚ„BÈ e‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ê ‡e‰ ÈÓƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»«¿≈
Ôa ˜ÁˆÈ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ BzL‡ È¯‰ - ‰Ê∆¬≈ƒ¿À∆∆¿≈¿ƒ∆»ƒ¿»∆

˙nL ‡e‰ ¯Á‡ Ï‡ÎÈÓ51. ƒ»≈«≈∆≈

ואפילו 51) זה, בשם שניים מקום באותו הוחזקו ולא הואיל
השני. של אשתו את משיאים - חי מהם אחד אם הוחזקו,
או  חי הוא אם מהם אחד בכל ידוע ואין הוחזקו אם אבל
הוא  מי שיתברר עד מהם אחד של אשתו תינשא לא מת,

המת.

.‰Î‡·e ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ enÚÓ Ï‡¯OÈÂ Ì"ekÚ ‡ˆÈ»»«¿ƒ¿»≈≈ƒ»¿»«≈»
ÈnÚ ‡ˆiL LÈ‡ :¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰Â Ì"ekÚ‰»«¿≈ƒ«¿ƒÀ¿»«ƒ∆»»ƒƒ
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ˙Ó Ô‡kÓƒ»≈«ƒƒ∆ƒ¿¿««ƒ∆≈
¯Ó‡iL ,‡e‰Â .LÈ‡‰ B˙B‡ Ú„BÈ Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¿∆…«

'ÂÈz¯·˜'52. ¿«¿ƒ

עד 52) נאמן אינו בשמו נקב לא וגם מכירו ואינו הואיל
פי  על אומר הוא שמא חוששים כי "קברתיו", שיאמר

כל  בשמו, ובקי כשמכירו אבל בלבד, דעתו וסמיכות אומדן
"קברתיו". יאמר כשלא ואפילו נאמן מת שאמר

.ÂÎÌB˜nÓ „Á‡k Ì„‡ Èa ‰¯OÚ e‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿¬»»¿≈»»¿∆»ƒ»
ÌÈlÓb ÌÈ‡OB B‡ ¯ÏB˜a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰Â ,ÌB˜ÓÏ53 ¿»¿≈¬ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ

Bnz ÈÙÏ Ì"ekÚ‰ ÁÈÒ‰Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ«»«¿ƒÀ
‰¯OÚL ,¯Ó‡ÂÌB˜ÓÏ ÈBÏt ÌB˜nÓ eÎÏ‰L ÌÈL‡ ¿»«∆¬»»¬»ƒ∆»¿ƒ»¿ƒ¿»

Ìlk e˙Ó CÎÂ Ck ÌÈ‡OB Ì‰Â ÈBÏt54Ìe¯·˜e55- ¿ƒ¿≈¿ƒ»»»≈À»¿«¿
Ô‰È˙BL ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ56. «ƒƒ∆¿≈∆

או 53) ברזל, של שלשלאות שהם בקולר אסורים כלומר:
גמלים. בהם שמושכים כבדים, בחבלים שאסורים

יציאתם 54) וסימון האנשים, מניין סימנים: שלושה הרי
וגם  הוא) שכך בהם (וידענו פלוני למקום פלוני ממקום
אלה  שמא לחוש יש כן, לא שאם שבצוואריהם, הקולר סימן
במקומם. באו ואחרים בדרך, ונפרדו הלכו מהם מקצת או

לומר:55) הוא צריך האנשים את מכיר הגוי ואין הואיל
מהלכים 56)"קברנום". שהיו אדם בני בשישים "מעשה

על  חבל ואמר גוי ובא במצור) ביתר (כשבאה ביתר לכרכום
וקברתים  שמתו ביתר, בדרך מהלכים שהיו אדם בני שישים

נשותיהם". את והשיאו

.ÊÎÌB˜Óa enÚ È„e‰È LÈ‡ ˙Ó :¯Ó‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«≈ƒ¿ƒƒ»¿»
ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÂÈÓÈÒ eÈ‰ CÎÂ B˙¯eˆ CÎÂ Ck ,ÈBÏt¿ƒ»»»»¿»»ƒ»»≈¿ƒ
‡e‰L „Ú‰ „ÈÚiL „Ú ,‡e‰ ÈBÏt ˙Úc‰ „Ó‡a¿…∆«««¿ƒ«∆»ƒ»≈∆

LÂ BÓL ¯ÈkÊÈÂ ÈBÏt„Á‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B¯ÈÚ Ì ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¬»ƒ»«∆»
˙ÓÂ ˙ÈBÏt ¯ÈÚÓ enÚ ‡ˆÈ57d˙B‡a ÔÈOtÁÓ - »»ƒ»≈ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿»

BzL‡ ‡Opz - ‡e‰ ‡l‡ ÌMÓ ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡ ,¯ÈÚ‰58. »ƒƒ…»»ƒ»∆»ƒ»≈ƒ¿

כלל.57) שמו הזכיר לפי 58)ולא מסיח בגוי הדין "והוא
תומו".

.ÁÎ¯ËLa ·e˙k e‡ˆÓ59ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ˙Ó : »¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ
- Ï‡¯OÈ ·˙k ‰fL Ú„BÂ ,ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‚¯‰ B‡∆¡«¿ƒ∆¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»≈

BzL‡ ‡Opz ‰Ê È¯‰60e˜„·e ,˜zzLpL ÈÓ ÔÎÂ . ¬≈∆ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»¿
,˙eÎÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k B˙B‡¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿¿À∆∆
B˙·È˙k ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÈBÏt Ôa ÈBÏt ˙nL ·˙ÎÂ¿»«∆≈¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»

‰LÈ¯„a ‰M‡ È„Ú ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â .‡Op˙Â61‰¯È˜ÁÂ62. ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ≈≈ƒ»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
Ï˜‰Ï ‡l‡ ¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL63, ∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¿ƒ∆»¿»≈

.‰e‚Ú ˙¯z‰ ÌeMÓƒ«»«¬»

מועיל.59) הכתב אין חתימה בלא אבל וחתום, כתוב שהיה
שהתורה 60) הכתב, מן מתקבלת עדות שאין פי על אף

- כתבם" מפי ולא "מפיהם - עדים" שניים פי "על אמרה
זה  וכל עד. מפי בעד שהתירו כשם הקילו, אשה בעדות
הוכשר  שלא תינשא, לא - גוי כתבו אבל ישראל, כשכתבו

תומו. לפי במסיח אלא אם 61)גוי לראות העדים בדיקות
פעמים  ושלוש שתיים עליהם שמדקדקים מכוונים, דבריהם

בדבריהם. סתירות אין אם והמקום,62)לראות הזמן כיוון
וכו'. שעה ובאיזו יום ודורש 63)באיזה המחמיר "וכל

חכמים  דעת ואין עושה הוא יפה לא אלו בדברים וחוקר
לדרוש  צריך לערמה לחוש שיש במקום אבל הימנו". נוחה

ולחקור.
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.ËÎ‰Â¯Ú‰ ÌÈÓÎÁ e¯Èz‰L EÈÈÚa ‰L˜È Ï‡«ƒ¿∆¿≈∆∆ƒƒ¬»ƒ»∆¿»
‰¯eÓÁ‰64‰M‡ ˙e„Úa65B‡ ‰ÁÙL B‡ „·Ú B‡ «¬»¿≈ƒ»∆∆ƒ¿»

,·˙k‰ ÈtÓe ,„Ú ÈtÓ „ÚÂ ,Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰ Ì"ekÚ««≈ƒ«¿ƒÀ¿≈ƒƒ≈ƒƒ«¿»
„ ‡Ï·e‰„Èt˜‰ ‡lL ,e¯‡aL BÓk ‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯ ¿…¿ƒ»«¬ƒ»¿∆≈«¿∆…ƒ¿ƒ»

˙e„Ú‰ ÈËtLÓ ¯‡Le ÌÈ„Ú ÈL ˙„Ú‰ ÏÚ ‰¯Bz66 »««»«¿≈≈ƒ¿»ƒ¿¿≈»≈
BÈ¯a ÏÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡L ¯·„a ‡l‡67‡l‡ ∆»¿»»∆≈«»»«¬…«À¿∆»

˙‡ ‚¯‰ ‰fL e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,Ô˙e„Ú·e ÌÈ„Ú‰ ÈtÓƒƒ»≈ƒ¿≈»¿∆≈ƒ∆∆»«∆
‰Ê68ÏÚ „ÓÚÏ ¯LÙ‡L ¯·c Ï·‡ ;‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ B‡ ∆ƒ¿»∆∆¬»»»∆∆¿»«¬…«

ËÓM‰Ï ÏBÎÈ „Ú‰ ÔÈ‡Â ,‰f‰ „Ú‰ ÈtÓ ‡lL BÈ¯aÀ¿∆…ƒƒ»≈«∆¿≈»≈»¿ƒ»≈
ÈBÏt ˙nL „ÈÚ‰L ‰Ê ÔB‚k ,˙Ó‡ ¯·c‰ ÔÈ‡ Ì‡69 ƒ≈«»»¡∆¿∆∆≈ƒ∆≈¿ƒ

„ÈÚiL ‡e‰ ˜BÁ¯ ¯·cL ,ÂÈÏÚ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ ‡Ï -…ƒ¿ƒ»»»»∆»»»∆»ƒ
¯˜La „Ú‰ Ba70‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ el˜‰ CÎÈÙÏ . »≈¿∆∆¿ƒ»≈≈¬»ƒ¿»»∆

‡Ï·e ·˙k‰ ÔÓe ‰ÁÙL ÈtÓ ,„Á‡ „Ú Ba eÈÓ‡‰Â¿∆¡ƒ≈∆»ƒƒƒ¿»ƒ«¿»¿…
Ï‡¯OÈ ˙Ba ‰¯‡Mz ‡lL È„k ,‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„¿ƒ»«¬ƒ»¿≈∆…ƒ»«¿»¿ƒ¿»≈

˙Be‚Ú71. ¬

דין.64) בית מיתת ועונשו חמור שהוא ערווה איסור
זו.65) בעדות נאמנת וחקירה.66)שאשה דרישה כגון
אף 68)=בירורו.67) יודעים היינו לא העדאתם שלולא

הרוצח. זהו אם יתגלה 69)פעם - לפנינו חי יבוא שאם
אנשים 70)שקרו. אין להיגלות העשוי "דבר ז"ל: כאמרם

בו". ככה 71)משקרים על חכמים ראו מה תאמר שלא
שהוחזק  בדבר החמירו מקומות שבהרבה בעוד בדבר, להקל

א  עד להאמין לא איסור להיגלות,בו העשוי בדבר אפילו חד
שומן  זה ואמר אחד עד ובא לפנינו מונחת חלב חתיכת כגון
התרת  שמשום רבנו, מנמק לפיכך נאמן, אינו - חלב ולא

בזה. להקל חכמים ראו עגונה

ּגרּוׁשין  הלכֹות ְְִִִֵסליקּו

-miypxtq
dvilge mEAi zFkld¦§¦©£¦¨

‰ÂˆÓe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿»
ıÏÁÏ (· .ÌaÈÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙Á‡1. ««…«¬∆¿∆¿»»¿«≈«¬…

˙eL¯ ¯ÈÒzL „Ú ¯Ê LÈ‡Ï ‰Ó·È ‡Opz ‡lL (‚∆…ƒ»≈¿»»¿ƒ»«∆»ƒ¿
˙‡¯˜ ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ‰M‡‰Â .‰ÈÏÚÓ Ì·i‰«»»≈»∆»¿»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒƒ¿≈

‰wÊ ˙‡¯˜ Ì·i‰ ˙eL¯e ,ÌeaÈÏ ‰˜e˜Ê2. ¿»¿ƒ¿«»»ƒ¿≈ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

חליצה,1) למצות קודמת ייבום שמצות לחלוץ", - "לייבם
ה"ב. "ואם 2)כדלהלן ח) לו, (איוב ככתוב קשר, לשון

כל  שכן ס"א), קנז, סי' לאהע"ז (רמ"א בזיקים" אסורים
שתחלוץ, או שייבמה עד היבם לרשות ואגודה קשורה יבמה

בסמוך. כמבואר

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
חליצה,3) למצות קודמת ושהיא יבום מצות רבינו בו כלל

נשים, כמה המת לאח יש זוקק, אח ואיזה פוטר זרע איזה
וגרשה  יבמתו כנס לפניו, נשותיהם ונפלו אחים כמה לו מתו
חדשי  וחליצתם, קטנה ושל קטן של יבומו להחזירה, מותר

מעוברת. של וחליצתה יבומה הבחנה,

.‡Ó ‰OÚ ˙ÂˆÓÌaÈiL ‰¯Bz‰ Ô4ÂÈÁ‡ ˙L‡ Ì„‡ ƒ¿«¬≈ƒ«»∆¿«≈»»≈∆»ƒ

ÂÈ·‡Ó5ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,6˙Ó Ì‡ , ≈»ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒƒ≈
.‰ÈÏÚ ‡·È dÓ·È ,BÏ ÔÈ‡ Ô·e :¯Ó‡pL ;Ú¯Ê ‡Ïa¿…∆«∆∆¡«≈≈¿»»»…»∆»

BzÓ·È Lc˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓe7BzL‡ BfL , ƒ«»≈»ƒ¿«≈¿ƒ¿∆ƒ¿
ÌÈÓM‰ ÔÓ BÏ d˙B‡ e˜‰L ‡È‰8‰ÈÏÚ ‡B·È ‡l‡ ,9 ƒ∆ƒ¿»ƒ«»«ƒ∆»»»∆»

˙nL dÏÚa ÈÒÎ ÏÚ d˙a˙Îe10. ¿À»»«ƒ¿≈«¿»∆≈

ולקחה 4) עליה, יבוא "יבמה ה) כה, (דברים הכתוב מלשון
ויבמה". לאשה ב.5)לו יז, ב.6)יבמות יג, שם

בשטר.7) או ממילא 8)בכסף הוזקקה בעלה במיתת
לט.). (יבמות עדים 9)לאחיו שני בפני עמה מתייחד

בהגהותיו  הגיבורים' ('שלטי ביאה קידושי בכל כמו ובועלה
מן  אלא אינו זה כל כאמור, פי"ג). סוף יבמות לרי"ף
שיקדשנה  עד יבמתו על היבם יבוא לא מדרבנן אבל התורה,
ה"א. פ"ב, להלן כמבואר בשטר, או בכסף תחילה

אינו 10) השמים, מן אשה לו והקנו שהואיל א. לט, יבמות
בכל  למכרם יוכל ולא לכתובתה נכסיו ישעבד שהיבם בדין
הראשון  בעלה נכסי על כתובתה שעבוד אלא שירצה, עת
אבל  יבום, אחר בין יבום קודם בין למכרם יכול היבם ואין
מאה  כתובה יבמה לה יכתוב מהראשון, כתובה לה אין אם
פכ"ב  למעלה כמבואר לכתובתה, אחראים נכסיו וכל זוז,

הי"ד. אישות מהל'

.·ÌaÈÏ ‰ˆ¯ ‡Ï11‡È‰ ‰˙ˆ¯ ‡lL B‡12‰Ê È¯‰ - …»»¿«≈∆…»¿»ƒ¬≈∆
ıÏBÁ13dÏ14‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈
¯Á‡Ï15‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ıÏÁÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿«≈ƒ¿«¬≈ƒ«»«¬…ƒ…»»

ÌeaÈ ˙ÂˆÓe .'B‚Â BÏÚ ‰ˆÏÁÂ :¯Ó‡pL ,ÌaÈÏ¿«≈∆∆¡«¿»¿»«¬¿ƒ¿«ƒ
˙Ó„B˜16.‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓÏ ∆∆¿ƒ¿«¬ƒ»

לקחת 11) האיש יחפוץ לא "ואם ט): ז, כה, (דברים שנאמר
נעלו". וחלצה - יבמתו ונגשה - יבמתו שאמרה 12)את

שהיה  או מגידֿמשנה), – ה"י פ"ב (להלן עלי הוא מאוס
רוקח'). 'מעשה – הי"ד (שם שחין חולצת 13)מוכה היא

בחליצה, מסייע שהיבם מתוך אלא רגלו, מעל נעלו את
בכל  שונה לפיכך ה"ח), פ"ד (להלן לחלוץ שיתכוין שצריך
(יבמות  בו נאמר כוונה, בר שאינו חרש ואמנם 'חולץ'. מקום
וב'נמוקי  שם, לרבינו המשנה (פירוש שנחלץ" "החרש קד:)

שם). ה"י.14)יוסף' פ"ב, לקמן כמבואר כרחו, בעל
היבם.15) זיקת מעליה כדעת 16)שפקעה ב. לט, יבמות

מצוה, לשם מתכוין אינו אם ואף שאול. כאבא ולא רבנן
ערוה  באיסור כפוגע זה אין ממון, לשם או נוי לשם אלא
הערוה  איסור ממנה שנסתלק שמאחר "לפי אח) אשת (איסור
שלא  נתכוין ואפילו מותר הוא הרי בנים, בלא  אחיו כשמת
למצות  קודמת יבום שמצות הדין, יהיה ולפיכך מצוה, לשם
פ"א, בכורות למשנה, בפירושו (רבינו זמן" בכל חליצה
צד. ובהערה הט"ז גירושין מהל' פ"י למעלה וראה מ"ז).
רצתה  לא אם חליצה, למצות קודמת יבום שמצות ולפי
אנו  אבל ה"י, פ"ב להלן מורדת, כדין דינה להתייבם, היבמה

"ואם פוסקי  יבום, למצות קודמת חליצה שמצות להלכה ם
אלאֿאםֿכן  לייבם אותם מניחים אין ביבום, רוצים שניהם

ס"א). קפה סי' (אהע"ז מצוה" לשם שמכוונים וידוע ניכר

.‚„Á‡Â Ôa‰ „Á‡ - 'BÏ ÔÈ‡ Ô·e' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»≈≈∆»«≈¿∆»
˙a‰17Ôa‰ Ú¯Ê B‡ ,18Ú¯Ê BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙a‰ Ú¯Ê B‡ ««∆««≈∆«««ƒ¿≈∆«
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ÌB˜Ó ÏkÓ19‰Ê È¯‰ - ˙¯Á‡Ó ÔÈa BÊ ‰M‡Ó ÔÈ·e , ƒ»»≈≈ƒ»≈≈«∆∆¬≈∆
‰È‰ elÙ‡ .Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ¯ËBÙ≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬ƒ»»

¯ÊÓÓ Ú¯Ê BÏ20‰Ê È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ∆««¿≈≈»ƒ«»¬≈∆
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ¯ËBÙ21. ≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

(דברים 17) שנאמר הרשב"ם: ומפרש א. קט, בבאֿבתרא
שמא  אחריו בדוק כלומר, עליו, עיין - לו" אין "ובן ה) כה,

שהוא. כל זכר לו זרע.18)נשאר אחריו והניח הבן, שמת
ירושה,19) לדין יבום דין והשוו נחלה, לענין א. קטו, שם

כי  ג. אות פ"ב יבמות ברא"ש וכן שם. ב'תוספות' כמבואר
צורך  ואין מישראל, מחוי שמו אין זרע, אחריו שנשאר כל

שם. לו להקים אחיו והוליד 20)שיבוא הערוה על שבא
היתה  שהערוה כאן, ומדובר ממזר. הוא והרי בן, ממנה
ממנו. שילדה בטוחים ואנו וכדומה, פילגש כמו לו, מיוחדת
עם  זינתה כך עמו, שזינתה כשם לחוש יש - כן לא שאם
מתייבמת, ולא וחולצת ספק, לא ודאי, בנו זה ואין אחר
ל'טור' בהגהותיו הגדולה' ('כנסת ה"ד פ"ג לקמן כמבואר

ט). אות קנו סי' לו 21)אהע"ז שיש "מי ב: כב, יבמות
"מכל  - הייבום" מן אביו אשת את פוטר מקום, מכל בן
עיין  - לו" אין "ובן שנאמר: משום ממזר, לרבות מקום"
מכיון  אולם שם, נזכר לא עבודהֿזרה עובד ובן עליו.
בן  לו שיש ממי חוץ דבר, לכל ובנו במשנה: שם ששנינו
בנו  אבל בניו, אינם אלו שרק נראה - הגוים ומן השפחה מן
ואף  יבום. לענין כבנו הוא הרי - דתו והמיר מישראלית
ובפ"ד  ב. מז, ביבמות כמפורש כישראל, דינו קידושין לענין
וראה  סק"ח). קנו סי' באהע"ז (הגר"א הט"ו אישות מהל'

ובביאורנו. ה"ו לקמן

.„˙‡ ¯ËBt BÈ‡ ˙È˙ek‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba Ï·‡¬»¿ƒ«ƒ¿»ƒ«ƒ≈≈∆
ÌÈ„·Ú - ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ Ú¯fL ;BzL‡22ÔÓ ‡a‰Â , ƒ¿∆∆««»ƒ«ƒ¿»¬»ƒ¿«»ƒ

ÌÈ‡ el‡Îe ,È˙ek - ˙È˙ek‰23¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . «ƒƒ¿ƒ≈»¬≈≈
‰È„‡Ï ‰È‰z ‰È„ÏÈÂ ‰M‡‰ :‰ÁÙMa24„nÏÓ - «ƒ¿»»ƒ»ƒ»∆»ƒ¿∆«…∆»¿«≈

Ea ˙‡ ¯ÈÒÈ Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙È˙eÎ·e .d˙BÓk d„ÏeL∆¿»»¿»¿ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿
È¯Á‡Ó25Ï‰wa ·LÁlÓ B˙B‡ ¯ÈÒÓ -26Èt ÏÚ Û‡Â . ≈«¬«≈ƒƒ≈»≈«»»¿««ƒ

- ˙È˙ek‰ ÔÓ Ba ¯ib˙ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba ¯¯ÁzLpL∆ƒ¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ
˙‡ ÔÈ¯ËBt ÌÈ‡Â ,ÔÈ¯¯ÁLÓ‰Â ÌÈ¯b‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¿À¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆

BzL‡27,B¯¯ÁLÂ BlL ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L È¯‰ . ƒ¿¬≈∆»»≈ƒ«ƒ¿»∆¿ƒ¿¿
ÂÈÁ‡Ï ÌaÈ˙z BÊ È¯‰ - Ú¯Ê ‡Ïa ˙Óe ,d‡Oe d¯¯ÁLÂ¿ƒ¿¿»¿»»≈¿…∆«¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ

B¯¯ÁL ¯·kL Ìi˜ epnÓ daL Èt ÏÚ Û‡Â28. ¿««ƒ∆¿»ƒ∆«»∆¿»ƒ¿¿

אחריו.22) מתייחס שלו.23)ואינו בשפחה 24)אינם
ואמרה  מדבר, הכתוב - עברי לעבד אדוניה שייחדה כנענית
אין  כי לחפשי, בצאתו אביו עם חפשי הבן יצא שלא תורה

וברש"י). סח: (קידושין כלל בנו ממנו 25)זה ולמעלה
אם  הוא: כך הדברים ושיעור לבנך", תקח לא "ובתו כתוב:
הזרע  שאין מאחרי, בנך את החותן יסיר אזי לבנך, בתו תקח
(קידושין  הנכרית אחר אלא בנך אחר מתייחס מהם הבא

שם). ב'תוספות' רבינוֿתם וכפירוש בניו.26)שם, שאינם
כב:).27) (יבמות בנים לו אין אע"פ 28)כאילו כלומר,

פוטרה  אינו זאת בכל שחררו, שהרי גמור, ישראל שהוא
שיש  "מי גאונים קצת ולדעת כבנו. נחשב שאינו לפי מיבום
שמא  אשתו, תתייבם ולא לו, חוששים משפחתו בן לו

עושה  אדם שאין . . . עליה בא ואחרֿכך שפחתו שחרר
מהל' בפ"י דבריהם את רבינו והביא זנות". בעילת בעילתו
רחוקים  האלה הדברים "וכל עליהם: וכתב הי"ט, גירושין
חזקה  חכמים אמרו שלא עליהם, לסמוך ראוי ואין . . . הם
שאינה  גויה או בשפחה . . . בלבד שגירשה באשתו אלא זו
בוודאי  שיודע עד . . . כלל להן חוששין אין קידושין בת

נתגיירה". או אמו שנשתחררה

.‰Ì‡ :˙¯aÚÓ BzL‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ‰ÏÈt‰29¯Á‡ ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ¿¿À∆∆ƒƒƒ»««
ÌaÈ˙z BÊ È¯‰ - B˙BÓ30ÈÁ „Ïe‰ ‡ˆÈÂ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¬≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿»»«»»«

Bn‡ È¯‰ - „ÏBpL ‰ÚLa ˙Ó elÙ‡ ,ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ»»¬ƒ≈¿»»∆«¬≈ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt31È¯·cÓ Ï·‡ . ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬»ƒƒ¿≈

ÂÈL„Á BÏ eÏkL È‡cÂa Ú„eiL „Ú - ÌÈ¯ÙBÒ32„ÏBÂ ¿ƒ«∆ƒ»«¿««∆»√»»¿«
ÌÈ¯eÓb ÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï33‰nÎÏ Ú„B ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»√»ƒ¿ƒ¬»ƒ…«¿«»

‡Ói˜ „ÏÂ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÁ Ì‡ :„ÏB34 «ƒ«¿ƒ¬≈∆»»«»»
˙Ó Ì‡Â ;Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ÂÈ·‡ ÈL ¯ËBÙe≈¿≈»ƒƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ≈
˙nL ÔÈa ,ÌÈLÏM‰ ÌBÈ· elÙ‡ ,ÌÈLÏM‰ CB˙a¿«¿ƒ¬ƒ¿«¿ƒ≈∆≈

È¯‡ BÏÎ‡ B‡ ‚b‰ ÔÓ ÏÙpL ÔÈa ÈÏÁÓ35‰Ê È¯‰ - ≈…ƒ≈∆»«ƒ««¬»¬ƒ¬≈∆
È¯·cÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe ,‡Ói˜ Ôa ˜ÙÒ ÏÙ ˜ÙÒ»≈≈∆»≈∆«»»¿ƒ»¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ36ÌaÈ˙z ‡Ï Ï·‡ ,37. ¿ƒ¬»…ƒ¿«≈

נפל.29) הוא והרי מת, בלא 30)שנולד בעלה מת שהרי
הכ"ב. לקמן וראה לה:) (יבמות קיימא של מן 31)ולד

הואיל  אמו, לעיבור השמיני בחודש שנולד ואע"פ התורה.
ולד  זה הרי ובצפרניו, בשערו "שלם שהוא סימניו ונגמרו
אמו. בבטן נתעכב =) שנשתהה" אלא הוא שבעה ובן שלם,
הש"ס  סוגיית ע"פ הי"ג, פ"א מילה הל' רבינו מלשון -

פ:). עיבורו.32)יבמות אמו,33)חדשי שנתעברה מיום
(נדה  קיימא של ולד הוא הרי סימניו, נגמרו לא אפילו ואז
ס"ד: קנו, סי' באהע"ז הרמ"א וכתב קלו.). ושבת מד:
יום  רק התשיעי בחדש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן
ואע"פ  קיימא. ולד זה הרי בו, שנתעברה יום מלבד אחד
למקוטעין  יולדת אינה לתשעה יולדת מב.) (יבמות שאמרו
מכחיש  שהחוש רבים זה על תמהו כבר חסר), תשיעי (חדש
הוא  וכן הענין, נשתנה שעכשיו לומר צריכים שאנו אלא זה,

דברים". (שבת 34)בכמה גמליאל בן שמעון רב כדברי
באדם, יום שלשים ששהה "כל האומר: לו:) ויבמות קלה:
(מגידֿמשנה). סימניו נגמרו לא ואפילו נפל". אינו

קלו.).35) (שבת קיים ולד שהיה יתכן אלו, סיבות שאילולא
ב.36) לו, היא 37)יבמות והרי קיימא, בן הוא אולי כי

אע"פ  סימניו, נגמרו שאם אלא היבם. על ערוה באיסור
ורק  התורה, מן שלם ולד הוא הרי - חדשיו לו כלו שלא
שתחלוץ, עד לאחרים להנשא אמו אסורה סופרים מדברי
אין  - חליצה קודם לכהן, נתקדשה כבר אם ולפיכך
שאסור  הכהן בעלה על תיאסר שהרי לחלוץ, אותה מצריכים
דבריהם" ספק משום אשתו זה על אוסרים "אין בחלוצה,
התורה. דין על בזה וסומכים הכ"א) פ"ב, לקמן רבינו (לשון
לא  וגם חדשיו, לו כלו אם ידוע ולא סימניו, נגמרו לא ואם
וחולצת  התורה מן קיימא ולד ספק זה הרי יום, שלשים חי
ואסורה  מיבמה, תחלוץ לכהן, נתקדשה ואפילו התורה, מן
הרי  - חדשיו לו כלו דבר: של כללו מספק. הכהן, לבעלה
חדשיו  כלו לא אם וכן סופרים, מדברי אפילו גמור ולד זה
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נגמרו  לא ואפילו גמור, ולד זה הרי מלאים, יום שלשים וחי
שלשים  שהה ולא סימניו שנגמרו חדשים שמונה בן סימניו.
אלא  הוא שבעה (בן התורה מן קיימא ולד זה הרי יום,
אמו  תינשא שלא בו החמירו חכמים אבל שנשתהה),
כמבואר  עליו, נהרג אינו ההורגו וכן שתחלוץ, עד לאחרים
לכל  שלם כוולד חשוב שאינו מכיון ה"ו, רוצח מהל' בפ"ב
מתאבלים  אין וכן עליו, נהרג אדם שיהא בדין אינו דבר,
נודע  לא ואם ה"ז. אבל מהל' בפ"א כמבואר מת, אם - עליו
יום, שלשים חי לא וגם סימניו נגמרו ולא חדשיו, כלו אם
ואינה  התורה מן חולצת ואמו נפל, ספק ולד ספק זה הרי

(מגידֿמשנה). מתייבמת

.Â„·BÚ B‡ ¯ÊÓÓ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ Á‡ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈»ƒ»»¬ƒ«¿≈≈
BL‡¯ ‡ˆiMÓ - ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈»»≈»ƒ∆»»…

Ba¯Â38˜˜BÊ ‰Ê È¯‰ ÂÈÁ‡ ˙eÓiL Ì„˜ ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ¿À«¬ƒ»»…∆∆»»ƒ¬≈∆≈
ÌeaÈÏ BzL‡ ˙‡39B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Á‡ BÏ ‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»»ƒ«ƒ¿»

BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï ÂÈÁ‡ BÈ‡ - ˙È˙ek‰ ÔÓƒ«ƒ≈»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ¿≈
BzL‡ ˙‡ ˜˜BÊ40‰M„˜a B˙„Ï ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .41 ≈∆ƒ¿¿««ƒ∆»¿»≈»ƒ¿À»

‰M„˜a ‡lL B˙¯B‰ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ -42ÂÈÁ‡ BÈ‡ ,43. ƒ¿»¿»»∆…ƒ¿À»≈»ƒ

הכוונה 38) סק"ב, קנז סי' לאהע"ז בביאורו הגר"א לדעת
בנדה  כמבואר כאחד, בשניהם צורך ואין רובו או ראשו כאן
מהל' בפ"י רבינו פסק וכן איברים". כרוב "הראש א: כט,

ה"ו. ביאה יבום 39)איסורי לדין כלומר, א. כב, יבמות
לו, מתייבמת שאינה ודאי אבל לאחר, להנשא תוכל שלא
אבל  חליצה. ממנו צריכה אלא לו, ואסורה הוא ממזר כי
אחים  ישבו "כי שנאמר: זוקק, אינו אחיו שמת לאחר נולד
פ"ו, לקמן וכמבואר בעולם, יחד שניהם שישבו עד - יחדיו"
זקוקה  אשתו ע"ז, עובד המת בעלה היה אם הדין וכן הט"ז.
הרמ"א  ופסק ס"ה. קנז, סי' אהע"ז בשו"ע כמבואר לאחיו,
לקדש  יכול מומר, אח לו ויש אשה "המקדש ס"ד): (שם,
שלא  ליבום המומר לפני תפול שאם כפול, בתנאי ולהתנות

מזיקתו. פטורה זו והרי מקודשת", כב,40)תהא יבמות
ה"ד. לעיל וכמבואר בהיותה 41)ב. אמו שנתגיירה

עמו. או 42)מעוברת גויה עדיין היתה שכשנתעברה
אמרו 43)שפחה. וכן ה"ח. בסמוך וכמבואר ב. צז, יבמות

בהמה". במעי כוולד שפחה, במעי ולד "כל סט.): (קידושין

.Ê‡l‡) ÔÈÁ‡ ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡«ƒƒ»≈≈»¬ƒ«ƒ∆»
˙eÏ·‡Ï44˙e„ÚÏe45ÔÈÚÏ B‡ ‰M¯È ÔÈÚÏ (Ï·‡ , «¬≈¿≈¬»¿ƒ¿«¿À»¿ƒ¿«

ÔÈ‡L ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ46‰ÂÁ‡ ÔÈ‡L ; ƒ«¬ƒ»¬≈≈¿ƒ∆≈»∆≈«¬»
·‡Ó ‡l‡47. ∆»≈»

ה"א.44) אבל, מהל' בפ"ב כמבואר בלבד, מדבריהם
ה"א.45) עדות מהל' בפי"ג כמבואר סופרים, מדברי
מהל'46) (פ"א זה" את זה יורשים אינם האם, מן ש"האחים

ליבום. נשותיהם את זוקקים אין וכן ה"ו), נחלות
וירש 47) "ממשפחתו קט:): (ב"ב אמרו ירושה לענין

אינה  אם משפחת משפחה, קרויה אב "משפחת - אותה"
וביבום  אבותם". לבית למשפחותם דכתיב משפחה, קרויה
אחוה" - "אחוה 'גזירהֿשוה' יז:) (יבמות למדו וחליצה,
בבני  ונאמר יחדיו", אחים ישבו "כי כאן נאמר יעקב, מבני

יעקב  בבני להלן מה - אבינו" בני אחים עשר "שנים יעקב
האב. מן באחים וחליצה ביבום כאן אף האב, מן באחים

.ÁÔ‰Ï ÔÈ‡ - e¯¯ÁzLpL ÌÈ„·ÚÂ e¯ib˙pL ÌÈ¯b≈ƒ∆ƒ¿«¿«¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈»∆
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯Êk Ô‰ È¯‰Â ,ÏÏk ‰ÂÁ‡48„Á‡ elÙ‡Â . «¬»¿»«¬≈≈¿»ƒ∆»∆«¬ƒ∆»
a B˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL B˙¯B‰ Ì‰Ó‰M„˜49ÈM‰Â ≈∆»∆…ƒ¿À»¿≈»ƒ¿À»¿«≈ƒ

‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙¯B‰50ÌÈ¯Êk Ô‰ È¯‰ -51elÙ‡Â . »¿≈»ƒ¿À»¬≈≈¿»ƒ«¬ƒ
ÌÈÓB‡z52‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ - ‰M„˜a e„ÏBÂ53„Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿À»≈≈≈∆«¬»«

‰M„˜a Ô˙„ÏÂ Ô˙¯B‰ ‡‰zL54. ∆¿≈»»¿≈»»ƒ¿À»

(פרט 48) אחיו באשת מותר מהם אחד וכל ב. צז, יבמות
מהל' פי"ד שנתגייר, אחר אחיו שנשאה מאמו אחיו לאשת
שנולד  כקטן הוא הרי שנתגייר שהגר הי"ג), ביאה איסורי
כמבואר  לזה, זה מעידים וכן הי"א), שם ביאה איסורי (הל'

ה"ב. עדות בהל' שילדתו.49)בפי"ג לפני אמו שנתגיירה
הם 50) הרי בקדושה, שניהם ולידת הואיל אומרים: אין

להחליף  יבואו שלא כדי חליצה, אשתו ותצטרך כישראל
בלא  לאחרים להנשא אשתו להתיר ישראל, אח באשת

יבום 51)חליצה. שמצות יבום, זיקת אשתו על ואין
אב, שאר לו אין הראשון והאח האב, מן באחים רק נוהגת
"וזרמת  כ): כג, (יחזקאל ככתוב זרעו, את הפקירה שהתורה
שם, רש"י ולדעת וברש"י). שם, (יבמות זרמתם" סוסים
שכיון  כרת, וחייבים זה, באשת זה אלו, אחים אסורים
ה'בית  דעת וכן האם. מן אחים הם הרי בקדושה, שנולדו
וב'דגול  ו. ס"ק שם בש"ך וראה רסט. סי' יו"ד ב'טור' יוסף'

הרמב"ם. דעת היא שכן הוכיח, שם והדבר 52)מרבבה'
אחת  "טיפה שהרי זה, של אביו הוא זה של שאביו ברור,

א. צח, ביבמות כמבואר לשתים". ונחלקה לנהוג 53)היא
כנזכר  הגוי, זרע את הפקירה התורה כי יבום. דין בהם
אבל  צט.). (שם האב מן כאחים נחשבים ואינם למעלה,
כישראלית  היא שהרי האם, מן אח אשת משום חייבים
הי"ד. ביאה איסורי מהל' בפי"ד וכמבואר בנים, שילדה

בניהם 54) הרי הורתם, לפני הוריהם שנתגיירו שכיון
צז:). (יבמות דבריהם" לכל "כישראלים

.Ë˙ÓÂ ˙Ba¯ ÌÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ55B‡ d˙‡Èa - ƒ∆»»ƒ«»≈ƒ»»
¯‡M‰ ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏL d˙ˆÈÏÁ56BÈ‡Â . ¬ƒ»»∆««≈∆∆∆∆«¿»¿≈

ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈzLÏ ÌaÈÓ¿«≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ
ÌÈza ÈL ‰Ba BÈ‡Â ,‰Ba ‡e‰ „Á‡ ˙Èa -57ÔÎÂ . «ƒ∆»∆¿≈∆¿≈»ƒ¿≈

ÌaÈÓ B‡ ıÏBÁ Ô‰Ó „Á‡ - ÌÈa¯ ÌÈÁ‡ BÏ eÈ‰ Ì‡58 ƒ»«ƒ«ƒ∆»≈∆≈¿«≈
˙B¯v‰ ¯‡L e¯zÈÂ ,˙BÓ·È‰ ÔÓ ˙Á‡Ï59. ¿««ƒ«¿»¿À¿¿»«»

בנים.55) היא 56)בלא כי לאחרים, להנשא ומותרות
י:). (שם כולן בשליחות וכן 57)פועלת א. מד, יבמות

אחד  בית הנעל", חלוץ "בית שנאמר לשתיהן, חולץ אינו
(שם). בתים שני חולץ ואינו חולץ עושה 58)הוא שהוא

הי"ב. בסמוך וראה ,(: י (שם האחים כל של שליחותם
הכתוב 59) כלשון לזו, זו צרות שהן המת, האח נשי שאר

יח, (ויקרא "לצרור" צרתה": "וכעסתה ו) א, (שמואלֿא
יח).

.È˙BÏeÒÙe ‰p‰kÏ ˙B¯Lk el‡ ˙BÓ·Èa eÈ‰60Ì‡ . »ƒ»≈¿≈«¿À»¿ƒ
ıÏBÁ ‰È‰ Ì‡Â ,‰ˆ¯iL BÊ È‡Ï ÌaÈÓ - ÌaÈÓ ‰È‰»»¿«≈¿«≈¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ»»≈
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‰p‰kÏ ‰¯Lk‰ ˙‡ ÏÒÙÈ ‡lL È„k ,‰ÏeÒÙÏ ıÏÁÈ -«¬…«¿»¿≈∆…ƒ¿…∆«¿≈»«¿À»
‰ˆÈÏÁa61. «¬ƒ»

לכהן.60) האסורות גרושות נשים שהחלוצה 61)כגון
אישות  מהל' בפ"א לעיל כמבואר מדרבנן, לכהן אסורה
להם" צריכים ואחרים בורו, מי אדם ישפוך ו"לא ה"ז,

מד.). (יבמות

.‡ÈÌ‡ .ÂÈÙÏ Ô‰È˙BL eÏÙÂ ÌÈa¯ ÔÈÁ‡ BÏ e˙Ó≈«ƒ«ƒ¿»¿¿≈∆¿»»ƒ
Ôlk ˙‡ ÌaÈÏ BÏ ¯LÙ‡62ÌaÈÓ -63- Â‡Ï Ì‡Â , ∆¿»¿«≈∆À»¿«≈¿ƒ«

ÈÓÏ ÌaÈÓe Ô‰Ó ‰ˆ¯iL ÈÓÏ ıÏBÁ B‡ ,Ôlk ıÏBÁ≈À»≈¿ƒ∆ƒ¿∆≈∆¿«≈¿ƒ
˙È·Â ˙Èa ÏkÓ ˙Á‡ ,‰ˆ¯iL64. ∆ƒ¿∆««ƒ»«ƒ»«ƒ

ואחת",62) אחת לכל כראוי ועונה כסות שאר ליתן "שיכול
ה"ג. אישות מהל' בפי"ד לעיל רבינו יבמות 63)כדברי

ארבע  נשואים אחים "ארבעה נאמר ושם במשנה. ב מג,
א נ  ליבם כו' רצה אם ומתו, בידו".שים הרשות כולן, ת

שעצה  יותר. ולא דווקא שארבע (מד.) בגמרא שם ואמרו
שתגיע  כדי נשים, ארבע על יותר אדם ישא שלא היא טובה
מהל' בפי"ד רבינו פסק וכן בחודש. אחת פעם עונה להן

ה"ד. בה"ט.64)אישות כנ"ל יותר. ולא ואח, אח מכל

.·ÈÏÚÂ ÂÈÏÚ ‰È˙B¯ˆ e¯Ò‡ - BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿∆∆¿»∆»»»¿«
ÏÚ ÔÈÁ‡‰Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ ‡a Ì‡Â .ÔÈÁ‡‰ ¯‡L¿»»«ƒ¿ƒ»∆»≈»«ƒ«

‰OÚa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆ65‡·È dÓ·È :¯Ó‡pL , »»»¬≈∆≈«¬≈∆∆¡«¿»»»…
d˙¯ˆ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ‡ÏÂ - ‰ÈÏÚ66ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ; »∆»¿…»∆»¿«»»»¿««»ƒ¿«

‰OÚ - ‰OÚ67‰¯Ò‡ - BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ ÔÎÂ . ¬≈¬≈¿≈«≈ƒƒ¿∆∆¿»
¯‡L ÏÚÂ ıÏBÁ‰ ÏÚ ‰È˙B¯ˆ ÏÎÂ ‡È‰ ‰ˆeÏÁ‰«¬»ƒ¿»»∆»««≈¿«¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ÔlÎÂ .ÔÈÁ‡68 «ƒ¿À»¬¬≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ

˙BiLk69˜lzÒ ,„ÏÂ ‡Ïa ÂÈÁ‡ ˙nL ¯Á‡nL ; ƒ¿ƒ∆≈««∆≈»ƒ¿…»»ƒ¿«≈
ÂÈL Ïk ÏÚÓ ‰Â¯Ú ¯eq‡70Ô‰a ÔÈÒÙBz CÎÈÙÏ . ƒ∆¿»≈«»»»¿ƒ»¿ƒ»∆

.˙BiLk ÔÈLecw‰«ƒƒ«¿ƒ

פ"ד.65) שם הרי"ף גירסת וכן א. יא, וכעין 66)יבמות
על  ולא עליו - עליו "לכפר א: סב, בפסחים דרשו זה
זה  דרש אין שם, ביבמות התלמוד בסוגיית אמנם חבירו",
שנאמר  משום ה'עשה', טעם מפרש: (שם) ורש"י נזכר,
בתים. בני בונה ואינו בונה הוא אחד בית אחיו", "בית

ה"ח.67) אישות מהל' פ"א לעיל השווה ב. נד, יבמות
כתוב 68) ולא אחיו", בית את יבנה לא "אשר לכך: סמך

שוב  ייבם) (שלא בנה שלא כיון לך: לומר בנה", לא "אשר
וכן  אחיו, בשליחות פועל והחולץ והואיל יבנה. לא
כל  על נאסרו שכולן נמצא צרותיה, בשליחות - החולצת
"חלוצה  (מ:) שם אמרו וכן י:). (יבמות שוה איסור האחים
ד"ה  בפירש"י (ועיי"ש שניות" רבנן גזרו לא (מדרבנן)
(מצוה  המצוות' ל'ספר בהשגותיו הרמב"ן אולם בערוה).
ליבמתו  החולץ ולדעתו, לאֿתעשה. מצוות בין זה מונה יד)
"כיון  הנ"ל: הדרש סמך על גמור לאו איסור עליו נאסרה
שרבי  - ב י, ביבמות אמרו וכן יבנה". לא שוב בנה, שלא
- ב נב, שם וכמבואר לאוין, מחייבי שזוהי סובר יוחנן
מאמרו  אין עקיבא שלרבי מאמר, עשה ואח"כ חלץ בעניץ
בחייבי  תופסין קידושין "אין סובר: והוא הואיל מועיל,
לאו. איסור עליו נאסרה שהחלוצה הרי לאוין",

פ"א 69) לעיל כמבואר סופרים, מדברי שאיסורן לערוה,
ה"ו. אישות ב.70)מהל' י, יבמות

.‚È,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÌLk - BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰Ck «≈ƒƒ¿¿≈∆ƒ¬»»»»
ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ‰È˙B·B¯˜71‡È‰ ÔÎÂ .dz·e dn‡ ÔB‚k , ¿∆»¬»»¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ

B·Ï ‰¯eÒ‡72ÂÈÁ‡Ïe73dlL ˙BiL elÙ‡Â . ¬»ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
dza ˙a ˙a ÔB‚k ,˙B¯eÒ‡74Ô·Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ÔÎÂ . ¬¿««ƒ»¿≈ƒ¬»¿∆

Ba Ôa75BzL‡k ‡È‰ È¯‰ :¯·c ÏL BÏÏk . ∆¿¿»∆»»¬≈ƒ¿ƒ¿
dL¯bL76‰˜e˜Ê ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ BzÓ·È ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈¿»¿≈ƒ≈»¿ƒ¿«¬«ƒƒ¿»

BÏ77‰˙Óe BzL‡ ‰˙È‰ el‡k ,‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ -»ƒ¿∆»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
ÂÈzÁz78Ô‰È¯·cÓ el‡‰ ÔÈ¯eq‡‰ ÏÎÂ .79Ì„‡ ¯zÓe . «¿»¿»»ƒƒ»≈ƒƒ¿≈∆À»»»

‰È˙B·B¯˜ ¯‡Le B˙ˆeÏÁ ˙¯ˆ ˙BÁ‡ ‡OÏ80. ƒ»¬»«¬»¿»¿∆»

בסמוך.71) וכמבואר כגרושתו, היא היא 72)הרי הרי
אביו. אחיו.73)כאשת אשת שאפילו 74)משום

פ"א  לעיל כמבואר סופרים, מדברי אלא אינה גמורה באשתו
ה"ז. אישות אביו,75)מהל' אבי אבי אשת עליו היא והרי

שם. לעיל, כמבואר שניה, שנאסר 76)שהיא ב. מ, יבמות
ה"ז. ביאה איסורי מהל' בפ"ב כמבואר בקרובותיה,

חלצה.77) ולא נתייבמה עושה 78)שלא ליבום שהזיקה
יז:). (יבמות ככנוסה גרושה 79)אותה "אחות ב: מ, שם

סופרים". מדברי חלוצה אחות תורה, מדברי -
לביתֿדין,80) עמה הולכת צרתה אין חולצת, שכשהיבמה

(שם  נשא חלוצתו אחות יאמרו לא - צרתו אחות וכשישא
ה"כ. פ"ו, לקמן וראה וברש"י). מא.

.„ÈB˙˜e˜Ê ˙·B¯˜ ‡OÏ Ì·iÏ ¯eÒ‡81dn‡ ÔB‚k , »«»»ƒ»¿«¿»¿ƒ»
,dÏ ıÏÁÈ B‡ dÏ ÂÈÁ‡Ó „Á‡ ÌaÈiL „Ú ,dza B‡ƒ»«∆¿«≈∆»≈∆»»«¬…»

‰ÈÏÚÓ B˙wÊ ¯eÒ˙Â82¯‡L B‡ dza B‡ dn‡ ‡OÈÂ , ¿»ƒ»≈»∆»¿ƒ»ƒ»ƒ»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÚ ˙B¯eÒ‡ Ôlk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰È˙B·B¯¿̃∆»««ƒ∆≈À»¬«»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÌaÈ B‡ ıÏÁL83. ∆»«ƒ≈¿∆≈«¿

אגודה 81) היא והרי חלצה, ולא נתייבמה לא שעדיין
לחלוץ. או לייבם היבמים לאחים מכיון 82)וקשורה

(יבמות  האחים לשאר קרובותיה הותרו זיקתה, שנפקעה
הקודמת.83)מא.). בהלכה

.ÂË- ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,dL¯‚Â BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿¿≈¿»ƒ»»¿«¬ƒ
¯ÈÊÁÈ84¯·c ÏÎÏ BzL‡ ‡È‰L ÈtÓ ;85¯‡L ‡ÏÂ , «¬ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿¿»»»¿…ƒ¿«

ÌL ‰ÈÏÚ86‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ÂÈÁ‡ ÈtÓ ¯eq‡ »∆»»ƒƒ¿≈»ƒ¿»…ƒƒ¿≈»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

עברה,84) התורה עליו שהטילה יבום מצות אומרים: אין
לט.). (שם אח אשת באיסור עליו ותעמוד תחזור ועכשיו

היא 85) הרי שלקחה, כיון - לאשה" לו "ולקחה שנאמר:
(שם). דבר לכל פעמים 86)כאשתו כמה מצויה זו מילה

ובפ"ד  ה"א, התורה יסודי מהל' בפ"א וראה רבינו. בדברי
ה"ז. אישות מהל'

.ÊË˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k87ÌÈL ÚLz ÔaL , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»ƒ
ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â ,‰‡Èa B˙‡Èa „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»ƒ»ƒ»¿»»∆¬»»ƒƒ

‰Ïaw‰88Ì‡ ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL ÔË˜ Ì·È ,CÎÈÙÏ . ««»»¿ƒ»»»»»∆»«¿ƒ¿ƒ
Ìi˜È - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰89BÈ‡ Ï·‡ . »»∆≈«»ƒ¿∆»¿«≈¬»≈
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˜„aÈÂ Ïc‚iL „Ú ıÏBÁ90·e˙k 'LÈ‡' È¯‰L , ≈«∆ƒ¿«¿ƒ»≈∆¬≈ƒ»
‰L¯ta91‰ˆÈÏÁ ÔÈÚÏ92ÔÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â . «»»»¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»»»ƒ∆≈

ÔÈ˜ ‰B˜ BÈ‡ ÌÈL ÚLz Ôa ˙‡È·e .‰‡Èa B˙‡Èaƒ»ƒ»ƒ«∆≈«»ƒ≈∆ƒ¿»
¯eÓb93‡B·iL „Ú ¯ÊÏ ˙¯z BzÓ·È ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . »¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿»«∆»

ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ‰ÈÏÚ94ıÏÁzL „Ú B‡95BÓk , »∆»««∆ƒ¿ƒ«∆«¬…¿
L¯‡a˙i96. ∆ƒ¿»≈

ה"ג.87) מסיני,88)פי"א משה עד איש מפי איש שקיבלו
פ"ג, נזירות הל' והשווה ה"בֿג. פ"א, ממרים בהל' כמבואר
ה"ח. פ"ג, אבל הל' ה"ג; פ"ד, ממרים הל' הי"ב;

לגרשה 89) יכול ואינו בביאתו, קנאה שהרי ב. קיא, יבמות
כמבואר  כלום, חליצתו אין וכן כלום, קטן גט  שאין בגט

שערות,90)בסמוך. שתי והם גדלות סימני הביא אם
בנדה  הדברים [ומקור ה"י אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר
אין  שנה, י"ב בת שהיא אע"פ חליצה, שלענין א מו,

גדלות]. סימני שהביאה החזקה על לא 91)סומכים "ואם
ז). כה, (דברים יבמתו" את לקחת האיש יחפוץ

ב.92) סא, ותיפקע 93)יבמות גמורה אשתו שתהיה
שהרי  - בלבד גט אלא אח"כ תצטרך ולא יבום זיקת מעליה
גמור, קנין קונה שאינו בגדול, כמאמר אלא ביאתו אין

צו.). (יבמות ה"א פ"ב לקמן בגט.94)כמבואר ויגרשה
לביאתו 95) גט גם תצטרך ואז עליה, יבוא ולא כשיגדל

רוצה  ואינו ביבמתו מאמר העושה כדין קטנותו, שבימי
לקמן  כמבואר לזיקתו, וחליצה למאמרו גט שצריכה לבעול,

מה.). (נדה ה"ג הכ"א.96)פ"ה פ"ה לקמן

.ÊÈ‰pËw‰ ‰Ó·È‰ ÔÎÂ97Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,98ÌaÈÏ ¿≈«¿»»«¿«»ƒ»»«»»¿«≈
ÌaÈÓ - d˙B‡99ÏÈc‚zL „Ú ˙ˆÏBÁ dÈ‡ Ï·‡ ; »¿«≈¬»≈»∆∆«∆«¿ƒ

˜„a˙Â100‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ‰ÏÚ· elÙ‡Â .101 ¿ƒ»≈«¬ƒƒ¿¬»««¿≈∆¿≈»»
˙ˆÏBÁ dÈ‡ -102da e‡ˆnÈÂ ˜„azL „Ú ≈»∆∆«∆ƒ»≈¿ƒ»¿»

ÔÈÓÈq‰103. «ƒ»ƒ

אחד.97) ויום שנה שתיםֿעשרה מבת הפחותה
גדול.98) כשהוא תימצא 99)אפילו שמא חוששים ואין

אשת  באיסור פוגעים ונמצאו לילד, ראויה שאינה איילונית,
פ"ו  (להלן יבום בת אינה שהרי מצוה, במקום שלא אח
אינן  בנות ורוב הרוב, אחרי הולכים אנו כי - ה"ח)

קיט.). (יבמות נערות,100)איילוניות סימני הביאה אם
בהלכה  בסמוך כמבואר לאיש", - "אשה מדמים אנו כי

בעת 101)הבאה. סימנים לה היו לא שמא [חששו
"בת  מד:) (נדה ששנינו ואע"פ קטנה. היא והרי שנבעלה
סובר  - קנאה" יבם עליה בא ואם - אחד ויום שנים שלש
התורה, מן יבמתו קונה הוא שאף שבקטן, שכשם רבינו
כן  כמו - הי"ח) פ"ה (להלן כמאמר ביאתו חכמים עשו
היתה  המגידֿמשנה שלפני כתב שמח' וב'אור בקטנה.
אינה  שנה י"ב אחר נחלצה "ואפילו רבינו: בדברי הנוסחא
הט"ז) (פ"ד להלן שכתב למה סותר זה אבל חליצה".
חליצה", ש"אינה ולא פסולה" "חליצתה שחלצה שקטנה

שם]. עד והערה שם, להלן אין 102)ראה חליצה [שלענין
פח]. הערה למעלה ראה החזקה, על יבמות 103)סומכים

ב. קה,

.ÁÈÌLk104Ck ,LÈ‡ ‰OÚiL „Ú ıÏBÁ Ì·i‰ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«»»≈«∆≈»∆ƒ»

‰ÏB„‚ ‰M‡ ‰OÚzL „Ú ˙ˆÏBÁ ‰Ó·È‰ ÔÈ‡105. ≈«¿»»∆∆«∆≈»∆ƒ»¿»
‰pË˜ ‰Ó·È ÏÚ ‡aL ÔË˜ Ì·ÈÂ106ÌÚ ‰Ê eÏc‚È - ¿»»»»∆»«¿»»¿«»ƒ¿¿∆ƒ

‰Ê107. ∆

אחת 104) הלכה והכל הפסק, שום כאן אין התימנים, בכת"י
את 105)היא. לקחת האיש יחפוץ לא "ואם שנאמר:

גדול  הוא מה ז), כה, (דברים השערה" יבמתו ועלתה יבמתו
ה"ג, פ"ו להלן וראה וברש"י). שם (יבמות גדולה היא אף

שם"106)וה"ו. לאחיו "להקים ראויים שאינם אע"פ
ואפילו  עליה", יבוא "יבמה שנאמר: בזה, זה אסורים אינם

קיא:). (שם שהוא שאין 107)כל לגרשה, יכול אינו שהרי
לקיימה  שעליו נמצא לחלוץ, יכול אינו וכן כלום, קטן גט

(שם). בגט יגרשנה ירצה אם ואז יגדל, אשר עד

.ËÈÔÈzÓzL „Ú ıÏÁz ‡ÏÂ ÌaÈ˙z ‡Ï ‰Ó·È‰«¿»»…ƒ¿«≈¿…«¬…«∆«¿ƒ
ÌBiÓe Ìeai‰ ÌBiÓe ‰˙Èn‰ ÌBiÓ ıeÁ ,ÌBÈ ÌÈÚLzƒ¿ƒƒ«ƒ»ƒ«ƒƒ

ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,‰ˆÈÏÁ‰108ıÏÁz ‡Ï ‰Ó ÈtÓe . «¬ƒ»ƒ¿»»«»ƒƒ¿≈»…«¬…
?ÌBÈ ÌÈÚLz CB˙a109ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ110, ¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»¿»¿ƒ

BzÓ·È ˙‡ ˙Á˜Ï LÈ‡‰ ıtÁÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡Â¿∆¡«ƒ…«¿…»ƒ»««∆¿ƒ¿
ÌeaÈÏ ‰ÏBÚ ‡È‰L ˙Úa - 'eÎÂ BÏÚ ‰ˆÏÁÂ111‰ÏBÚ ¿»¿»«¬¿¿≈∆ƒ»¿ƒ»

‰ÏBÚ dÈ‡ ÌeaÈÏ ‰ÏBÚ dÈ‡L ÔÓÊ ÏÎÂ ,‰ˆÈÏÁÏ«¬ƒ»¿»¿«∆≈»»¿ƒ≈»»
‰ˆÈÏÁÏ112‰LÏM‰ CB˙a ıÏÁ B‡ d˙B‡ ÌaÈ Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒƒ≈»»«¿«¿»

dÈ‡Â ‰¯ËÙ BÊ È¯‰ ,˙¯aÚÓ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈL„Á√»ƒƒ¿≈»¿À∆∆¬≈ƒ¿¿»¿≈»
ÌeÏk ‰ÎÈ¯ˆ113. ¿ƒ»¿

עד 108) להתארס להן שאסור האלמנות, או הגרושות,
מיום  וחוץ הבעל, מיתת מיום חוץ יום תשעים שימתינו
אינה  או מעוברת היא אם שיוודע עד מג.) (יבמות האירוסין
הי"ח. גירושין מהל' פי"א לעיל כמבואר מעוברת,

חשש?109) שום אין בחליצה היא 110)והלא שמא
אשת  באיסור שפגע נמצא קיימא, בן הוא והולד מעוברת,

מא:). (שם מצוה במקום שלא ליבום.111)אח כשרה
יבמתו  "ועלתה הכתוב: פי על הוא "עולה", ולשון

שחלצו 113)שם.112)השערה". "יבמה שם: ברייתא
חדשים" שלשה להמתין צריכה שלשה, בתוך אחים לה
דעת  וכן כשרה, שחליצתה הרי הבעל), מיתת (מיום

מעוברת). ונמצאת דיבורֿהמתחיל לה: (שם ה'תוספות'

.ÎBzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰114‰„ÏÈÂ ˙¯aÚÓ ˙‡ˆÓÂ115Ì‡ : «≈ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆¿»¿»ƒ
BÏ ‰ˆÏÁ ‡lL ÈÓk BÊ È¯‰ - ‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰È‰»»»»∆«»»¬≈¿ƒ∆…∆¿¿»

‰p‰ÎÏ ˙¯zÓe ,ÌÏBÚÓ116Ì‡Â ;‰È˙B·B¯˜a ¯zÓe ≈»À∆∆ƒ¿À»À»ƒ¿∆»¿ƒ
‰ÏÈt‰117„ÏBpL ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L ‡lL B‡118 ƒƒ»∆…»»¿ƒ««∆«

˙ˆÈÏÁL ;ÂÈÁ‡Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ dÏ ıÏBÁÂ ¯ÊBÁ -≈¿≈»∆»≈∆»∆¬ƒ«
BÈ‡ ˙¯aÚÓ‰ ˙‡È·e ,‰ˆÈÏÁ dÈ‡ ˙¯aÚÓ‰«¿À∆∆≈»¬ƒ»ƒ««¿À∆∆≈

ÌeaÈ119. ƒ

עוברה.114) הוכר ולא חדשים שלושה נמצא 115)בתוך
אחריו. בן בעלה הניח שהרי כלל, חליצה בת שאינה

במשנה).116) לה: (יבמות האלמנות כשאר לכהן להנשא
מת.117) ולד חדשיו,118)שילדה לו כלו אם נודע ולא

אמו  - יום שלשים בתוך מת אפילו חדשיו, לו כלו אם כי
ה"ה. לעיל כמבואר היבום, ומן החליצה מן פטורה
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היא 119) שאם עליו, עיין - לו אין ובן שנאמר: שם. יבמות,
מדברי  נאסר זאת ובכל ויבום, חליצה בת אינה מעוברת
כמבואר  זו, בחליצה לכהונה ונפסלה בקרובותיה סופרים
זו  חליצה אין התורה שמן אלא הפילה, שהרי שם, במשנה
(שם) הרא"ש ולדעת (שם). אחרת חליצה וצריכה פוטרת
והריהו  זיקתו, שהורעה לה, וחולץ חוזר עצמו החולץ אין
משאר  אחד אלא - מעולה חליצתו שאין גט, לה נתן כאילו

ס"ב. קסד סי' באהע"ז וראה לה, יחלוץ האחים

.‡Î- ˙¯aÚÓ‰ BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ B‡ ÒBk‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈«≈ƒƒ¿«¿À∆∆
„Ú ¯ÈzÓ „Ïe‰ ÔÈ‡L ,BÊ „ÏzL „Ú d˙¯ˆ ‡Opz ‡Ï…ƒ»≈»»»«∆≈≈∆≈«»»«ƒ«

ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiL120. ∆≈≈«¬ƒ»»

תאמר,120) שמא ביאתה. וכן כלום, אינה זו חליצת שהרי
והלך  קיימא, בר שיהיה הולד מחמת צרתה תינשא כן אם

ק  ולד היולדות נשים רוב עד אחרי מתיר הולד אין - יים
לו.). (יבמות העולם לאויר שיצא

.·ÎÔÈLÈ¯ÙÓ - ˙¯aÚÓ ˙‡ˆÓÂ BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆«¿ƒƒ
Ô˙B‡121;Ìi˜ÈÂ ¯ÊÁÈ - ‰ÏÈt‰ Ì‡ :dÏ ÔÈÈzÓÓe »«¿ƒƒ»ƒƒƒ»«¬…ƒ«≈

„ÏBpL ÌBÈa ˙Ó elÙ‡ ,‰„ÏÈ Ì‡Â122‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¿»¬ƒ≈¿∆«¬≈∆
Ë‚a d‡ÈˆBÓ123dÏ ıÏBÁÂ124˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ƒ»¿≈¿≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆

„ÏBpL ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL „Ïe‰ Ìi˜˙ Ì‡Â ;ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿ƒƒ¿«≈«»»¿ƒ««∆«
‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ -125,Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , ¬≈∆»»∆«»»¿≈»¿ƒ»ƒ∆≈

ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ÈtÓ126. ƒ¿≈∆ƒ∆¿»»»

אחיו 121) אשת משום עליו ואסורה קיים, הולד ימצא שמא
מצוה. במקום והם:122)שלא סימניו, שנגמרו אלא

שמן  ה"ה, לעיל בביאורנו כמבואר שלמים, וצפרניו שערו
חדשיו. לו כלו אם ידוע שלא אע"פ הוא שלם ולד התורה

כנשואתו.123) היא שהרי סופרים 124)לביאתו, שמדברי
כמבואר  והיבום, החליצה מן אמו את פוטר אינו כזה ולד

הכ"א. פ"ב, לקמן וראה ה"ה, ידוע 125)לעיל אם וכן
יום. שלשים בתוך מת ואפילו חדשיו, לו שכלו בוודאי

קידושין 126) ואין מצוה, במקום שלא אח אשת איסור
חייבים  ששניהם אלא עוד ולא לה:). (יבמות בערוה תופסים

ה"א. פ"א שגגות ובהל' שם כמבואר חטאת, קרבן

.‚ÎÏL „ÏÂ ‰ÓaÈ˙pMÓ ÌÈL„Á ‰ML ¯Á‡Ï ‰„ÏÈ»¿»¿««ƒ»√»ƒƒ∆ƒ¿«¿»»»∆
ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ ˜ÙÒ „Ïe‰ ‰Ê È¯‰ - ‡Ói˜127 «»»¬≈∆«»»»≈ƒ∆ƒ¿»»ƒ

ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa Ì‡128‡ÈˆBÈ CÎÈÙÏ .Ë‚·129, ƒ∆ƒ¿»»«¬¿ƒ»ƒ¿≈
¯Lk „Ïe‰Â130ÌÈa‰ - ‰„ÏiL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ¿«»»»≈¿ƒ»»∆»««∆»¿»«»ƒ

ÌÈ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ÂÈ¯Á‡ e‡B·iL131. ∆»«¬»¿≈«¿≈ƒ

המת.127) חדשים,128)לבעלה לשבעה שהיולדת ליבם.
מב.). (שם למקוטעים הוא 129)יולדת שמא - לו אסורה

אינה  אבל וחליצה. יבום בת ואינה לראשון, תשעה בן
ונתייבמה  לאחרון שבעה בן הוא שמא גט, בלי ממנו יוצאה

אשתו. היא והרי בנו 130)כדין הוא אם בין עלֿכלֿפנים,
אחרון. של בנו הוא אם בין ראשון, שמא 131)של

היבם, על ערוה זו ונמצאת לראשון, תשעה בן הוא הראשון
ושני  גדול, כהן להיות ראוי "ראשון לז.): (שם שאמרו כמו
איסורי  מהל' בפט"ו כמבואר בממזרת", ואסור ממזר ספק

הכ"ב. ביאה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
קנין 1) ביבמה, כתובה ביבמה, "מאמר" קידושי בו נתבארו

האחים, גדול על המצוה שעיקר ובאונס, בשוגג היבום
שראויה  יבמה ביבמה, מורדת דין ובחליצה, ביבום כפייה

שזינתה. יבמה ליבום, ולא לחליצה

.‡„Ú BzÓ·È ÏÚ Ì·i‰ ‡B·È ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆…»«»»«¿ƒ¿«
d˙B‡ Lc˜iL2‰ÂLa B‡ ‰Ëe¯Ùa ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ∆¿«≈»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»¿»∆

¯Ó‡Ó ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .‰Ëe¯t3‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡Â . ¿»¿∆«ƒ¿»«¬»¿≈««¬»∆
¯eÓb ÔÈ˜ ‰Ó·È·4‰‡Èa‰ BÓk5¯Ó‡Ó ‰OBÚ‰Â . «»»ƒ¿»»¿«ƒ»¿»∆«¬»

dzÚcÓ ‡lL BzÓ·Èa6ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -7ÔÈ‡L , ƒƒ¿∆…ƒ«¿»…»»¿∆≈
dBˆ¯a ‡l‡ ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰8ÔÓ ‰pË˜e . »ƒ»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿»¿«»ƒ

ÔÈÒe¯‡‰9¯Ó‡Ó da ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,10˙ÚcÓ ‡l‡ »≈ƒ≈ƒ»«¬»∆»ƒ««
‰È·‡11. »ƒ»

כי 2) בועל", ואחרֿכך מקדש - יבמה "מצות א: נב, יבמות
והשווה  שם. כמבואר בביאה, קנינו להתחיל היא פריצות

הכ"א. אישות מהל' פ"ג לי 3)לעיל התקדשי לה: שאומר
דין  שאין "לפי מאמר ונקרא שם). (רש"י זה יבמין במאמר
אפילו  יבום אבל . . . בשתיקה ולא באמירה אלא קידושין
יוםֿטוב' ('תוספות קנאה" - היא אחרת אשה שסבר בשוגג,
מביא  ה"א) פ"ב, יבום (הל' וב'קובץ' מ"א). פ"ב, יבמות
אלא  גמורים קידושין שאינם משום יוסף': ה'נמוקי בשם
לקדשה  שיכול והואֿהדין "מאמר". נקראו סתם, כדיבור
אישות  מהל' פ"ג לעיל (ראה אשה קידושי כדין בשטר,

(מגידֿמשנה). שם ביבמות כמבואר או 4)ה"ג), ליורשה,
תותר  לא לגרשה, ירצה אם וכן כהן. היבם אם לה להטמא
למאמרו. גט ותקבל לזיקתו שתחלוץ עד לזר, להנשא

כסף 5) לה שנתן אע"פ כי התורה. מן גמור קנין קונה שהיא
קידושין  אין שהרי גמורים, קידושין קידושיה אין קידושין,
כאשה  להעשות לו התירתה לא והתורה אח, באשת תופסין
בתורה  שנכתבה ביאה והיא המצוה כסדר אלא נכרית

ה"ג. פ"ה להלן וראה וברש"י). שם שלא 6)(יבמות
למאמרו.7)בהסכמתה. גט צריכה מאמר 8)ואינה ודין

פ"ד  לעיל וראה מד.). (קידושין אשה קידושי כדין יבמין
ה"א. אישות המת.9)מהל' לאחיו ארוסה שהיתה

כמבואר 10) לאביה, קידושיה וכסף אביה ברשות היא שאז
הי"א. אישות מהל' קטנה 11)בפ"ג אבל שם. קידושין,

אלא  מתקדשת ואינה בה רשות לאביה אין הנישואין, מן
ה"ז. ופ"ד הי"ב, שם אישות בהל' כמבואר לדעתה,

.·C¯·Ó ‡e‰ Ck ,BzÓ·È ˙‡ Lc˜Ó ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆¿«≈∆¿ƒ¿»¿»≈
ÔÈ‡eO ˙k¯a12‰a˙k ·˙BÎÂ ‰¯OÚa13Ïk ÔÈ„k , ƒ¿«ƒƒ«¬»»¿≈¿À»¿ƒ»

‰M‡ ‡OB14¯Ó‡Ó da ‰OÚ ‡ÏÂ BzÓ·È ÏÚ ‡a‰ . ≈ƒ»«»«¿ƒ¿¿…»»»«¬»
¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ -15¯Á‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ eÈ‡Â , »»ƒ¿»»¿≈»ƒ«¬…¿«≈««

kÓe .‰ÏÈÚa‰˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈ16dÏ ·˙BÎÂ . «¿ƒ»«ƒ«««¿¿≈»
‰a˙k17. ¿À»

הגאונים 12) (דעת ה"ג אישות מהל' פ"י לעיל המבוארת
אירוסין  ברכת שמברך והואֿהדין 'העיטור'). בספר הובאת
כמבואר  במאמר, כשמקדשה הכ"ג) פ"ג, אישות הל' (ראה
שם. ובב"ח 'העיטור' בשם קסו סי' אהע"ז ב'טור'
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א.13) נב, ה"ז.14)יבמות אישות מהל' פ"י לעיל ראה
הל"ב. פ"ד להלן מובא יבמה, כתובת ליורשה 15)ונוסח

בא  ואם המת, אחיו בנחלת זוכה הוא וכן לה, ולהטמא
נג:) שם וברש"י נב. (יבמות בלבד בגט יוציאה לגרשה

ה"ג. פ"ה, לקמן דברי 16)וראה על שמרד על שם.
בהל' לעיל רבינו וכלשון בביאה, לכתחילה לקדשה חכמים
בדבר  פרוצים ישראל יהיו שלא "כדי הכ"א): (פ"ג אישות
ראש  קלות שנהג מדרבנן, רידוי "מכת - מרדות זה".

שם). ביבמות (רש"י לשהות 17)בעצמו" לאדם שאסור
להוציאה  בעיניו קלה תהא שלא כדי כתובה, בלא אשתו עם
והל' ה"א, פ"א לעיל וראה ה"ז). אישות מהל' פ"י (לעיל

הי"ד. פכ"ב אישות

.‚‚‚BLa ÔÈa BzÓ·È ÏÚ ‡a‰18„ÈÊÓa ÔÈa19ÔÈa «»«¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈ƒ≈
Ò‡a20ÔBˆ¯a ÔÈa21‡È‰Â „ÈÊÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa , ¿…∆≈¿»≈∆»»≈ƒ¿ƒ

˙‚‚BL22‡e‰Â ‰„ÈÊÓ ‡È‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Òe‡ B‡ ∆∆¬»≈∆»¿»ƒ¿ƒ»¿
,‰¯Ú ‰˙È‰L ÔÈa ‰LÈ ‰˙È‰L ÔÈa ,Òe‡ B‡ ‚‚BL≈»≈∆»¿»¿≈»≈∆»¿»≈»

(dk¯„k ‡lL ÔÈa dk¯„k ‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈa)23„Á‡ , ≈∆»»∆»¿«¿»≈∆…¿«¿»∆»
‰¯ÚÓ‰24¯ÓBb‰ „Á‡Â25‰˜ -26. «¿»∆¿∆»«≈»»

אחרת.18) אשה או אשתו שהיא ולא 19)סבר זנות לשם
עליה 20)למצוה. ובא יבמתו ותקפתו לאשתו, שנתכוין

נד.). מוסב 21)(יבמות שזה או מצוה, ולשם לה שנתכוין
כן, לעשות שאנסוהו באונס, שהיו בין - ומזיד" "שוגג על

נג:). ליבמות ('תוספות' ברצון שהיו באופן 22)בין
מצוה. לשם נתכוונו לא א.23)ששניהם נד, יבמות

מלשון 24) בלבד, העטרה ראש הכניס אלא ביאתו גמר שלא
הערה". מקורה "את יח): כ, (ויקרא "שהכניס 25)הכתוב

ה"י). ביאה איסורי מהל' פ"א רבינו (לשון האבר" כל
מקום 26) מכל - עליה" יבוא "יבמה שנאמר: ב: נג, יבמות

כדרכה, - עליה יבוא "יבמה שם: אמרו וכן נד.). (שם
נד.): (סנהדרין שאמרו וכמו כדרכה", שלא - ולקחה
ששני  הכתוב, לך מגיד - יג) כ, (ויקרא אשה" "משכבי
פ"ו  יבמות לרבינו, המשנה פירוש השווה באשה. משכבות
מ'גזירהֿ ב נה, ביבמות למדו (מערה) העראה ולענין מ"א.
ונאמר  עליה", "יבוא ביבמה נאמר - "ביאהֿביאה" שוה',
אף  ביאה, כגמר העראה להלן, מה יבוא", "לא בממזר:

ביאה. כגמר העראה יבמה, בקנין

.„Ì‡) Ï·‡ ;ÏÚ·Ï Ôek˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¬»ƒ
‚b‰ ÔÓ ÏÙ27da Ú˜˙Â28¯BkL ‰ÈÏÚ ‡aL (B‡ , »«ƒ««¿ƒ¿«»∆»»∆»ƒ

ÌeÏk ¯ÈkÓ BÈ‡L29ÔLÈ B‡ ,30Ôek˙ .‰˜ ‡Ï - ∆≈«ƒ¿»≈…»»ƒ¿«≈
¯Á‡ ¯·„Ï31ÁÈË‰Â32‰˜ ‡Ï - BzÓ·Èa33ÁÈË‰Ï ; ¿»»«≈¿≈ƒ«ƒƒ¿…»»¿»ƒ«

ÌeLÏ Ôek˙ È¯‰L ,‰˜ - BzÓ·Èa ÁÈË‰Â ‰Ó‰aa«¿≈»¿≈ƒ«ƒƒ¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿
ÌB˜Ó ÏkÓ ‰ÏÈÚa34. ¿ƒ»ƒ»»

לאשתו.27) שאע"פ 29)ביבמתו.28)כשנתקשה
ותוספתא  ה"א, פ"ו יבמות ('ירושלמי' קנה - שייבם ששוטה
היינו  - ה"ג) פ"ו להלן רבינו בדברי הוא וכן פי"א, שם
כלום, מכיר שאינו שיכור אבל לביאה, כשמתכוין דווקא
בכותל  להטיח כנתכוין ודומה כלל, לביאה מתכוין אינו

שמח'). ('אור בסמוך כמבואר קנה, אינו 30)שלא הוא אף
ישן). ד"ה שם ו'תוספות' נד. (יבמות כלל לביאה מכוין

להטיח 31) "נתכוין התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
שם). ביבמות הגמרא (מלשון לשון 32)בכותל" בעל,

על  קשת", "כמטחוי טז) כא, (בראשית ככתוב חץ, יריית
שם). לתורה, (רש"י כחץ יורה שהזרע יבמות,33)שם

כלל. ביאה לשם נתכוין לא שהרי שם.34)שם.

.‰‰ÓaÈ˙pL ‰Ó·È35‡Ï' ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ‰¯Ó‡Â , ¿»»∆ƒ¿«¿»¿»¿»¿¿ƒ…
Èt ÏÚ Û‡Â ,'ÈzÏÚ·36,'ÈzÏÚa' ¯ÓB‡ ‡e‰L ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ∆≈»«¿ƒ

dL¯‚Â37ıÏÁiL B˙B‡ ÔÈÙBk -38Ìc˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿≈¿»ƒ∆«¬…ƒ¿ƒ≈
Ë‚a dL¯‚Â39L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â .40B˙B‡ ÔÈÙBk - ¿≈¿»¿≈¿ƒ¬«ƒ…≈≈ƒ

ÏÚ·iL41ıÏÁÈ B‡42Ë‚a ‡ÈˆBÈÂ ,43¯Á‡Ï dL¯b . ∆ƒ¿…«¬…¿ƒ¿≈≈¿»¿««
'ÈzÏÚ· ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL44ÌÈL˜·Ó - ¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

dÏ ıÏÁiL epnÓ45- ÏÚa ‡lL ‰„BÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ∆∆«¬…»¿ƒ»»∆∆…»«
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈÙBk46'ÈzÏÚ·' ˙¯ÓB‡ ‡È‰ .47‡e‰Â , ƒ«¬…ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ¿
'ÈzÏÚa ‡Ï' ¯ÓB‡48‰Ê ÔÈ‡L ,‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ≈…»«¿ƒ≈»¿ƒ»¬ƒ»∆≈∆

dÒkL ¯Á‡ Ì„‡ Ïk ÏÚ d¯Ò‡Ï ÔÓ‡49. ∆¡»¿»¿»«»»»««∆¿»»

היבם.35) אע"פ.36)שכנסה התימנים: בכת"י
שבעלה,37) אחרי גירשה ולדבריו ידה, מתחת יוצא שגיטה

חליצה. עוד צריכה נבעלה,38)ואינה שלא לדבריה כי
יותר  נאמנת והיא שתחלוץ, עד לזר להנשא ניתרת אינה
שלא  נפשו על לעמוד יכול אדם יום שלשים עד כי ממנו

כופים 39)לבעול. ואין לחלוץ אותו כופים לפיכך כלומר,
עליו, ונאסרה וגירשה הואיל לייבם, לקמן אותו כמבואר

לה". שחלץ כמי נעשה "שהרי ה"א: שהיא 40)פ"ה
לו. לחליצה.41)מותרת קודמת יבום מצות אם 42)כי

לייבם. רוצה שכבר 43)אינו לדבריו אנו חוששים כי
ה'מגיד  ולדעת גט. בלא לאחרים ניתרת אינה וממילא בעלה,
היבם: יאמר לא אם אפילו רבינו, דברי בהבנת משנה'
בעל, מסתמא שכנסה כל כי גט, בלא יוצאה אינה בעלתי,
שלא  הודו ששניהם בעובדא, - א קיב, ביבמות כמבואר
נראה  וכן לחליצה, נוסף גט הצריכוה זאת ובכל נבעלה,

שם. הרי"ף יותר 44)מדברי הוא וכאן בעלתי. טוען והוא
נפשו  על לעמוד יכול אדם אין היא: חזקה כי ממנה, נאמן
קיא:). (שם בעל ובוודאי יום, משלושים יותר מלבעול

הגט 45) מספיק לדבריו כי לחלוץ, לכופו יכולים ואין
מקפיד  והוא נבעלה, וכבר הואיל לאחרים להתירה בהחלט
בביתֿדין  בפניו שתרוק שמתבייש לפי לה, לחלוץ שלא
להחזירה  יוכל לא לה, יחלוץ אם וגם שם). ('תוספות'
להחזירה  אח"כ יוכל אשתו, בתור כשיגרשה אבל עולמית,
והיא  יוסף'). ('נמוקי הט"ו פ"א לעיל כמבואר כשיתפייסו,
נבעלה, שלא לדבריה כי חליצה, בלא לזר להנשא אסורה
על  איסור חתיכת עצמה ועשתה זיקתה, הותרה לא עדיין

העולם. לא 46)כל שניהם לדברי שהרי גיטה, על נוסף
גירשה  שהרי איֿאפשר ולייבמה עדיין, זיקתה הותרה

קיא:). (שם עליו בין 47)ונאסרה יום, שלושים בתוך בין
שלושים. עד 48)לאחר לאחרים מותרת אינה ולדבריו

לה. ואינה 49)שיחלוץ שבעלה, חזקה וכנסה, והואיל
קיב.). (שם בלבד גט אלא ממנו צריכה

.ÂÏB„b‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ - ÌÈa¯ ÌÈÁ‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ««ƒ«ƒƒ¿»««»
.„Ïz ¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,ıÏÁÏ B‡ ÌaÈÏ¿«≈«¬…∆∆¡«¿»»«¿¬∆≈≈
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‰ÚeÓM‰ ÈtÓ50e„ÓÏ51¯BÎaa ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L , ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»«¿
ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ Ìe˜È ÔÈÁ‡‰ ÏB„b ,¯ÓBÏk .ÔÈÁ‡aL∆»«ƒ¿«¿»«ƒ»«≈»ƒ

˙n‰52¯L‡ BÚÓLÓ - '„Ïz ¯L‡' ¯Ó‡pL ‰ÊÂ . «≈¿∆∆∆¡«¬∆≈≈«¿»¬∆
Ì‡‰ ‰„ÏÈ53ÔÈ‡Â ,54.‰Ó·È‰ „Ïz ¯L‡ BÚÓLÓ »¿»»≈¿≈«¿»¬∆≈≈«¿»»

אולם 50) כך, משמעו אין מקרא של שפשוטו אע"פ כלומר,
למדו  זה) מפי זה שקיבלו הקבלה (מבעלי השמועה מפי
כדלהלן. דרשה בדרך ולפרשו מפשוטו, המקרא להוציא

ה"ד. פ"ה, התורה יסודי להל' בביאורנו יבמות 51)וראה
א. יחלקו 52)כד, ולא נחלתו, ולנחול אשתו את לייבם

אינה  או לנחלה אומר "אתה שם). (רש"י עמו אחיו שאר
קוראים  - יוסף הכתוב): מדבר לו שיולד (ובבן לשם אלא
"יקום  כאן: נאמר יוחנן, אותו קוראים - יוחנן יוסף, אותו
שם  "על ו): מח, (בראשית להלן ונאמר אחיו", שם על
נחלה, – להלן האמור שם מה - בנחלתם" יקראו אחיהם

(שם). לנחלה" - כאן האמור שם האחים,53)אף אם
פ"ב, יבמות המשנה, (פירוש עבר" במקום העתיד "ובא

משמע 54)מ"ו). "עם התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
- תלד "אשר א: כד, ביבמות דרשו וכן היבמה", תלד אשר
עצמה  ביבמה שגם הרי יולדת", שאינה לאיילונית פרט
ב'מגיד  וראה ה"ח, פ"ו לקמן רבינו וכלשון מדבר, הכתוב

משנה'.

.ÊÌaÈÏ ÏB„b‰ ‰ˆ¯ ‡Ï55ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ -56. …»»«»¿«≈¿«¿ƒ«»»«ƒ
,‰ÂˆÓ EÈÏÚ :ÔÈ¯ÓB‡Â ÏB„b‰ Ïˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - eˆ¯ ‡Ï…»¿ƒ≈∆«»¿¿ƒ»∆ƒ¿»

ÌaÈÏ Ì·i‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .ÌaÈ B‡ ıÏÁ B‡57Ï·‡ , ¬…«≈¿≈ƒ∆«»»¿«≈¬»
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈÙBk58. ƒ«¬…

לחלוץ.55) רצה (חוץ 56)ואפילו מאחיו הגדול ואין
במשנה  כמפורש ממנו, לקטן קודם שבכולם), מהגדול
כל  על מהלכין - רצה לא ליבם, בגדול "מצוה לט). (יבמות
רבינו  גרס וכן כו'". גדול אצל חוזרין - רצו לא האחין,
עא. הערה להלן וראה כד.). (שם קשישא אביי בדברי

שמואל'57) ('בית אחת בכפיפה נחש עם דר אדם שאין
ב'תוספות' רבינוֿתם מפרש וכן ה) ס"ק קסא, סי' לאהע"ז

לייבם. כופין שאין ב לט, את 58)יבמות אלא כופין ואין
לט.). (שם עליו מוטלת והמצוה הואיל הגדול,

.ÁB‡ ,ÔËw‰ ÏÈc‚iL „Ú ÈÏ eÈzÓ‰ :ÏB„b‰ ¯Ó‡»««»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ«»»
CÏB‰‰ ‡B·iL „Ú59CÏnÂ ,L¯Á‰ ‡È¯·iL „Ú B‡ , «∆»«≈«∆«¿ƒ«≈≈¿ƒ»≈

Ba60ÔÈ‡ - ıÏÁ‡ È‡ B‡ ÌaÈ‡ È‡ ‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡Â ,¿ƒ…ƒ¿∆¬ƒ¬«≈¬ƒ∆¡…≈
Ó EÈÏÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBLÌaÈ B‡ ,‰Âˆ ¿ƒ∆»¿ƒ»∆ƒ¿»«≈

ıÏÁ B‡61. ¬…

אחרת.59) למדינה יסכים 60)שהלך אולי אתו, נתייעץ
שם.61)לייבם.

.ËÂÈÁ‡ ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ÏB„b‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«»ƒ¿ƒ»«∆∆≈»ƒ
ÔËw‰62‡e‰ ÏB„b‰ ÈÁ‡ ÏÚ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ63,‰Âˆn‰ «»»»««»ƒ«»«ƒ¿»

‡e‰L ‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;‡B·iL „Ú BÏ eÈzÓ‰«¿ƒ«∆»∆»¿ƒ»∆∆
ıÏÁ B‡ ÌaÈ :Ô‡k64. »«≈¬…

י"ג 62) לו שמלאו בשנים, גדול כן גם והוא ממנו, הצעיר

אחד. ויום היא.63)שנה התימנים: ואין 64)בכת"י 
שם). (יבמות המצוה את משהים

.ÈÌeaÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰Ó·È65ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL66- ¿»»»¿»¿ƒ∆…»¿»¿ƒ¿«≈
dÏÚa ÏÚ ˙„¯BÓ ÔÈ„k dÈc67dÓ·È ˙‡ ÔÈÙBÎÂ ; ƒ»¿ƒ∆∆««¿»¿ƒ∆¿»»

dÏ ıÏÁÏ68‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,69ÂÈÁ‡ ÁÈp‰ Ì‡Â . «¬…»¿≈≈¿…¿À»¿ƒƒƒ«»ƒ
‡ÏÂ ÌeaÈÏ Ô‰Ó Ì·i‰ dÚ·zL ÈÓ Ïk - ˙Ba¯ ÌÈL»ƒ«»ƒ∆¿»»«»»≈∆¿ƒ¿…

‰a˙Î ‡Ïa ‡ˆ˙Â dÏ ıÏBÁÂ ,˙„¯Bn‰ ‡È‰ ‰˙ˆ¯70; »¿»ƒ«∆∆¿≈»¿≈≈¿…¿À»
¯‡Lk Ô˙a˙Î ˙BÏËB eÚa˙ ‡lL ‰È˙B¯ˆ ¯‡Le¿»»∆»∆…ƒ¿¿¿¿À»»ƒ¿»

.˙BÓÏ‡‰»«¿»

ליבם.65) כשרה אם 66)שהיא אבל מספקת, טענה ללא
ונוטלת  חולצת מום, בעל שהוא או לה, הגון אינו יבמה

הי"ד. בסמוך כמבואר מאסתיהו 67)כתובתה, שאמרה
אישות  מהל' פי"ד לעיל מבואר ודינה לו, להבעל יכול ואיני
(ראה  חליצה למצות קודמת יבום ומצות הואיל כי ה"ח,
כמו  מורדת, זו הרי להתייבם, מסרבת והיא ה"ב), פ"א לעיל
פ"ה, בכתובות הרי"ף פסק וכן הי"ג. בסמוך מבאר שרבינו

א. סד, בכתובות הסוגיא מסקנת שכופין 68)עלֿפי כשם
אישות  בהל' וכמבואר מורדת, כשאשתו לגרש הבעל את
רבינו  על חולקים פוסקים שהרבה שם ביארנו וכבר שם.
מורדת, כשאשתו לגרש הבעל את כופין אין ולדעתם  בזה,
בפירוש. התלמוד חכמי שהזכירו מקומות באותם אלא

המורדת.69) ס"א)70)כדין קסה (סי' אהע"ז ובשו"ע
אם  ולפיכך קודמת, חליצה שמצות הפוסקים, דעת הביא
הרמ"א  פסק וכן מורדת, דין לה אין להתייבם רוצה אינה

שם.

.‡È,ÌeaÈÏ ÏB„b‰ d˙B‡ Ú·˙Â ,ÌÈa¯ ÔÈÓ·È‰ eÈ‰»«¿»ƒ«ƒ¿»«»«»¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÂÈÁ‡a ‰ˆB¯Â Ba ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

ÌaÈÏ ÏB„ba ‰ÂˆnL ,dÏ71. »∆ƒ¿»«»¿«≈

מורדת 71) זו הרי בו, שהמצוה למי מתרצית שאינה וכיון
אין  לה" שומעים "אין רבינו: לשון אולם (מגידֿמשנה).

רוקח'). ('מעשה מורדת שנקראת משמע

.·È,ıÏÁÏ ‡ÏÂ ÌaÈÏ ‡Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :ÏB„b‰ ¯Ó‡»««»≈ƒ∆…¿«≈¿…«¬…
ÌeaÈÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ d˙B‡ Ú·˙Â ,CÈÙÏ ÈÁ‡ È¯‰¬≈««¿»«ƒ¿»«»∆»ƒ»«ƒ¿ƒ
‰ˆB¯ ‡e‰Â ¯Á‡ Á‡a ‰˙ˆ¯Â ,Ba ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»¿»«≈¿∆
‰ÂˆnL ÏB„b‰ ˜lzÒpL ¯Á‡Ó ;˙„¯BÓ BÊ ÔÈ‡ - da»≈∆∆≈««∆ƒ¿«≈«»∆ƒ¿»

ÔÈÂL Ôlk È¯‰ - Ba72Ô‰Ó „Á‡a ‰ˆB¯ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â , ¬≈À»»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆»≈∆
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰„¯Ó ‡Ï BÊ È¯‰ - da ‰ˆB¯ ‡e‰Â¿∆»¬≈…»¿»¿…∆»
È‡ È¯‰ :‰¯Ó‡Â ,˙¯Á‡ ‰È„Óa Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆»≈∆ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»¬≈¬ƒ

B˙B‡ ˙zÓÓ73ÈÈ‡ ‰Ê Ï·‡ ,È˙B‡ ÌaÈÈÂ ‡B·iL „Ú «¿∆∆«∆»ƒ«≈ƒ¬»∆≈ƒ
BÈ‡L ‰ÊÏ ÌÈ¯ÓB‡Â .˙„¯BÓ BÊ ÔÈ‡ - Ba ‰ˆB¯»≈∆∆¿¿ƒ»∆∆≈
dÏ ÔzÏÂ dÏ ıÏÁÏ ‰ˆ¯z Ì‡ :d˙B‡ Ú·Bz‰ ÏB„b‰«»«≈«»ƒƒ¿∆«¬…»¿ƒ≈»
„Ú ·LzL ‰˙ˆ¯ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,ıÏÁ - ‰a˙k¿À»¬…¿ƒ«¬≈»¿»∆≈≈«

EÈÁ‡ ‡B·iL74.ÂÈÏÚ ‰ÓÈ„˜ ÔÈ„ EÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»

קשישא 72) אביי בדברי גרס וכן לט.), (יבמות כבמשנה
(מגידֿ האחים" כל על הולכים - רצה "לא כד.): (שם
הראב"ד, ולדעת עוז'). ('מגדל ספרדית גירסא והיא משנה).
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אביי  בדברי גורס והוא למצוה, קודם - מחבירו הגדול כל
- רצה לא לייבם, בגדול "מצוה שם): (יבמות קשישא
וכעין  אחיו). משאר וגדול ממנו, (=קטן גדול" אחר הולכים
ו'תוספות' ברש"י היא (וכן שם שלפנינו הגירסא גם זה

הקטן". אחיו אצל הולכים - רצה "לא בכת"י 73)שם):
איננה. זו תיבה ה"ט,74)התימנים, לעיל ששנינו ואע"פ

ואין  שיבוא, הגדול לאחי המתינו לומר יכול הקטן שאין
רוצה  אינו שהקטן מדובר שם - המצוה?! את משהים
כאן  ואילו בינתיים, מתבטלת והמצוה לחלוץ, ולא לייבם
שדייק  וזהו כלל, מתבטלת המצוה ואין לה לחלוץ יכול הרי
(משנהֿלמלך). חלוץ" . . . לה לחלוץ תרצה "אם רבינו:

איסור שכל מתרץ, שמח' יסודו וה'אור המצוה השהיית
הוא  בינתיים יבוא, שהגדול עד נמתין אם כי האשה, בעיגון
בעצמה  היא שלפנינו, בדין ואילו לעגנה. לו ואסור מעגנה,
מצדנו, עיגון שום ואין לייבמה שיבוא ליבם להמתין רוצה

לה. הרצוי את לבקש בידה והרשות

.‚ÈÏˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - da ‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ba ‰˙ÏzL ‰Ê ‡a»∆∆»¿»¿…»»»¿ƒ≈∆
ÔÈ¯ÓB‡Â ,B· ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â ÌaÈÏ d˙B‡ Ú·zL ‰Ê∆∆»«»¿«≈¿ƒ≈»»¿¿ƒ
ÌeaÈ ˙ÂˆÓe ,‰Ê ‡l‡ ÌaÈÏ ‰ˆ¯L ÈÓ Ô‡k ÔÈ‡ :dÏ»≈»ƒ∆»»¿«≈∆»∆ƒ¿«ƒ

˙Ó„B˜75ÔÈ„k ‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz B‡ ,BÏ ÌaÈ˙z B‡ ; ∆∆ƒ¿«≈≈≈¿…¿À»¿ƒ
˙„¯BÓ Ïk76. »∆∆

קטן 75) "ביאת א: לט, ביבמות אמרו וכן חליצה, למצות
ביאת  גדול, וחליצת בשנים), הוא גדול אבל מאחיו, (קטן
- לחלוץ רוצה שהגדול במקום שאפילו הרי עדיפה", קטן
אינו  שהגדול שלפנינו, בדין כלֿשכן עדיפה, הקטן ביאת

לחלוץ. ולא לייבם לא ה"ז 76)רוצה לעיל ביארנו וכבר
הפסידה  ולא מורדת אינה ולדבריהם זה, על חולקים שיש

כתובתה.

.„ÈÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁzL dÈcL e¯Ó‡L ‰Ó·È Ïk77 »¿»»∆»«¿∆ƒ»∆«¬…¿…ƒ¿«≈
‰a˙k dÏ LÈ Ì‡ ,d˙a˙k ˙ÏËB BÊ È¯‰ -78¯‡Lk , ¬≈∆∆¿À»»ƒ≈»¿À»ƒ¿»

˙BÓÏ‡‰ Ïk79B‡ ÔÈÁL ‰kÓ dÓ·È ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»«¿»¿≈ƒ»»¿»»À≈¿ƒ
ÌÈL‡ ÈÓeÓ ¯‡L Ba LiL80dÏ ıÏBÁ -81˙ÏËBÂ ∆≈¿»≈¬»ƒ≈»¿∆∆

Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk ÔÈÓeÓ da e„ÏB .d˙a˙k82- ¿À»»¿»ƒ¿∆ƒ∆∆»»
e‰„O ‰ÙÁzÒ83ÔzÈÂ ıÏÁÈ - ÌaÈÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ; ƒ¿«¬»»≈ƒ…»»¿«≈«¬…¿ƒ≈

‰a˙k84. ¿À»

ופ"ו,77) יד; יג, ה"ד, פ"ג, ולקמן ה"ה. פ"א, לעיל ראה
כמבואר 78)ה"ז. מבעלה, כתובה לה שאין לארוסה פרט

עליו, אסורה שהיתה או הי"א, אישות מהל' פ"י לעיל
הי"ז. לקמן שניה 79)כמבואר שאלו: - א פה, ביבמות

ואילו  לא, או מיבם כתובה לה יש ליבם, שניה ולא לבעל
אע"פ  כי כלל, שאלו לא - לבעל שניה ולא ליבם שניה על
בה  נעשה לא שהרי בעלה, מנכסי כתובתה נוטלת שחולצת,
לקמן  במגידֿמשנה וכן שם, ליבמות (הרשב"א איסור שום

הי"א.80)הי"ז). אישות, מהל' פכ"ה לעיל המנויים
לפני 81) שנפלה ליבמה "מניין ד.): (יבמות שאמרו כמו

טענותיה  סותמים (אין אותה חוסמין שאין שחין, מוכה
שנאמר  רש"י), - וחולץ אותו כופים אלא להתייבם, לכופה
ישבו  כי לו: וסמוך בדישו, שור תחסום לא ד) כה, (דברים

עלינו כלומר, יחדיו", האלה אחים הפסוקים סמיכות לדרוש

ריח  בעל בעלה שהיה "מי ואפילו לו. מלהתייבם ולפטרם
. . . מום אותו בו ויש אחיו לפני ונפלה ומת  . . . הפה
יכולה  איני ולך לקבל, יכולה הייתי לאחיך לומר, היא יכולה
הי"ג). אישות מהל' (פכ"ה כתובתה" ויתן ויחלוץ - לקבל

בעלה.82) שמת אחרי להתייבם, לו נשטפה 83)ממתנת
גרם. מזלו כלומר, ונתקלקלה. האשה 84)שדהו כדין

פכ"ה  לעיל המבואר שנתארסה, אחר מומין בה שנולדו
א. עה, בכתובות ומקורו ה"ד, אישות מהל'

.ÂËdÏÚa ÈiÁa dÓ·ÈÓ ‰È‰ ‰¯„pL ‰Ó·È85B‡ , ¿»»∆»¿»¬»»ƒ»»¿«≈«¿»
ÌÈ„e‰i‰ ÏkÓ ‰È‰ ‰¯„pL86ıÏÁiL B˙B‡ ÔÈÙBk - ∆»¿»¬»»ƒ»«¿ƒƒ∆«¬…

d˙a˙k Ïh˙Â dÏ87dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰¯„ Ì‡Â .88 »¿ƒ…¿À»»¿ƒ»¿»¿««ƒ««¿»
dÏ ıÏÁiL epnÓ ÌÈL˜·Ó -89È¯‰ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ∆∆«¬…»¿ƒ…»»¬≈

˙„¯BÓ BÊ90ÈiÁa elÙ‡ d¯„a ‰ek˙ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¿≈ƒƒ¿«¿»¿ƒ¿»¬ƒ¿«≈
‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - d˙B‡ ÌaÈÈ ‡lL È„k dÏÚaB˙B «¿»¿≈∆…¿«≈»≈ƒ

ıÏÁÏ91‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,‰„¯Ó Ôk Ì‡ ‡l‡ ,92. «¬…∆»ƒ≈»¿»¿≈≈¿…¿À»

שלא 85) תשמיש, הנאת פירטה ולא ממנו, תהנה שלא
קיא: (יבמות בעלה מיתת לאחר ממנו עצמה לפטור נתכוונה

לה,86)וברש"י). קשה שהתשמיש להם, תיבעל שלא
נתנה  כי יחשדנה שלא בעלה של דעתו להפיס ונתכוונה

וברש"י). קיב. (שם באחר יכולה 87)עיניה אינה שהרי
נתכוונה  לא כי מורדת, דין לה ואין נדרה, מחמת להתייבם
כבעל", אינו "יבם דאמר: כרב, (שם היבום מן להפטר

שם). ה'תוספות' מן 88)וכפירוש להפטר שנתכוונה
כתובתה 89)היבום. ויתן לה יחלוץ מרצון, יסכים ואם

קיא:). כתובה,90)(שם בלא ותצא - לחלוץ אותו וכופים
ה"י. לעיל לומר 91)כמבואר שיכול כתובתה, לה וליתן

הגורמת. שהיא הוא, ממנה והעיכוב לייבמה, רצוני
אלא 92) כתובה, וליתן לחלוץ אותו לכוף יכול אינך כלומר,

ע"פ  איש' ('חזון כתובה מקבלת שאינה מורדת כדין לכוף
המגידֿמשנה).

.ÊËÈÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰ˆÈÏÁÏ Ì·i‰ dÚ·zL ‰Ó·È¿»»∆¿»»«»»«¬ƒ»¿ƒ∆∆≈ƒ
ÈÏÚa ˙È·a ·L‡ ‡l‡ ,‰a˙k ˙ÏËB ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ93 ∆∆¿…∆∆¿À»∆»≈≈¿≈«¿ƒ

˙BÓÏ‡‰ Ïk ¯‡LÎÂ94e˜‰ È¯‰L ,dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»»»«¿»≈¿ƒ»∆¬≈ƒ¿
ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰ÊÏ d˙B‡95ıÏBÁ - ‰ˆ¯ ,ÌaÈÓ - ‰ˆ¯ ,96 »»∆ƒ«»«ƒ»»¿«≈»»≈

˙Bf È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰a˙k Ô˙BÂ¿≈¿À»¿…∆»¬ƒ»¿»¬ƒƒ∆
‰e‚Ú ·L‡Â ÈlMÓ97dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈiÁ ÈÓÈ Ïk98; ƒ∆ƒ¿≈≈¬»»¿≈««≈¿ƒ»

‰˜e˜Ê z‡L ÔÓÊ Ïk :dÏ ¯ÓB‡ Ì·i‰ È¯‰L99ÔÈ‡ ÈÏ ∆¬≈«»»≈»»¿«∆«¿¿»ƒ≈
˙¯Á‡ ‰M‡ ÈÏ ÔÈ˙B100¯LÙ‡ - ÈeO ‰È‰ elÙ‡Â . ¿ƒƒƒ»«∆∆«¬ƒ»»»∆¿»

˙¯Á‡ ‰M‡ ‡OiL101B˙Èa CB˙a ‰·È¯Ó BÏ ‰È‰z B‡ , ∆ƒ»ƒ»«∆∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈
‰Ó·È‰ ÈtÓ102. ƒ¿≈«¿»»

מנכסיו.93) ואתזון המת, בעלי שגר לעיל 94)בבית ראה
ה"א. אישות מהל' מדעתו 95)בפי"ח ולא בעלה, במיתת

היבם. בה נזקקין 96)בחר לחלוץ "תבע א: סד, כתובות
לחלוץ. תבע דיבורֿהמתחיל שם, ה'תוספות' פירשו וכן לו".
"אם  שנאמר: תלוי, הדבר שביבם - ב לט, ביבמות אמרו וכן
- רצה מייבם, - רצה כרצונו, הכל - האיש" יחפוץ לא

אחר,97)חולץ. לאיש להנשא לא ולזכרו, לבעלי קשורה
תעגנה". "הלהן יג): א, (רות הכתוב אלא 98)מלשון
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כרחה. בעל שם.100)קשורה.99)חולצת כתובות,
לו.101) יתנוה לא לו, זקוקה שזו זמן שאשתו 102)וכל

סתימת  (מתוך בבית כצרה לה ותהיה אותה, ייבם כי תחשוב
שלא  מסכימים שניהם ואם שם). בכתובות הגמרא סוגיית
שמואל' ('בית בדבר קפידא שאין משמע לייבם, ולא לחלוץ
א). סי' צבי' 'חכם בתשובות וכן ט, אות קסה, סי' לאהע"ז
בחליצה. מצוה שיש משמע קפ, עמ' חוקת פרשת ובזוהר
לא  הזוהר שגם כתב, פה סי' ח"ב אהע"ז סופר' ה'חתם אבל
אלא  חיובי, באופן לחלוץ מצותֿעשה שיש לומר התכוון
ואין  חולצת, אלמנתו שתהא ולנשמתו, למת היא שסגולה
הדלקת  או קדיש אמירת כעין המת, עם גמילותֿחסד אלא זו
בכך  רוצה אינה אם לחלוץ האשה את לכוף ואין זית, שמן
עם  להטיב תרצה אם בזה, וכיוצא הטורח או הבושה מפני
כך. על לכופה יכול ביתֿהדין אין - לאו ואם תטיב, - המת

.ÊÈÈtÓ ‰a˙k dÏÚa ÏÚ dÏ ‰È‰ ‡lL ‰Ó·È¿»»∆…»»»««¿»¿À»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰L103Ì·iÏ ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â ,104 ∆»¿»¬»»»«¬≈ƒÀ∆∆«»»

¯‡a˙iL BÓk105ÔÈ‡Â ,ÌaÈÓ - ÌaÈÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡ , ¿∆ƒ¿»≈ƒ»»«»»¿«≈¿«≈¿≈
‰a˙k ÂÈÏÚ dÏ106.dÏÚa ÏÚ dÏ ‰È‰ ‡lL C¯„k »»»¿À»¿∆∆∆…»»»««¿»

ÌÚ ‰˙È‰L BÓk - ˙ÙÒBza dÓ·È ÌÚ dÈ„Â¿ƒ»ƒ¿»»«∆∆¿∆»¿»ƒ
dÏÚa107‰a˙k dÏÚa dÏ ·˙k ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .108B‡ , «¿»¬»ƒ…»«»«¿»¿À»

Ì·i‰ CÈ¯ˆ - d˙B‡ ‰ÏÁÓ B‡ d˙a˙k BÏ ‰¯ÎnL∆»¿»¿À»»»¬»»»ƒ«»»
‰a˙k dÏ ·zÎÏ109˙BÓÏ‡‰ ¯‡Lk110. ƒ¿…»¿À»ƒ¿»»«¿»

אמו).103) (אם לו שניה שהיתה אחים 104)כגון שהיו
שם). וברש"י פד. יבמות (ראה האם מן ולא האב מן

הי"ג.105) פ"ו ועכשיו 106)לקמן וקנאה, עליה כשבא
רוצה  אם אבל פה.). (יבמות כתובה לה אין - להוציא רוצה
אסור  שהרי כתובה, לה שיכתוב צריך אצלו, להשהותה
פ"י  לעיל כמבואר כתובה, בלא אשתו עם לשהות לאדם
רבינו, דברי את מפרש שמח' וה'אור ה"י. אישות מהל'
אצלו, לקיימה כשירצה אפילו כתובה שום לה כותב שאינו
והרי  רבינו, בדברי בסמוך כמבואר תוספת, לה ויש הואיל
התוספת. לה לשלם שיצטרך להוציאה, בעיניו קלה אינה
הרי  הכתובה, על לבעל כשמחלה השני, במקרה ולפיכך
להוציאה, היבם בעיני קלה ונשארה התוספת, על גם מחלה
כמבואר  כתובתה", לה לכתוב היבם "צריך רבינו: ציין כאן

הי"ד. אישות מהל' פכ"ב תוספת 107)לעיל לה שיש
מבואר  והטעם כתובה, עיקר לה שאין אע"פ לה שהתחייב

ה"ג). פכ"ד (שם לו.108)לעיל מותרת שהיתה למרות
או 109) שמכרה אחרי לקיימה רצה אם עצמה בעלה שהרי

קלה  תהא שלא לה ולכתוב לחזור חייב כתובתה, לו מחלה
ה"י. אישות מהל' פ"י לעיל כמבואר להוציאה, בעיניו

רשום 110) שהיה הכתובה סכום זה ואין מנה. שכתובתן
אישות  מהל' פכ"ב לעיל השווה לבעלה. שמכרה בכתובתה

קפד. והערה הל"ב פ"ד ולהלן שם, ובביאורנו הי"ד

.ÁÈıÏÁiL Ì„˜ B‡ dÓ·È ‰ÈÏÚ ‡B·iL Ì„˜ ‰Ó·È‰«¿»»…∆∆»»∆»¿»»…∆∆«¬…
‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯ÊÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ dÏ»¬≈ƒ¬»¿ƒ»≈¿»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÏÚ·e ¯Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â .¯Ê LÈ‡Ï ‰ˆeÁ‰ ˙n‰ ˙L‡≈∆«≈«»¿ƒ»¿ƒƒ»¿«≈»«

‡È‰Â ‡e‰ ‰˜BÏ -111Ë‚a d‡ÈˆBÓe .112eÈ‰ elÙ‡Â , ∆»ƒƒ»¿≈«¬ƒ»
‰pnÓ ÌÈa ‰nk BÏ113ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡Â .114ÏÚÂ «»»ƒƒ∆»¿∆∆¿»»»¿«

dÓ·È115˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,dÏ ıÏBÁ dÓ·ÈÂ . ¿»»ƒ»»≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆
.ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ

בפי"ט 111) המנויות לאֿתעשה מצוות כל על שלוקין כדרך
אינם  - נבעלה לא ועדיין נישאה ואם ה"ד. סנהדרין מהל'

אפילו 112)לוקים. שהרי עדיין, נבעלה כשלא אפילו
הי"ט. בסמוך כמבואר גט, צריכה בלבד נתקדשה

בעלה,113) תחת ותשאר יבמה לה יחלוץ אומרים: אין
עליו  אסורה אלא פסולים, שהם בניה על לעז להוציא שלא

ונישאה 114)עולמית. הואיל עדיין, נבעלה לא ואפילו
בפי"ט  רבינו שכתב כמו ונאסרה, בעולה בחזקת זו הרי
כהונה  מאיסורי אשה שנשא כהן ה"ג: ביאה איסורי מהל'
בעולה  בחזקת נשואה שכל נתחללה, נבעלה שלא אע"פ
נבעלה  לא אם לוקים שאינם אלא רוקח'), ('מעשה היא

בעלה,115)ודאי. ובא שנשאת איש לאשת דומה שהיא
ע"פ  שם וברי"ף צב: (יבמות זה ועל זה על שאסורה
השני  מן בניה שאין אלא ה"ד). פ"י, שם ה'ירושלמי'
ואין  בלבד, לאו איסור אלא אינה לשוק שיבמה ממזרים,
ביאה  איסורי מהל' פט"ו ראה לאוין. חייבי מאיסור ממזר

ה"אֿב.

.ËÈ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙116dÓ·È ÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï -117, ƒ¿«¿»¿«≈…∆∆¿»«¿»»
Ëb dLcwL ¯f‰ dÏ Ô˙B ‡l‡118B‡ ÌaÈÓ dÓ·ÈÂ ∆»≈»«»∆ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

‡OÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ô‰k dÓ·È ‰È‰ Ì‡Â .ıÏBÁ≈¿ƒ»»¿»»…≈∆≈»ƒ»
‰Le¯‚119‡‰È ‡lL È„k ,Ë‚a ¯f‰ ÔÓ ‡ˆz - ¿»≈≈ƒ«»¿≈¿≈∆…¿≈

dÓ·È dÏ ıÏÁÈÂ ,¯kO ‡ËBÁ‰120. «≈ƒ¿»¿«¬…»¿»»

לו.116) נישאה לא מאשת 117)ועדיין גרועה שאינה
בעלה  על נאסרה שלא בעלה, ובא לאחר שנתקדשה איש
ה"ו. גירושין מהל' בפ"י לעיל כמבואר הראשון,

כמבואר 118) מספק, לשוק ביבמה תופסים קידושין שהרי
גט. ממנו וצריכה הי"ד, אישות מהל' פ"ד ויש 119)לעיל

שגרושה  יכול, אינו לייבם (שהרי לה יחלוץ שהכהן סברא
נותן  המקדש אלא כן אמרו לא - למקדש מותרת ותהא היא)

גט. ועכשיו 120)לה מייבמה, היבם היה חטאו שאלמלא
לאחרי  ואף ברשותו?! תישאר ועלֿידיֿזה לו, אסורה
וקידשה  הואיל - קנס משום לעולם לו אסורה החליצה,

(רמב"ן). ברשות שלא

.ÎıÏÁL ¯Á‡ d‡Oe ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ dL¯bL ¯f‰ ¯ÊÁ»««»∆≈¿»ƒ»≈ƒ¿»»««∆»«
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - dÓ·È dÏ121dL¯b Ì‡ Ï·‡ . »¿»»≈ƒƒ»ƒ»¬»ƒ≈¿»

ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰ˆÏÁL ¯Á‡ d‡Oe ¯ÊÁÂ ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿»«¿»»««∆»¿»ƒƒ
˙‡OpL LÈ‡ ˙L‡Ï ‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ ;B„iÓ d˙B‡»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆ƒ∆ƒ»
BÓk ,‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ,dÏÚa ‡·e»«¿»∆ƒ¬»«∆¿«∆¿

e¯‡aL122‰˙pfL ‰Ó·È‰Â .123‰˜e˜Ê ‡È‰Â124‡Ï - ∆≈«¿¿«¿»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»…
dÓ·È ÏÚ ‰¯Ò‡125.ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯ ‡l‡ , ∆∆¿»«¿»»∆»»»≈»»¿«≈

קונסים 121) אין - כנ"ל קנס, משום עליו שאסרוה אע"פ
רק  בזה להחמיר לנו שדי שנשאה, אחר להוציאה אותה

במגידֿמשנה). הובא (רשב"א, פ"י 122)לכתחילה לעיל
- "יבמה צב:): (יבמות אמרו וכן ה"ז, גירושין מהל'
שהלך  באשה דמיחלפא בה, יש נישואין בה, אין קידושין

הים". למדינת קידושין.123)בעלה כשהיא 124)בלא
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נתייבמה. ולא חלצה לא ועדיין יבם, שאינה 125)שומרת
(סוטה  לאו איסור אלא בה ואין הואיל החמורה, איש כאשת
יבמה, על שנאסרה לאחר, לנשאת דומה ואינה יח:).
לה  חלץ שיאמרו: לחוש, יש שם כי הי"ח, לעיל כמבואר
אבל  חלוצתו, נושא זה והרי לכונסה וחזר ונישאת יבמה
ולא  מצדה היא שפריצות וידעו כלֿכך, קול לה אין זנות
כהן, יבמה ואם פ:). לגיטין (רש"י שחלצה בה יחשדו
וכהן  זונה, ונעשתה לה לאסור נבעלה שהרי עליו, נאסרה
ובפי"ט  ה"א; ביאה איסורי מהל' בפי"ח (ראה בזונה אסור

ס"ג). קנט סי' אהע"ז ובשו"ע ה"ה,

.‡ÎÌ‰È¯·cÓ ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó·È Ïk126‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ »¿»»∆ƒ»≈ƒƒ¿≈∆ƒ≈»∆»
Ì·È ˙wÊ127‰Ó·È ÔB‚k ,Ì·È ˙wÊ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡ B‡ ƒ«»»≈»∆»ƒ«»»¿¿»»

ÂÈL„Á BÏ eÏk ‡lL „ÏÂ ‰„ÏiL128CB˙a ˙Óe ∆»¿»»»∆…»√»»≈¿
BÓk Ì‰È¯·cÓ ˜ÙqÓ ıÏÁzL dÈcL ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ∆ƒ»∆«¬…ƒ»≈ƒƒ¿≈∆¿

e¯‡aL129‰ˆÈÏÁ Ì„˜ ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙Â ‰ÎÏ‰ Ì‡ , ∆≈«¿ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»¿«≈…∆¬ƒ»
dÏÚa ÌÚ ·L˙Â dÓ·È dÏ ıÏBÁ -130‰Lc˜˙ Ì‡Â . ≈»¿»»¿≈≈ƒ«¿»¿ƒƒ¿«¿»

dÏ ıÏBÁ BÈ‡ - ‰ˆeÏÁa ¯eÒ‡ ‡e‰L ,Ô‰ÎÏ131; ¿…≈∆»«¬»≈≈»
Ô‰È¯·c ˜ÙÒ ÌeMÓ BzL‡ ‰Ê ÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L132. ∆≈¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆

˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ˙Ó B‡ Ô‰k‰ dL¯b133Ck ¯Á‡Â , ≈¿»«…≈≈¬≈∆∆¿««»
.‰lÁzÎÏ ÌÈ¯Á‡Ï ˙¯zÓÀ∆∆«¬≈ƒ¿«¿ƒ»

חכמים.126) או 127)מדברי להתייבם היבם, עם קשר
לתשעה 128)לחלוץ. נולד אם ידוע שאינו כלומר,

ובצפרניו, בשערו שלם שהוא גמרו, סימניו אבל חדשים,
גמור. ולד הוא התורה ועיי"ש 129)ומן ה"ה, פ"א לעיל

כט. שניים.130)בהערה קידושין צריכה ואינה
קודם 131) נישאת אם וכלֿשכן שם), וברי"ף ב לו, יבמות

ברי"ף  כמבואר בעלה, מתחת אותה מוציאים שאין חליצה,
ס"ז. קסד, סי' אהע"ז בשו"ע וכן התורה 132)שם, שמן

יבם. זיקת עליה ואין - סימניו וגמרו הואיל הוא, גמור ולד
שלא 133) כדי אלא חליצה בלא לבעלה התירוה לא שהרי

חליצה  בלא להתירה צורך אין שגירשה וכיון עליו, לאסרה
כתוב: שם לרי"ף הגיבורים' ב'שלטי אולם (מגידֿמשנה).
אין  הכהן מת אם חליצה, בלא לכהן שהתירוה שמאחר
לישראל, להנשא רוצה אם אפילו לחלוץ אותה מצריכים

הותרה. - שהותרה שמאחר

ה'תש"פ  תשרי י"ב רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היבום,1) מן לפטור בני זה לומר נאמנות רבינו בו ביאר

היבם. מת לומר נאמן מי ביבום, לחייב אחי וזה

.‡'ÌÈa ÈÏ LÈ' ¯Ó‡L B‡ ,'Èa ‰Ê' ¯ÓB‡‰2È¯‰ - »≈∆¿ƒ∆»«≈ƒ»ƒ¬≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ¯ËBÙe ,ÔÓ‡ ‰Ê3. ∆∆¡»≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

לייבום.2) מותי) (לאחר זקוקה אשתי ואפילו 3)ואין
היה  רצה שאילו להם, זקוקה אינה אחים לו שיש הוחזק
ולפוטרה  להתירה נאמן לפיכך לשקר, לו ומה בגט פוטרה
"חזקתו  את סותר דיבורו שאין גם, ומה יבום, מזיקת
הרי  בנים לו ויש הואיל אחים, לו יש אם שאפילו באחים",

מיבום. פטורה זו

.·'ÔÈÁ‡ ÈÏ LÈ' ¯Ó‡L B‡ ,'ÈÁ‡ ‰Ê' ¯Ó‡4BÈ‡ - »«∆»ƒ∆»«≈ƒ«ƒ≈
BzL‡ ˙‡ ¯Ò‡Ï ÔÓ‡5;Ì·iÏ ‰˜e˜Ê dÁÈp‰Ïe ∆¡»∆¡…∆ƒ¿¿«ƒ»¿»¿»»

B˙BÓ ¯Á‡Ï d¯Ò‡Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰L6. ∆¬≈∆ƒ¿«≈¿»¿»¿««

בחזקת 4) כה עד הייתה והיא ליבום, זקוקה היא והרי
לייבום. זקוקה שתחלוץ.5)שאינה עד לאחרים להינשא

זקוקה.6) שאינה הקודמת מחזקתה להוציאה נאמן ואינו

.‚B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ¯Ó‡Â ,ÔÈÁ‡ BÏ LiL ˜ÊÁÓ ‰È‰7 »»À¿»∆≈«ƒ¿»«ƒ¿«ƒ»
'ÔÈÁ‡ ÈÏ ÔÈ‡'8ÔÓ‡ BÈ‡ -9ÈÓ ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ«ƒ≈∆¡»¿≈ƒ»««ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡ - 'ÈÁ‡ ‰Ê ÔÈ‡' ÂÈÁ‡ ˜ÊÁ‰L10‰È‰ ‡Ï . ∆À¿«»ƒ≈∆»ƒ≈∆¡»…»»
e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÌL LiL ÏB˜ ‡ˆÈÂ ,ÔÈÁ‡a ˜ÊÁÓÀ¿»¿«ƒ¿»»∆≈»≈ƒ∆»ƒ
elÙ‡ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈ„Ú‰Â ,ÔÈÁ‡ dÏÚ·Ï LiL∆≈¿«¿»«ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ»«∆∆¬ƒ
BÊ È¯‰ - 'Á‡ ÈÏ ÔÈ‡' B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‡e‰ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒ»≈ƒ»¬≈

˙LLBÁ11ÔÈzÓ˙Â ,12e¯Ó‡L ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL „Ú13 ∆∆¿«¿ƒ«∆»»≈ƒ∆»¿
eÏ‡MÈÂ14. ¿ƒ»¬

זו.7) בשעה לשקר עשוי ואינו רצינית שעה שהיא
יבום.8) מזיקת פטורה היא במה 9)והרי נאמן ואינו

הוחזק  והרי חזקה, נגד מועיל "מיגו" אין כי לגרשה שבידו
לי  יש ב"אמר אולם לו, שאין נאמינו ואיך אחים לו שיש
נאמן. ולפיכך האחים חזקת את סותר אינו בנים"

לייבום.10) זקוקה היא והרי הקודמת, החזקה לבטל
דין.11) בבית הקול הוחזק לא ואפילו לקול,
היא 12) והרי ממש בקול יש שמא לאחרים, מלהינשא

לייבום. לו 13)זקוקה שיש יודעים שהם עליהם, אחרים
על 14)אחים. ולעמוד לברר שאפשר מכיוון ייבדקו,

איש. אשת באיסור נקל ולא לברר עלינו - עדים מפי הדבר

.„,LÈ‡ ˙L‡ ÔÈa ‰Èet ÔÈa ,‰M‡ ÌÚ ‰fL ÈÓƒ∆»»ƒƒ»≈¿»≈≈∆ƒ
‡È‰ elÙ‡Â ,‡e‰ ÈpnÓ ¯aÚ‰ ‰Ê :¯Ó‡Â ,‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»¿»«∆»À»ƒ∆ƒ«¬ƒƒ

‰M¯È ÔÈÚÏ Ba ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ - BÏ ‰„BÓ15È¯‰ , »««ƒ∆¿¿ƒ¿«¿À»¬≈
ÌeaÈ ÔÈÚÏ ˜ÙÒ ‰Ê16‰˙pÊ Ck ,‰Ê ÌÚ ‰˙pfL ÌLk . ∆»≈¿ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»

È¯‰Â ?È‡cÂ Ba ‰fL ¯·c‰ Ú„eÈ ÔÈ‡Óe ,¯Á‡ ÌÚƒ«≈≈«ƒƒ»««»»∆∆¿«««¬≈
‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡17‡e‰ ˜ÙÒ ÌÏBÚÏ ‡l‡ ,18¯ÈÓÁ‰Ïe . ≈¬»»∆»¿»»≈¿«¿ƒ

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,Ba ÔÈc19. »ƒ¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

במתנה.15) נכסיו את לו לתת יכול ירצה אם שהרי
בנו.16) שזה לומר נאמן לידתו 17)אם מתחילת שהרי

חזקתו  על העמדנו בו לומר יכול אתה ואין זה. בספק הוא
לייבום.18)הקודמת. וזקוקה בנו אינו שמא 19)שמא

ליבם. ואסורה בנו הוא

.‰,dÏÚa ˙nL ‰Ó·ÈÏ „ÈÚ‰Ï „Á‡ „Ú ÔÓ‡∆¡»≈∆»¿»ƒƒ»»∆≈«¿»
dÏÚ·Ï ÔzpL B‡ dÓ·È ˙nL B‡ ;ÂÈt ÏÚ ˙ÓaÈ˙Óeƒ¿«∆∆«ƒ∆≈¿»»∆ƒ«¿«¿»

¯ÊÏ d¯Èz‰Ï ,Ôa20Ì"ekÚ B‡ ‰M‡ B‡ „·Ú elÙ‡ . ≈¿«ƒ»¿»¬ƒ∆∆ƒ»«
Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ21„ÈÚnL BÓk Ì·i‰ ˙˙ÈÓa „ÈÚÓ ≈ƒ«¿ƒÀ≈ƒ¿ƒ««»»¿∆≈ƒ

˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,d¯Èz‰Ï LÈ‡ ˙L‡a¿≈∆ƒ¿«ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÈLe¯b22. ≈ƒ

שאין 20) בן, לבעלה ניתן לומר: נאמן אינו הראב"ד ולדעת
רבינו  אולם משקר, שהוא ואפשר להגלות העשוי דבר זה
היא  ואף בלבד, העד על עצמה סומכת האשה שאין סובר,
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תצטרך  שלא כדי הוא, אמת אם ובודקת בדבר מדקדקת
הנישואין. לאחר מבעלה להעיד 21)לצאת מתכוון שאינו

לזר. להינשא עד 22)ולהתירה כדין ביבמה עד דין כי
איש. באשת

.ÂdÏÚa ˙nL BÊÏ BÊ ˙B„ÈÚÓ ÔÈ‡L ÌÈL LÓÁÂ23Ck , ¿»≈»ƒ∆≈¿ƒ»∆≈«¿»»
dÓ·È ˙nL dÏ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡24d˙B‡ ÔÈ„k BÊ ˙e„Ú ÔÈ„Â . ≈¿ƒƒ»∆≈¿»»¿ƒ≈¿ƒ»

˙e„Ú25˙˙ÈÓa ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÔÈÚÏ ≈¿ƒ¿«≈ƒ∆«¿ƒƒ∆∆∆¿ƒ«
Ì·i‰26¯·c ÏÎÏe27. «»»¿»»»

זו.23) את זו שונאות לקלקלה,24)שחזקתן שמתכוונות
ממנו. לצאת תצטרך כן ואחרי לזר מיתת 25)שתינשא של

נאמן 26)הבעל. היבם מות על המעיד הראשון שהעד
השני כשנ  אין ויכחישנו אחר עד יבוא כך אחר ואם יים,

נאמן 27)נאמן. אינו התורה מן בעבירה הפסול כגון
זו. לעדות

.Ê˙BÓ·È ÈzL28˙Ó' ˙¯ÓB‡ BÊ ,Ìi‰ ˙È„nÓ e‡aL ¿≈¿»∆»ƒ¿ƒ««»∆∆≈
‰¯eÒ‡ BÊ - 'ÈÏÚa ˙Ó' ˙¯ÓB‡ BÊÂ 'ÈÏÚa29ÈtÓ «¿ƒ¿∆∆≈«¿ƒ¬»ƒ¿≈

BÊ ÏL dÏÚa30ÔÈ‡L ;BÊ ÏL dÏÚa ÈtÓ ‰¯eÒ‡ BÊÂ , «¿»∆¿¬»ƒ¿≈«¿»∆∆≈
dÓ·È ˙nL dÏ „ÈÚ‰Ï ˙Ó‡ dzÓ·È31BÓk , ¿ƒ¿»∆¡∆∆¿»ƒ»∆≈¿»»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

אחים.28) שני לזר.29)נשי יבמה 30)להינשא שהוא
לו. שתחלוץ בפנינו ואינו לו, חי.31)וזקוקה הוא ושמא

.ÁdÏ LiL BÊ - dÏÚa ˙nL „Ú Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰È‰»»¿««≈∆≈∆≈«¿»∆≈»
d¯eq‡a ˙„ÓBÚ „Ú‰32dÏÚa ÈtÓ ‰¯eÒ‡ dÈ‡L , »≈∆∆¿ƒ»∆≈»¬»ƒ¿≈«¿»

dÓ·È ÈtÓ ‡l‡33È¯‰L ,˙¯zÓ „Ú dÏ ÔÈ‡L BÊÂ ; ∆»ƒ¿≈¿»»¿∆≈»≈À∆∆∆¬≈
˙nL ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‡È‰Â ,dÓ·È ˙nL „Ú‰ „ÈÚ‰≈ƒ»≈∆≈¿»»¿ƒ∆¡∆∆«∆≈

.ÈÏÚa«¿ƒ

לזר.32) אלא 33)להינשא יבמה, מות על עדות שאין
לה. נאמנה אינה והיא יבמתה,

.ËÌÈa BÊÏ ‰È‰34dÏ ÔÈ‡L BÊ - ÌÈa ÔÈ‡ BÊÏÂ »»»»ƒ¿»≈»ƒ∆≈»
‰¯eÒ‡ ÌÈa35˙¯zÓ ÌÈa dÏ LiL BÊÂ ,36Ô‰Ï ‰È‰ . »ƒ¬»¿∆≈»»ƒÀ∆∆»»»∆

Ô‰ÈzLÏ ÌaÈÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‡k ¯Á‡ Ì·È37. »»«≈»¬≈∆¿«≈ƒ¿≈∆

לייבום.34) זקוקה ואינה זיקתה 35)מבעלה, בגלל
לא 36)ליבמה. ולזו ובנים עדים "לזו אמרו: שם ובגמרא

זו  ייבום, זיקת כאן שאין מותרות", שתיהן בנים ולא עדים
חברתה. בעידי וזו בניה, הן,37)מפני בתים משני שהרי
חברתה. את פוטרת אחת ואין

.ÈÔ˙B‡ ÌaiL Ì·i‰ ‰Ê ˙Ó38,¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙B¯eÒ‡ - ≈∆«»»∆ƒ≈»¬¿ƒ»≈¿»
‰lÁza eÈ‰Lk39eL¯b˙Â eÓaÈ˙ .40el‡ È¯‰ - ¿∆»«¿ƒ»ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿¬≈≈

.¯ÊÏ ˙B¯zÓÀ»¿»

מיתת 38) (מצד זקוקות שתיהן נמצאו בנים, הניח ולא
הם. חיים שמא הים, שבמדינת ליבמיהן לפני 39)היבם)

שמת  להעיד חברתה כלפי נאמנת האחת שאין הייבום,
בנים,40)יבמה. והניח יבמן מת אם הדין והוא מיבמן.

לייבום. עוד זקוקות שאין

.‡È'ÈÏÚa ˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»ƒ»∆¡∆∆«≈«¿ƒ

‡Op˙Â41ÌaÈ˙z B‡42˙Ó ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰Ó·È‰ ÔÈ‡ , ¿ƒ»≈ƒ¿«≈≈«¿»»∆¡∆∆«≈
Â‡Ï ¯eq‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯ÊÏ ‡OpzL ÈÓ·È43‡nL , ¿»ƒ∆ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ«∆»

‰ÈÈÚa Ï˜ ‰È‰È44˙Ó' ¯ÓBÏ ÔÓ‡ Ì·i‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆«¿≈∆»¿≈≈«»»∆¡»«≈
 ÂÈÈÚ ‡nL ,BzL‡ ˙‡ ÌaÈiL 'ÈÁ‡da Ô˙45ÔÈ‡Â . »ƒ∆¿«≈∆ƒ¿∆»≈»»«»¿≈

,d˙È·Ï ÒkzL 'È˙BÁ‡ ‰˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰»ƒ»∆¡∆∆«≈»¬ƒ∆ƒ»≈¿≈»
˙‡ ‡OiL 'ÈzL‡ ‰˙Ó' ¯ÓBÏ ÔÓ‡ LÈ‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ∆¡»«≈»ƒ¿ƒ∆ƒ»∆
¯Á‡Â d˙BÁ‡ ‰˙nL ÌÈ„Ú ÈL e„ÈÚiL „Ú ,d˙BÁ‡¬»«∆»ƒ¿≈≈ƒ∆≈»¬»¿««
ÌeMÓ ‡l‡ „Á‡ „Ú eÈÓ‡‰ ‡lL ;d˙È·Ï Òkz Ck»ƒ»≈¿≈»∆…∆¡ƒ≈∆»∆»ƒ

‰e‚Ú ˙¯z‰46e¯‡aL BÓk ,47. «»«¬»¿∆≈«¿

בנים,41) לו שיש כגון לייבום, זקוקה שאינה באופן לזר,
אחים. לו אין ליבם.42)או זקוקה האמור 43)כשהיא

זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ולא 44)בתורה:
בעלי, מת לאומרת בניגוד יבמה, מת אם היטב תדקדק
ובניה  דין, בית מיתת וענשו איש" "אשת איסור שהוא

ממזרים. האשה 45)מהשני את שאסר חכם אפילו שהרי
בה. נתן עיניו שמא יישאנה, לא זה הרי בנדר, בעלה על

נקבל 46) לא אם בעולם, איש לשום להינשא יכולה שאינה
לישא  יכול גיסה וכן לאחרים, להינשא יכולה זו אבל עדותו.

אחרת. עגונות".47)לו ישראל בנות תשארנה "שלא

.·ÈCÎÈÙÏ48dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰ ,49dÓ·ÈÂ ¿ƒ»»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ»»
˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈
- 'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÓ·È ˙Ó' ‰¯Ó‡L B‡ ,'ÈÓ·È¿»ƒ∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡ BÊ È¯‰50dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈≈»∆¡∆∆¬»ƒ»¿»ƒ«¿»
„·Ïa51Ìi‰ ˙È„Óa Ì·È ÈÏ Ôz' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e , ƒ¿«»»¿»¿»ƒ«ƒ»»ƒ¿ƒ««»
'˙ÓÂ52'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÓ·È ˙Ó' ‰¯Ó‡L ÔÈa , »≈≈∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

'ÈÏ ÔzpL Ì·i‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡L ÔÈa≈∆»¿»≈«¿ƒ¿««»≈«»»∆ƒ«ƒ
˙Ó‡ BÊ È¯‰ -53¯Ò‡L ‰t‰L ;54‰t‰ ‡e‰ ¬≈∆¡∆∆∆«∆∆»««∆

¯Èz‰L55. ∆ƒƒ

יבמי".48) "מת לומר: נאמנת ואינה ואין 49)הואיל
ליבם. זקוקה בחזקת היא והרי בנים להינשא 50)לבעלה

ליבום. זקוקה בחזקת היא והרי כאן 51)לזר, היה ולא
לזר. היתר בחזקת היא והרי חמותי 52)יבם, שילדה

בן. הים לזר.53)במדינת לי 54)להינשא ניתן שאמרה
לייבום. זקוקה עצמה והחזיקה מת 55)יבם אמרה שהרי

יבמי.

.‚È,Ìi‰ ˙È„ÓÏ d·e dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ««»
- 'Èa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e»»¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈¿ƒ

˙Ó‡56¯ÊÏ ¯z‰ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ È¯‰L ;57˙Úa ∆¡∆∆∆¬≈»¿»¿∆¿«∆≈¿»¿≈
‰ÎÏ‰L58- 'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â Èa ˙Ó' ‰¯Ó‡ . ∆»¿»»¿»≈¿ƒ¿««»≈«¿ƒ

aÈ˙‰Ï ˙Ó‡ dÈ‡Ì59‰È¯·„Ï ÔÈLLBÁÂ .60, ≈»∆¡∆∆¿ƒ¿«≈¿¿ƒƒ¿»∆»
˙ˆÏBÁÂ61.˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

לזר.56) בן 57)להינשא להם יש שהרי הבעל. ימות אם
לייבום. זקוקה עכשיו 58)ואינה וגם בן. לה היה שהרי

מחזקתה. עצמה מוציאה בחזקת 59)אינה הייתה שהרי
אהבתה  מחמת שמא לחוש ויש לו, זקוקה ואינה לזר מותרת

משקרת. היא שהרי 60)אליו לזר, להתירה לא להחמיר,
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איסור  חתיכת עצמה ועשתה לייבום, היא זקוקה לדבריה
לזר. לזר.61)להינשא מותרת שתהיה כדי

.„È„·Ïa dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰62Ôz' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e , »¿»ƒ«¿»ƒ¿«»»¿»¿»ƒ«
'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙ÓÂ Ìi‰ ˙È„Óa Ôa ÈÏ63- ƒ≈ƒ¿ƒ««»»≈¿««»≈«¿ƒ

dÓ·ÈÏ ¯z‰ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ È¯‰L ;˙ÓaÈ˙Óe ˙Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«∆∆∆¬≈»¿»¿∆¿«∆≈ƒ»»
Ôa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡ .‰ÎÏ‰L ˙Úa¿≈∆»¿»»¿»≈«¿ƒ¿««»≈«≈

'ÈÏ ÔzpL64Ìeai‰ ÔÓ dÓˆÚ ¯ËÙÏ ˙Ó‡ dÈ‡ - ∆ƒ«ƒ≈»∆¡∆∆ƒ¿…«¿»ƒ«ƒ
‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓe65‰È¯·„Ï ÔÈLLBÁÂ .66‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ , ƒ«¬ƒ»¿¿ƒƒ¿»∆»¿∆∆¿…

.˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆

לו.62) זקוקה בחזקת היא והרי יבם לה נמצאת 63)ויש
ליבם. זקוקה לייבום.64)שהיא עוד זקוקה ואינה

זקוקה.65) הוחזקה עשתה 66)שהרי שהרי להתייבם, לא
היבם. על איסור חתיכת עצמה

.ÂËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na67‰p‰kÏ ‰ÏeÒt ‰˙È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»«¿À»
‰lÁzÓ68‰ÏÏÁ B‡ ‰Le¯‚ ‰˙È‰L ÔB‚k ,69B‡ , ƒ¿ƒ»¿∆»¿»¿»¬»»
‰¯Ó‡L'˙nLk eÈÈ‰ ‰¯ÚÓa'70ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ∆»¿»ƒ¿»»»ƒ¿∆≈¬»ƒ≈

ÌÈ„Ú e‡B·ÈÂ ıÏÁz ‡nL .˙ˆÏBÁ dÈ‡ - Ôk ¯·c‰«»»≈≈»∆∆∆»«¬…¿»≈ƒ
‰lÁz ˙Ó ÏÚa‰Â ‰¯Ó‡L BÓk ¯·c‰L e„ÈÚÈÂ71, ¿»ƒ∆«»»¿∆»¿»¿«««≈¿ƒ»

‰‡¯ÈÂ ,Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â ,ÌeÏk dÈ‡ BÊ ‰ˆÈÏÁ ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¬ƒ»≈»¿¿ƒ»≈¿…≈¿ƒ¿∆
‰n„ÈÂ Ô‰kÏ ˙‡OÂ ‰ˆÏÁL d˙B‡ ‰‡B¯‰»∆»∆»¿»¿ƒ»«…≈ƒ«∆
ÌÈ„Úa Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰p‰kÏ ˙¯zÓ ‰ˆeÏÁ‰L∆«¬»À∆∆«¿À»¿≈≈«»≈ƒ
¯‡Mz ‡l‡ ,ÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁz ‡Ï CÎÈÙÏ .e‡aL∆»¿ƒ»…«¬…¿…ƒ¿«≈∆»ƒ»≈

.ÌÈ„Ú e‡B·iL „Ú ‰‡ˆiLk ‰˜e˜Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«¿»¿∆»¿»«∆»≈ƒ

דבריה.67) סמך על חולצת שנישאה 68)שהיא טרם
זה. שאמה 69)לבעלה כגון כהונה, מאיסור שנולדה

ואסורה  חללה בתם הרי הכהן, לאביה ונישאה גרושה הייתה
לכהן. מת 70)להינשא מי ולהעיד לבוא עמנו איש ואין

הבן. או האב זקוקה 71)תחילה ואינה הבן, שמת לפני
ליבם.

.ÊËd˙¯ˆÂ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡ ÔÎÂ72,Ìi‰ ˙È„ÓÏ ¿≈ƒ»∆»««¿»¿»»»ƒ¿ƒ««»
dÏ e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e73‡Ï BÊ È¯‰ - 'CÈÏÚa ˙Ó' »¿«ƒ¿»¿»≈«¬ƒ¬≈…

‰„ÏÈ Ì‡ Ú„eiL „Ú ,ÌÏBÚÏ ÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁz«¬…¿…ƒ¿«≈¿»«∆ƒ»«ƒ»¿»
d˙¯ˆ74‰ÚLz ¯Á‡ ıÏÁz ‡Ï ‰nÏÂ .‰„ÏÈ ‡Ï B‡ »»»…»¿»¿»»…«¬…««ƒ¿»

ÌÈL„Á75Ïk ÏÚ ¯ÊÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ÏÚa‰ ˙˙ÈnÓ √»ƒƒƒ««««¿ƒ¿∆À∆∆¿»«»
ÌÈt76d˙¯ˆ ‰„ÏÈ Ì‡L ,77Ì‡Â ,BÊ ‰¯ËÙ È¯‰ - »ƒ∆ƒ»¿»»»»¬≈ƒ¿¿»¿ƒ

¯Á‡ Ú„eÈ ‡nL ‰¯Êb ?‰ˆÏÁ È¯‰ - ‰„ÏÈ ‡Ï…»¿»¬≈∆¿¿»¿≈»∆»ƒ»«««
˙‡Ê ˙‡ˆÓÂ ,‡Ói˜ ÏL „ÏÂ d˙¯ˆ ‰„ÏiL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆»¿»»»»»»∆«»»¿ƒ¿≈…

‰ˆeÏÁ dÈ‡L78,‰ˆÏÁpL ¯Á‡ Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â , ∆≈»¬»¿ƒ»≈¿…≈««∆∆¿¿»
‰ˆeÏÁ‰L e‡aL ÌÈ„Úa Ú„È ‡lL ‰‡B¯‰ ¯Ó‡ÈÂ¿…«»∆∆…»«»≈ƒ∆»∆«¬»
ÏÚ ‰p‰kÏ ˙‡O d˙B‡ ‰‡¯L „ÈÚÈÂ ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿…≈¿»ƒ∆»»»ƒ≈«¿À»«
‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙Èa Ètƒ≈ƒ¿ƒ»ƒ»¿»¬»«¿À»

d˙lÁzÓ79‡Op˙Â ‰ÚLz ¯Á‡Ï ˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ƒ¿ƒ»»¬≈∆∆¿««ƒ¿»¿ƒ»≈
- ˙nLk dÏÚa ÌÚ ‰˙È‰L ‰¯v‰ BÊ Ï·‡ .¯ÊÏ¿»¬»«»»∆»¿»ƒ«¿»¿∆≈

˙BÓ·È‰ ¯‡Lk ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓz80B‡ ıÏÁ˙Â «¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿»¿«¬…
˙¯Á‡‰ ‰È„naL d˙¯ˆÏ LeÁz ‡ÏÂ ,ÌaÈ˙z81, ƒ¿«≈¿…»¿»»»∆«¿ƒ»»«∆∆

‰È„na dnÚ dÏÚa ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰82. ƒ¿…»»«¿»ƒ»«¿ƒ»

לזו.72) זו צרות שהן נשים, שתי לו לזו 73)שהיו
כאן. הוולד 74)שנשארה כי לזר, תינשא ואז מבעלה.

הייבום. מן אינה 75)פוטרה חדשים תשעה בתוך כי
קיימא, של הוולד ואין מעוברת צרתה שמא לחלוץ, יכולה

חליצה, אינה מעוברת עצמה וחליצת כשהחולצת אפילו
מעוברת. צרתה אלא מעוברת צדדים.76)אינה

העיבור.77) חדשי תשעת שלא 78)לאחר חלצה שהרי
לו.79)לצורך. כשנישאה חללה או גרושה שהייתה

יום 80) תשעים לאחר אלא מתייבמות או חולצות שאינן
לא. אם הן מעוברות אם לדעת הבעל, מיתת מיום

היא.81) מעוברת שמא  כאן לא 82)שנשארה כן אם
ממנו. נתעברה

.ÊÈdÏÚa ˙nL ‰M‡‰83˙È„Óa ˙BÓÁ dÏ ‰˙È‰Â »ƒ»∆≈«¿»¿»¿»»»ƒ¿ƒ«
nL ˙LLBÁ dÈ‡ - Ìi‰Ôz ¯·Îe d˙BÓÁ ‰„ÏÈ ‡ «»≈»∆∆∆»»¿»¬»¿»ƒ«

˙¯Á‡ ‰È„Óa Ì·È dÏ84‡l‡ ;‰Ê ¯·„a e¯Ê‚ ‡lL , »»»ƒ¿ƒ»«∆∆∆…»¿¿»»∆∆»
˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â ,d˙˜ÊÁ ÏÚ d˙B‡ „ÈÓÚ85‡e‰Â . «¬ƒ»«∆¿»»«¬≈ƒÀ∆∆¿

˙¯Á‡ ‰È„Óa Ôa BÏ ‰È‰Â dÏÚa ˙nL ‰M‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿ƒ»∆≈«¿»¿»»≈ƒ¿ƒ»«∆∆
Ôa‰ ˙Ó ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;¯ÊÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -86, ¬≈À∆∆¿»¿≈¿ƒ∆»≈«≈

d˙˜ÊÁ ÏÚ d˙B‡ „ÓÚ‰ ‡l‡87. ∆»«¬≈»«∆¿»»

אח.83) לו היה ולא בנים הניח לו.84)ולא וזקוקה
לזר.85) והעמידהו 86)להינשא חוששים", לא מת "שמא

חי. שהוא חזקתו היתר 87)על בחזקת שהייתה הקודמת,
לזר.

.ÁÈ‡ÏÂ ,˙LLBÁ BÊ È¯‰ - ˙¯aÚÓ d˙BÓÁ ˙‡ˆÈ»»¬»¿À∆∆¬≈∆∆¿…
,d˙BÓÁ ¯eaÚ ÛBÒ ‰È‰ ‰Ó Ú„zL „Ú ¯ÊÏ ‡Opzƒ»≈¿»«∆≈«∆»»ƒ¬»

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ Ì„˜ Ì·È dÏ „ÏB ‡nL88. ∆»«»»»…∆ƒ««««

לכתוב 88) ודקדק ממנו. שתחלוץ עד לו זקוקה היא והרי
הבעל  מיתת לאחר היבם נולד שאילו הבעל", מיתת "קודם
היה  שלא אחיו "אשת היא שהרי ליבום, לו זקוקה אינה

בעולמו".

.ËÈe‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ d·e dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»««¿»¿»ƒ¿ƒ««»»
Ca ˙Ó Ck ¯Á‡Â CÈÏÚa ˙Ó :dÏ e¯Ó‡Â89,˙‡OÂ , ¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈¿≈¿ƒ»

ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ ÛelÁL Ú„B Ck ¯Á‡Â90„Ïe‰Â ,‡ˆz - ¿««»«∆ƒ»«¿»ƒ≈≈¿«»»
¯Lk91,CÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â Ca ˙Ó :dÏ e¯Ó‡ . »≈»¿»≈¿≈¿««»≈«¬ƒ

ÛelÁ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L Ú„B Ck ¯Á‡Â ,‰ÓaÈ˙Â92- ¿ƒ¿«¿»¿««»«∆»«¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰ ÈÙÏ „ÏBpL „Ïe‰Â ,‡ˆz93¯Á‡Ï B‡ ≈≈¿«»»∆«ƒ¿≈«¿»¿««

¯ÊÓÓ ‰ÚeÓM‰94. «¿»«¿≈

לזר.89) מותרת היא  בעלה,90)והרי לפני מת  שבנה
לזר. ואסורה ליבם היא לזר 91)וזקוקה יבמה בנישואי כי

איסור  מחייבי אלא ממזר ואין בלבד לאו איסור אלא אין
שלא 92)כרת. אח אשת ואיסור ליבמה, אסורה זו נמצאת

כרת. בעונש הוא מצוה האחרונה,93)במקום ההודעה
ואנוסה. שוגגת שהייתה פי על יש 94)אף היא הלכה כי

כריתות. מחייבי ממזר

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בה,1) מעכב ומה וסדרה חליצה מצות דיני רבינו בו ביאר

"אינה  בין מה הרקיקה, דיני וצורתו, הנעל דיני חולצים, ומי
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נוסח  חליצה, גט נוסח פסולה", "חליצה לבין חליצה"
אשה. כל וכתובת יבמין כתובת

.‡Ì·i‰ ¯Á‡ ˙ÎÏB‰ ‰Ó·È‰ ?‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿«¬ƒ»«¿»»∆∆«««»»
ÌL ‡e‰L ÌB˜na2BÏ ÔÈ‡¯B˜ Ô‰Â ,ÔÈicÏ ‰‡·e , «»∆»»»««»ƒ¿≈¿ƒ

‰·BË ‰ˆÚ Ì‡ .dÏÂ BÏ ˙‚B‰‰ ‰ˆÚ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ≈»«∆∆»»ƒ≈»»
ÌaÈÏ3ÌaÈÏ Ô˙B‡ ÔÈˆÚBÈ -4,ıÏÁÏ ‰·BË ‰ˆÚ Ì‡Â ; ¿«≈¬ƒ»¿«≈¿ƒ≈»»«¬…

‡e‰Â ‰˜Ê ‡È‰ B‡ Ô˜Ê ‡e‰Â ‰cÏÈ ‡È‰ ‰˙È‰L ÔB‚k¿∆»¿»ƒ«¿»¿»≈ƒ¿≈»¿
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈˆÚBÈ - „ÏÈ5. ∆∆¬ƒ«¬…

ח):2) כה, (דברים שנאמר ביתֿדין, שם ויש דירתו, במקום
לא:). (סנהדרין עירה זקני ולא - עירו" זקני לו "וקראו

לזה.3) זה מתאימים אותו 4)ששניהם התימנים: ובכת"י
ברצונו]. תלוי שהכל נכון, "אומרים 5)[וכן ב: קא, יבמות

אצל  כלך זקנה, אצל לך מה ילדה; אצל לך מה לו:
ביתך". לתוך קטטה תכניס ואל שכמותך,

.·ÌB˜Ó Úa˜Ï ÔÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆe6¯Á‡Â ,Ba e·LiL ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…«»∆≈¿¿««
BzÓ·È ‰˙ÏÚÂ :¯Ó‡pL ;Ì‰ÈÙa ÌL ıÏÁz Ck»«¬…»ƒ¿≈∆∆∆¡«¿»¿»¿ƒ¿

‰¯ÚM‰7e„ÚB ‡Ï .'B‚Â ÌÈ˜f‰ Ï‡8eÚ·˜ ‡ÏÂ ««¿»∆«¿≈ƒ¿…¬¿…»¿
‰¯˜ e¯˜ ‡l‡ ÌB˜Ó9˙‡¯˜Â ,10ÙÏ ‡e‰Â ‡È‰Ô‰È »∆»ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆

‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - eˆÏÁÂ11. ¿»¿¬ƒ»»¿≈»

ס"ד),6) קסט, סי' (אהע"ז לחלוץ פלוני למקום נלך לומר,
קופצים  לה ויזדמנו מיבמה שנפטרה הדבר לפרסם כדי
ו'בית  (רש"י לכהן תינשא ולא חלוצה ושהיא אותה, לישא
ה). ס"ק שם שמואל' ו'בית שם, ביבמות להמאירי' הבחירה

שם).7) (רש"י לכך המזומן מקום משמע, "השערה"
שם.8) לילך מתחילה ביניהם נדברו הכתוב 9)לא כלשון

הדבר  נזדמן כלומר נקריתי", "נקרא ו) א, (שמואלֿב
שם. באו ביתֿהדין שחברי התימנים:10)במקרה ובכת"י

הדיינים 11)ונקרית. "צריכים אלא: (שם) אמרו שלא
(הגר"א  לכתחילה רק משמעה "צריך" ולשון לקבוע",

שם). באהע"ז

.‚‡e‰L „Ú ,˙B¯˜Ï Ì·i‰ ˙‡Â d˙B‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ»¿∆«»»ƒ¿«∆
ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡È‰Â12'‰·‡ ‡Ï' ˙B¯˜Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿…»»

‡lL È„k ,'ÈÓaÈ' ¯Ó‡z Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»««¿««»…««¿ƒ¿≈∆…
ÈÓaÈ ‰·‡ ‰È¯·c ÚÓLÓ ‰È‰È13. ƒ¿∆«¿«¿»∆»»»«¿ƒ

יבמי 12) "מאן תחילה קוראה היא הוא: כך חליצה שסדר
הוא  ואח"כ יבמי" אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים

ה"ט. להלן לקחתה", חפצתי "לא תפסיק 13)אומר שאם
ממאן, אינו - לא! משמע: יהיה - "אבה" לתיבה לא, בין

לק  היבם על וכן וברש"י). קז: (יבמות יבמי אבה - רוא אלא
דבריו: משמע יהא שלא חפצתי" "לא אחת: בנשימה

לקחתה. חפצתי

.„‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯˜Ï ‰ÏÈ‚¯ ‰È‰zL ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿««ƒ∆…
Ï·‡ ;‰Ê ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ˙Á‡ ‰ÓÈLa ‰‡¯»̃¿»ƒ¿ƒ»««≈«¿ƒƒ«∆¬»

Ú„zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈb¯Ó - ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡14. ƒ≈»¿»«¿ƒƒ»«∆≈«

הראוי 14) "כל קד:): (יבמות הידוע הכלל ע"פ שם, הרי"ף
וכל  בו, מעכבת בילה אין - במנחה) השמן (בלילת לבילה

מעשה  הל' השווה מעכבת", בילה - לבילה ראוי שאין
ה"ו. פי"ז, הקרבנות

.‰‰ÏÈla ‡ÏÂ ÌBia ‰ˆÈÏÁ‰Â15‰LÏL ÈÙ·e , ¿«¬ƒ»«¿…««¿»ƒ¿≈¿»
˙B¯˜‰Ï ÔÈÚ„BiL16- ¯b ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ Ì‡Â . ∆¿ƒ¿«¿¿ƒ∆»ƒ«¿»≈

‡Ï - ˙ÈÏ‡¯OÈ Bn‡Â ¯b ÂÈ·‡ ‰È‰ elÙ‡Â .ÏeÒt»«¬ƒ»»»ƒ≈¿ƒƒ¿¿≈ƒ…
Ï‡¯OiÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰È‰iL „Ú ,ıÏÁz17d˙ÂˆÓe .18 «¬…«∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»»

¯·c‰ ÌÒ¯ÙÏ È„k ,‰MÓÁa19elÙ‡ - ÌÈM‰ Ô˙B‡Â . «¬ƒ»¿≈¿«¿≈«»»¿»«¿«ƒ¬ƒ
ı¯‡‰ ÈnÚ eÈ‰20. »«≈»»∆

'דין'15) שהחליצה מפני אלעזר. רבי כדעת - א קד, יבמות
ביום, אלא אינה דין והתחלת כתובתה, גובה פיה ועל היא,

הט"ז. להלן וראה ב. לד, בסנהדרין היבם 16)כמבואר את
אלא  זה ואין קא.). (יבמות הדיוטות הם ואפילו והיבמה,
יודעים  אינם אם אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה,

הט"ו). (להלן (דברים 17)להקרות שנאמר א. קב, שם
מכל  ישראל שיהא משמע - בישראל" שמו "ונקרא י): כה,

(רש"י). שהיא 19)לכתחילה.18)צדדים ב. קא, שם
ויקפצו  אנשים שיבואו וגם לכהן, תינשא ולא חלוצה

) ואפילו 20)רש"י).לישאנה להקרות, יודעים שאינם
צריכים  אינם הם הרי כי שיידעו, צורך אין לכתחילה

יד. הערה למעלה וראה להקרות.

.ÂÏÚÓ BÏ ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈˆÏBÁ „ˆÈk21LiL ¯BÚ ÏL ≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»∆∆≈
·˜Ú BÏ22ÔzLÙa ¯eÙz BÈ‡Â23ÔÈÓia BL·BÏÂ ,24, »≈¿≈»¿ƒ¿»¿¿¿»ƒ

BÏ‚¯ ÏÚ ÂÈ˙BÚeˆ¯ ¯LB˜Â25‡È‰Â ‡e‰ „ÓBÚÂ ,26 ¿≈¿»««¿¿≈»ƒ
L„w‰ ÔBLÏa ‰Ó·ÈÏ ÔÈ¯˜Óe ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa27Ô‡Ó : ƒ¿≈≈ƒ«¿ƒ«¿»»ƒ¿«…∆≈≈

ÈzˆÙÁ ‡Ï :Ì·iÏ ÔÈ¯˜Ó Ck ¯Á‡Â ,'B‚Â ÈÓ·È¿»ƒ¿¿««»«¿ƒ«»»…»«¿ƒ
ı¯‡a BÏ‚¯ ıÚBÂ ,dzÁ˜Ï28˙·LBÈ ‡È‰Â ,29 ¿«¿»¿≈«¿»»∆¿ƒ∆∆

ÏÚn‰ ˙BÚeˆ¯ ˙¯zÓe ÔÈc ˙Èa ÈÙa d„È ˙ËLBÙe30 ∆∆»»ƒ¿≈≈ƒ«∆∆¿«ƒ¿»
ı¯‡Ï B˙B‡ ˙ÎÏLÓe ÏÚn‰ ˙ˆÏBÁÂ BÏ‚¯ ÏÚÓ31. ≈««¿¿∆∆«ƒ¿»«¿∆∆»»∆

·˜Ú‰ ·¯ ËÓMiMÓe32¯ÊÏ ‰Ó·È‰ ‰¯z‰33. ƒ∆ƒ»≈…∆»≈À¿»«¿»»¿»

ישנה 21) (קב.) ובגמרא "סנדל", תנן - א קא, שם במשנה
רבינו  - בסנדל אלא במנעל לכתחילה לחלוץ שאין סברא
(כסףֿ לכתחילה במנעל שחולצין האומר כדעת פוסק

הנעל.22)משנה). בסוליית המעובה האחורי החלק הוא
כפרש"י 23) קב: (יבמות עור של דקות ברצועות אלא

יוסף'), ב'נמוקי הובא ר"ח. פירש וכן השניה, בלשון
על  המגין עור של אלא נעל ואין נעלו", "וחלצה שנאמר:
עור  והוא תחש" "ואנעלך י) טז, (יחזקאל ככתוב הרגל,
תערובת  מבלי בלבד עור של כולו שיהא וצריך התחש,

יוסף'). ('נמוקי אחר למדו 24)ממין הימנית. רגלו על
"רגלו  בו שנאמר ממצורע, "רגל" "רגל" 'גזירהֿשוה'
הי"ז. להלן וראה אלעזר). דר' לרבנן קד. (יבמות הימנית"

מן 25) למטה השוק, על קשר שאם השוק, מן למטה
הט"ו). (להלן בדיעבד אלא כשרה אינה הארכובה,

שאין 26) מלמד - ואמר" "ועמד ח): כה, (דברים שנאמר
ואמירתה  כיֿתצא) ('ספרי', בעמידה אלא דבריו אומר

הן. שוות ל 27)ואמירתו והערה ה"ח להלן ד.ראה
קג.).28) (יבמות הקרקע על ברגלו יבמות 29)דורך ראה

יושב". בין עומד "בין א: א.30)קג, קב, שם
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המנעל,31) את לעצמה לקחת בזה כוונתה שאין להראות
צורך  כל לה ואין בלבד, חליצה מצות לשם כוונתה כל אלא
מפורשים  רבינו דברי אולם, קסט). סי' באהע"ז (ב"ח בנעל

הקבלה. ע"פ והטעם קפ, דף חוקת פרשת של 32)בזוהר
היבם. א.33)רגל קב, יבמות

.Ê˜¯ ÂÈt „‚k ı¯‡a ˙˜¯BÈÂ ˙„ÓBÚ Ck ¯Á‡Â¿««»∆∆¿∆∆»»∆¿∆∆»»…
ÔÈicÏ ‰‡¯p‰34Ô‰ÈL eÈ‰iL ,‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆnL . «ƒ¿∆««»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ»∆ƒ¿¿≈∆

‰˜È˜¯ ˙ÚL·e ‰‡È¯˜ ˙ÚLa ÔÈ„ÓBÚ35ÔÈÎÈ¯ˆe , ¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒƒ
‰ÈtÓ ‡ˆBi‰ ˜¯‰ ˙B‡¯Ï ÔÈic‰36ÔÈ¯˜Ó Ck ¯Á‡Â . ««»ƒƒ¿»…«≈ƒƒ»¿««»«¿ƒ

,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk :dÏ»»»≈»∆»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ
.ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa BÓL ‡¯˜Â¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«

וראה 34) וירקה", . . הזקנים "לעיני שנאמר ב: קו, שם
הכ"ג. לעיני 35)להלן להיות צריכה והרקיקה הואיל

בעמידה. אלא 'דין' ואין כ'דין' היא הרי הדיינים,
ב.36) קו, יבמות

.ÁL„w‰ ÔBLÏa Ïk‰37ÔBLla - ‰Îk :¯Ó‡pL , «…ƒ¿«…∆∆∆¡«»»«»
‰f‰38‰È¯Á‡ ÌÈBÚ ÌL ÔÈ·LBi‰ ÏÎÂ .39ıeÏÁ' «∆¿»«¿ƒ»ƒ«¬∆»¬

L ‰Ó·È‰ Ôek˙zL CÈ¯ˆÂ .ÌÈÓÚt LÏL 'ÏÚp‰ıÏÁz «»«»¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«≈«¿»»∆«¬…
el‡ ÌÈOÚÓ eOÚÈÂ .dÏ ıÏÁiL ‡e‰ Ôek˙ÈÂ ,BÏ¿ƒ¿«≈∆«¬…»¿«¬«¬ƒ≈

ÔÓLÏ40ıÏBÁ BÈ‡ ‡Óeq‰Â .41‰˜¯ÈÂ :¯Ó‡pL ; ƒ¿»¿«»≈≈∆∆¡«¿»¿»
˜¯‰ ‰‡B¯ ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa42. ¿»»¿≈∆∆»…

זה 37) ומשפט הלכה, התחלת כאן אין התימנים, בכת"י
"שלוש  בתיבות: ומסתיימת הקודמת, להלכה מחובר

(סוטה 38)פעמים". תאמר זו כלשון - "ככה" משמעות
וברש"י). העומדים 39)לב. כל על "מצוה ב: קו, יבמות

ומפרש  קסט, סי' אהע"ז 'טור' שם, (הנמצאים שם
לומר  עומדים) ובין יושבים בין שם: יוםֿטוב' ה'תוספות
רבי  לפני יושבים "היינו שם: בגמרא וראה הנעל". חלוץ
הנעל, חלוץ הנעל, חלוץ כולכם ענו לנו: ואמר . . טרפון.
דבריו  (הובאו גדולות' 'הלכות בעל וכתב הנעל". חלוץ
אמר  שכך נעלו? חולצת מה "מפני מיימוניות'): ב'הגהות
בגופך  רשע! לייבם: ירצה שלא ליבם אמור למשה: הקב"ה
תחלוץ  לפיכך ומאנת, ייבום] [מצות לקיים יכול היית
מטיפה  יחפים, להיות שדרכם וכמנודה, כאבל מנעלך
וירקה  לכך - לאחיך זרע לקיים יכול היית שבגופך סרוחה
כאבל; - הנעל חלוץ עונים: והדיינים סרוחה, טיפה בפניו
במצוה". כמורד - הנעל חלוץ כמנודה; - הנעל חלוץ

קב:).40) (יבמות חליצה מצות אבל 41)לשם לכתחילה,
ולהלן  א קג, ביבמות כמבואר כשרה, חליצתו בדיעבד
כמבואר  כשרה, חליצתו - כלל רקקה לא אפילו שהרי הט"ו,

הי"ב. שם,42)בסמוך ביבמות ה'תוספות' דברי השווה
אחים  לו אין אם הראב"ד, ולדעת החולצת. דיבורֿהמתחיל
כשר  מעיניו, באחת וסומא לכתחילה. אפילו הסומא חולץ -
מפי  הרוק לראות יכול שהרי לכתחילה, אפילו לחלוץ
מח). קסט, סי' באהע"ז וכן קא: יבמות ('תוספות' היבמה

.Ë‡È‰ ‰‡¯B˜ :‡e‰ Ck ‰ˆÈÏÁ‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¬ƒ»»¿»ƒ
‡Ï ,Ï‡¯OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï ÈÓ·È Ô‡Ó :‰lÁz¿ƒ»≈≈¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…
ÈzˆÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ Ck ¯Á‡Â ,ÈÓaÈ ‰·‡»»«¿ƒ¿««»≈…»«¿ƒ

Ck ¯Á‡Â ,˜¯z Ck ¯Á‡Â ,ıÏÁz Ck ¯Á‡Â ,dzÁ˜Ï¿«¿»¿««»«¬…¿««»»…¿««»
‡¯˜z43˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk : ƒ¿»»»≈»∆»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈

Â ,ÂÈÁ‡.ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa BÓL ‡¯˜ »ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«

ב.43) קו, יבמות

.È‡Ï ‰lÁza ‰‡¯˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ,·kÚÓ ¯„q‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈∆¿«≈∆»ƒ…»¿»«¿ƒ»…
B‡ ,‰ˆÏÁ Ck ¯Á‡Â ‰˜˜¯L B‡ ,‡e‰ ‡ÏÂ ‡È‰ƒ¿…∆»¿»¿««»»¿»

‰‡¯wL44‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - ‰˜˜¯ Ck ¯Á‡Â45. ∆»¿»¿««»»¿»¬ƒ»»¿≈»

הוא.44) ולא קוראה היא שרק לאיש", יעשה "ככה
שם.45)

.‡È˜¯˙Â ¯ÊÁz ‡Ï ‰nÏÂ46?¯„q‰ ÏÚ47‡nL ¿»»…«¬…¿»…««≈∆∆»
dc·Ï ‰˜È˜¯ :e¯Ó‡È48ÔÓ ˙ÏÒBt dÈ‡Â ÌeÏk dÈ‡ …¿¿ƒ»¿«»≈»¿¿≈»∆∆ƒ

ÔÈÁ‡‰49. »«ƒ

החליצה.46) לפני כשרקקה החליצה, שהוא:47)אחרי
רקיקה. כך ואחר כשיראו 48)חליצה הראשונה,

שנית. לירוק אותה בעוד 49)שמצריכים להם, להתייבם
הי"ד  בסמוך כמבואר מלהתייבם, פסלתה בלבד שהרקיקה

קה.). (יבמות

.·Èd˙ˆÈÏÁ - ‰˜˜¯ ‡ÏÂ ‰‡¯˜ ‡ÏÂ ,„·Ïa ‰ˆÏÁ»¿»ƒ¿«¿…»¿»¿…»¿»¬ƒ»»
‰¯Lk50‡ÏÂ ‰‡¯˜Â ‰ˆÏÁL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿≈»¿≈»ƒ«∆»¿»¿»¿»¿…

d˙ˆÈÏÁL ,‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰˜˜¯Â ‰ˆÏÁL B‡ ,‰˜˜»̄¿»∆»¿»¿»¿»¿…»¿»∆¬ƒ»»
‰¯Lk51. ¿≈»

(דברים 50) שנאמר ואע"פ עקיבא, רבי כדעת א. קה, יבמות
אין  - דוקא משמעו ו"ככה" לאיש", יעשה "ככה ט): כה,
דבר  על אלא הכתוב הקפיד לא כי מעכב, הרקיקה מעשה
מעשה  עושה שהיבמה החליצה זוהי באיש" "מעשה שהוא
באיש  מעשה אינה הרקיקה אבל (היבם), איש של בגופו

וברש"י). קד: א.51)(שם קד, שם

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na52,¯a„Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ¿«≈
˙B¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰L53- Ìl‡ B‡ ˙Ól‡ Ï·‡ ; ∆¬≈≈¿ƒƒ¿¬»ƒ∆∆ƒ≈

ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡54‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ - eˆÏÁ Ì‡Â ,55ÔÈ‡Â . ≈»¿ƒ¿ƒ»¿¬ƒ»»¿»¿≈»
ÌeÏk eOÚ ‡lL eˆÏÁL ˙L¯ÁÂ L¯Ák56ÈÙÏ , ¿≈≈¿≈∆∆∆»¿∆…»¿¿ƒ
˙Ú„ Èa ÔÈ‡ ˙L¯Á‰ B‡ L¯Á‰L57. ∆«≈≈«≈∆∆≈»¿≈««

מעכבת.52) הקריאה אין 53)שאין לדבר, הראוי וכל
בו. מעכב לקרות.54)הדיבור ראויים שם 55)שאינם

ב. ה"ט.56)קד, פי"א  יבמות הם 57)תוספתא , והרי
כלום" קטן חליצת "אין קה:): (יבמות בו שאמרו כקטן
לבין  פסולה" "חליצה בין יש והבדל ה"ו). פ"ו להלן (וראה
קרובותיה  עליו נאסרו - שבראשונה כלום", עשה "לא
היא  הרי - בשניה ואילו וכו'. לאחים להתייבם ונאסרה
עליו  נאסרו לא וכן להתייבם, ומותרת חלצה לא כאילו
הרמב"ן  ולדעת הכ"ו. להלן כמבואר וכו', קרובותיה
- חלצו ואם ואילמת, כאילם וחרשת חרש דין והרשב"א,

סמ"ג. קסט, סי' אהע"ז בשו"ע וכן פסולה, חליצתם

.„ÈB‡ ,‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡lL ,„·Ïa ‰˜˜»̄¿»ƒ¿«∆…»¿»¿…»¿»
‰ˆÈÏÁk BÊ È¯‰ - ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‰‡¯˜Â ‰˜˜¯L∆»¿»¿»¿»¿…»¿»¬≈«¬ƒ»

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



קני dvilge meai zekld - miyp xtq - ixyz a"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÏeÒt58- ‰˜˜¯ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯˜ . ¿»»¿»ƒ»¿…»¿»¿…»¿»
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï59- LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk :¯Ó‡pL ; …»»¿∆∆¡«»»≈»∆»ƒ

‡e‰ ,‰˜È˜¯‰Â ‰ˆÈÏÁ‰ ‡e‰L ,‰OÚn‰L∆««¬∆∆«¬ƒ»¿»¿ƒ»
ÏÈÚBnL60dÈ‡Â ˙·kÚÓ dÈ‡ ‰‡È¯w‰ Ï·‡ , ∆ƒ¬»«¿ƒ»≈»¿«∆∆¿≈»

˙ÏÚBÓ61. ∆∆

הוא:58) הסדר שהלא להם, מלהתייבם האחים על ונפסלה
שבוודאי  יחשבו - רקקה שזו ומכיון רקיקה, ואח"כ חליצה
חלוצה  יאמרו: להתייבם, נתירה ואם מקודם. חלצה כבר
קנג  ובהערה הכ"ח, להלן וראה קה.). (שם לאחים מותרת

להתייבם.59)שם. מועילה 60)ומותרת  החליצה
שאינה  אע"פ בלבד הרקיקה ואילו לזר. להנשא להתיר
האחים. על לפסלה היא מועילה - להתיר מועילה

גזרו 61) שברקיקה שאףֿעלֿפי האחים, על לפסול אפילו
כי  לחוש, אין בלבד בקראה - האחים על לפסלה חכמים
ויאמרו: ה"ט), (למעלה החליצה לפני גם הוא הקריאה סדר
הותרה  ולפיכך חלצה, לא ועדיין חליצתה, לפני קראה זו

שם). (יבמות, להתייבם

.ÂËÔÈ·LBÈ Ì‰Â ‰‡¯˜Â ‰˜˜¯Â ‰ˆÏÁ62ÏÚ ÔÈhÓ B‡ »¿»¿»¿»¿»¿»¿≈¿ƒÀƒ«
B˜BL ÏÚ ¯eL˜ ÏÚp‰ CB¯O ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ècˆ63ÔÓ ƒ≈∆∆»»¿«««»«ƒ

‰ak¯‡‰64ÈnÚ ‰LÏL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰hÓÏe »«¿À»¿«»∆»¿»ƒ¿≈¿»«≈
˙B¯˜‰Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ı¯‡‰65ıÏÁL ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,66 »»∆∆≈»¿ƒ¿«¿¿≈«»∆»«

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ -67. ¬ƒ»¿≈»

בעמידה,62) ולירוק לקרוא צריכה שלכתחילה אע"פ
ה"ז. למעלה קשור 63)כמבואר להיות צריך ולכתחילה

ה"ו. למעלה כמבואר השוק, מן למטה שהיא רגלו, על
הברכים"64) "על והירך. השוק שבין הרגל, פרק היא

בדניאל  וכן רכביא", "על אונקלוס: מתרגם לה) כח, (דברים
קשור  המנעל היה ואם נקשן". לדא דא "וארכבתיה ו) (ה,
הט"ז. בסמוך מבואר דינו הארכובה, מן למעלה

ה"ה).65) (למעלה להקרות שידעו צריך לכתחילה שהרי
ה"ח).66) למעלה (ראה הרוק רואה שאינו אע"פ
דינים 67) כל ומקור לזר. להנשא להתירה ואפילו בדיעבד,

בין  יושב בין עומד "בין שם: שאמרו א. קג, ביבמות אלו,
רקקה  לא אפילו שהרי ורקיקה, לקריאה והואֿהדין מוטה",
הי"ב. למעלה כמבואר כשרה, חליצתה - כלל קראה ולא
נעלו  "וחלצה (שם) הארכובה מן למטה קשור וכשהשרוך
על  שהוא מדבר כלומר - רגלו" מעל אפילו - רגלו מעל
לכתחילה, ואילו הרגל. פרסת מעל שהוא השוק וזהו רגלו,
למעלה  אבל ה"ו). (למעלה השוק מן למטה שיקשור צריך
מעל  אמרה: והתורה דמעל", "מעל נקרא: הארכובה מן
בסמוך  כמבואר פסולה, וחליצתה דמעל" "מעל ולא רגלו,
כשרה". "חליצתה שם: אמרו הסומא, מן והחולצת הט"ז.
הקריאה  אין שהרי כשרה, עמיֿהארץ שלשה בפני וחלצה
כן, מוכח הברייתא מלשון וגם (לחםֿמשנה). כלל מעכבת
שיודעים  בשלשה חליצה "מצות קא.): (שם אמרו שהרי

רוקח'). ('מעשה בלבד לכתחילה משמע להקרות",

.ÊËÈÙa B‡ ÌÈL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰ÏÈla ‰ˆÏÁ»¿»««¿»∆»¿»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿≈
·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ‰LÏL68ÏeÒÙ B‡69B‡ , ¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»»

‰ak¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¯eL˜ ÏÚn‰ ‰È‰L70B‡ , ∆»»«ƒ¿»»¿«¿»ƒ»«¿À»

¯Èz‰L71‡È‰ ‰ËÓLÂ ‡e‰72‡È‰ ‰¯Èz‰L B‡ , ∆ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒƒ»ƒ
‡e‰ ËÓLÂ73‡e‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ‡È‰ ‰ek˙pL B‡ ,74, ¿»«∆ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈

‡È‰ ‰ek˙ ‡ÏÂ ‡e‰ Ôek˙pL B‡75‰pË˜ ÔÎÂ ,76 ∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿«»
ÏB„‚Ï ‰ˆÏÁL77‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ -78‰ˆÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿»¿»¬ƒ»»¿»¿≈ƒ»¿»

‰ÏÈl·e dÈ·Ï BÈa elÙ‡Â ,„ÈÁÈ ÈÙa79BÊ È¯‰ - ƒ¿≈»ƒ«¬ƒ≈¿≈»««¿»¬≈
‰ÏeÒt ‰ˆÈÏÁ80,eˆÏÁL ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á Ï·‡ . ¬ƒ»¿»¬»≈≈∆¿»»∆»¿

‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰L ÈÓÏ ıÏBÁ‰ ÏÎÂ81ÔÓe ¿»«≈¿ƒ∆ƒ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ
‰ˆÈÏÁ dÈ‡ - Ìeai‰82. «ƒ≈»¬ƒ»

לזה.68) זה קרובים הדיינים שהיו או ליבמה, או ליבם
גר 69) או עיניו, בשתי סומא שהיה כגון ממון, דיני לדון

או  ה"טֿי) פ"ב, סנהדרין (הל' מישראל אמו היתה שלא
קד:). (יבמות ה"א פי"ב, עדות הל' ראה בעבירה. שנפסל

הט"ו.70) לעיל נעלו.71)מבואר שרוכי את 72)את
מרגלו. ה"ו.73)נעלו לעיל ראה א. קב, יבמות

לזר.74) מותרת להיות כדי ראה 75)לחלוץ ב. קב, יבמות
ה"ח. וכמבואר 76)לעיל שנה, שתיםֿעשרה מבת פחותה

ה"א. אישות מהל' פ"ב שלש77ֿ)למעלה לו שמלאו
ה"י. שם כמבואר שערות, והביא שנה יבמות 78)עשרה

מדוע  לבאר יש ועדיין קנב. והערה הכ"ח, להלן ראה ב. קה,
חליצת  ואילו נג) הערה לעיל (עי' פסולה קטנה חליצת
רוקח'). ('מעשה בהי"ג לעיל שכתב כמו כלום, אינה חרשת

היא,79) "דין" חליצה והרי בלילה, דין התחלת שאין אע"פ
ה"ה. לעיל ראה קד.), (שם ידה על כתובתה שגובה

פסולה 80) אלא כדלהלן, חליצה" "אינה בזה אמרו ולא
מלהתייבם, האחים על ופוסלתה שם, כמבואר היא,

הי"ג. לעיל מעוברת 81)וכמבואר היבמה שהיתה כגון
נמצא  קיימא, בן הוולד יהא ושמא שמת, הראשון מבעלה
ופ"ג  ה"כ, פ"א לעיל וכמבוא חליצה, צריכה שאינה

בקרובותיה,82)הט"וֿטז. מותר והוא לכהונה ומותרת
– ב כד, בגיטין שמקורו הכ"ו, להלן המבואר הכלל ע"פ

כלום". קטן חליצת "אין קה:): (יבמות אמרו וכן א. כה,

.ÊÈıÏBÁ BÈ‡ - ‰Îe˙Á ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯L Ì·È»»∆«¿«¿»ƒ¬»≈≈
Ï‡ÓOa83d˙ˆÈÏÁ - BÏ‡ÓO ÏÚÓ ‰ˆÏÁ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒ»¿»≈«¿…¬ƒ»»
‰ÏeÒt84¯BÁ‡Ï ‰n˜Ú BÏ‚¯ ‰˙È‰ .85ÏÚ ‰ÎeÙ‰ B‡ ¿»»¿»«¿¬À»¿»¬»«

ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰L B‡ ,dcˆ86- ƒ»∆»»¿«≈«»≈∆¿¿«¿»
B·˜Ú ıÚÏ CÈ¯ˆ ıÏBÁ‰L ;ıÏBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈≈∆«≈»ƒƒ¿…¬≈
- Ck BÏ‚¯L ÈÓÏ ‰ˆÏÁ Ì‡Â .ÏBÎÈ BÈ‡ ‰ÊÂ ,ı¯‡a»»∆¿∆≈»¿ƒ»¿»¿ƒ∆«¿»

‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ È¯‰87. ¬≈¬ƒ»»¿»

השמאלית.83) מ'גזירהֿשוה'84)ברגלו א. קד, יבמות
(יבמות  ששנינו ואע"פ כא. והערה ה"ו לעיל ראה דמצורע,
ואם  כשרה", חליצתה ולמטה הארכובה "מן במשנה) קא.
סובר  - למטה? הארכובה מן ימין ברגל יחלוץ לא למה  כן
שהנעל  אלא רגלו, נחתכה כשלא מדברת שהמשנה רבינו,
שם. ה'ירושלמי' כפירוש הארכובה, מן למטה בשוק קשורה
אינו  - הארכובה מן למטה אפילו - רגלו שנחתכה כל אבל
בסמוך. וכמבואר בארץ, עקבו לנעוץ שצריך משום חולץ,
אבל  קג.). שם ב'תוספות' (הובאה גאון נסים רבינו דעת וכן
רגלו  שנחתכה כל הרשב"א, וכן קג.) (שם רש"י לדעת
שוקו, מעל חולצת השוק, ונשארה הארכובה מן למטה
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פרסת  מעל שהיא השוק זוהי רגלו", "מעל אמרה: שהתורה
סל"ה. קסט, סי' באהע"ז וראה רגלו 85)הרגל. שכף

('פרישה' למעלה ותחתיתה למטה, גבה ודורך למעלה,
לחת). ערך 'הערוך' ע"פ נח. קסט, סי' ואין 86)לאהע"ז

בארץ. נוגע וכדעת 87)עקבו אמימר כדעת א. קג, יבמות
לנעוץ  שראוי שמי אלא לפסול. שהכוונה והרי"ף, הגאונים
אינם  אלו אבל כשרה, חליצתו - נעץ ולא בארץ עקבו
חליצתו  - לנעוץ ראוי שאינו וכל בארץ, לנעוץ יכולים
שמענו  "לא וקובל: חולק והראב"ד (מגידֿמשנה). פסולה
החליצה". לפסול מעכבת, בארץ) הרגל (דריכת שהדריסה
אמימר  נתכוין ולא כשרה, אלו מומים בעלי חליצת ולדבריו,
ולא  לכתחילה, הרגל נעיצת להצריך אלא שם) (ביבמות,

בדיעבד. לפסול

.ÁÈ‰lÁzÎÏ ˙ˆÏBÁ - ˙BÎe˙Á ‰È„iL ‰Ó·ÈÂƒ»»∆»∆»¬∆∆¿«¿ƒ»
‰ÈpLa elÙ‡Â88‰ˆÏÁ .d„È· ‰ˆÏÁÂ ¯Ó‡ ‡lL , «¬ƒ¿ƒ∆»∆…∆¡«¿»¿»¿»»»¿»

‰ˆÈÏÁ dÈ‡ - „‚a ÏL ÏÚÓa89‰ˆÏÁ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»∆∆∆≈»¬ƒ»¬»ƒ»¿»
·˜Ú BÏ ÔÈ‡L ÏÚÓa90ÔzLÙa ¯eÙ˙ ‰È‰L B‡91B‡ , ¿ƒ¿»∆≈»≈∆»»»¿ƒ¿»
¯ÚO ÏL ÏÚÓ ‰È‰L92·ÈÒ ÏL B‡93ÌÚL ÏL B‡94 ∆»»ƒ¿»∆≈»∆ƒ∆««

ıÚ ÏL B‡95ÏBÎÈ BÈ‡L ÏB„b ÏÚÓ ‰È‰L B‡ , ∆≈∆»»ƒ¿»»∆≈»
B‡ ,BÏ‚¯ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ BÈ‡L ÔË˜ B‡ Ba Cl‰Ï¿«≈»»∆≈∆∆…«¿

Ìe¯t ÏÚÓ96˙ÁÙ B‡ ,Ï‚¯‰ ·¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L97 ƒ¿»»∆≈∆…»∆∆ƒ¿»
‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ - Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜Ó ÔÈ‡L98. ∆≈¿«≈…»∆∆¬ƒ»»¿»

א.88) קה, ואינו 89)יבמות הרגל, על כלל מגין שאינו
כה.). וגיטין קג. (שם "נעל" וכתב 90)בכלל א. קא, שם

הרגל  המעכב דבר כל נקרא - עקב (שם): יוסף' ה'נמוקי
חוץ  יוצאת הרגל לנעל, עקב אין שאם לפי הנעל, בתוך
ס"ק  קסט סי' אהע"ז שמואל' ב'בית דבריו הובאו וכן לנעל,

ה"ו.91)יט. לעיל ראה  ב. קב, עזים 92)שם של  נוצה
שם). מהם 93)(רש"י שעושים מצמחים דקים חוטים

פכ"ב). ויקרא רבה, מדרש ע"פ ('הערוך', חבלים
ממנה 94) שמכינים השעם" "אלון של הרכה הקליפה

לבקבוקים. (רש"י 95)פקקים ומגינים הם קשים אלה כל
עור. שאינם לחליצה, פסולים זאת ובכל קב:). יבמות
טו, (יחזקאל ככתוב הוא, עור של בתורה, האמורה ו"נעלו"

תחש. מעור נעל היינו תחש", "ואנעלך קרוע.96)י):
תפרומו". לא "ובגדיכם ו): י, (ויקרא מלמטה,97)ככתוב

פרימה במקו  לשון מפרש: ב קב, ביבמות ורש"י הסוליה. ם
בסנדל. - וקבול ופחיתה בנעל, א.98)נופלת קג, יבמות

.ËÈıÚ ÏL ÏcÒa ‰ˆÏÁ99¯BÚ ‰tÁÓe100‰˙È‰ B‡ , »¿»¿«¿»∆≈¿À∆»¿»
B˙ÈÚ˜¯˜101ÂÈÈÁÏe ¯BÚ102¯ÚO ÏL103‰ˆÏÁL B‡ , «¿»ƒ¿»»∆≈»∆»¿»

˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯ ÏÚÓ Ï‡ÓO ÏL ÏcÒ104‰È‰ ‡lL B‡ , «¿»∆¿…≈««¿«¿»ƒ∆…»»
BlL ÏÚn‰105Cl‰Ï ÏBÎiL ÏB„‚ ‰È‰ (‡lL) B‡ , «ƒ¿»∆∆…»»»∆»¿«≈

Ba106BÏ‚¯ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁL ÔË˜ B‡ ,107Ì¯Ù B‡ , »»∆∆∆…«¿ƒ¿»
- Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜nL ˙ÁÙ B‡ ,Ï‚¯‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁL∆∆∆…»∆∆ƒ¿»∆¿«≈…»∆∆

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ108. ¬ƒ»¿≈»

הקודמת 99) בהלכה המנויים הדברים לשאר הדין והוא
משנה). קג.)100)(מגיד סוליתו 101)יבמות

רבינו:102) ומפרש שיער", של "ותרסיותיו ב: קב, שם

(לחםֿמשנה). לחיים - שגם 103)תרסיות שיער, דוקא
(שם). הבהמה מעור א.104)הוא קא, שם.105)יבמות

כל  כי קג:). (שם היבם של הנעל שתהא צריך ולכתחילה
שביתֿדין  ונוהגים, רגלו. כמידת עשוי אינו שלו, שאינו
יד). קסט, סי' (אהע"ז במתנה הנעל את החולץ, ליבם מקנה

להלך 106) שיכול גדול המנעל שהיה "או התימנים: בכת"י
להלך  יכול הוא אבל רגלו, למידת היה שלא כלומר, בו",

וברש"י). קא. (יבמות רגלו מעל נופל ואינו שם.107)בו
ב.108) קב, שם

.Î¯bÒn‰ ÏcÒ109ËÏÁn‰Â110˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ÏLÂ «¿»«À¿»¿«À¿»¿∆»ƒ«»
‰¯ev‰ ÈÏ‚¯a B˙B‡ ÔÈÁÈpnL111Ba ıÏÁz ‡Ï -112; ∆«ƒƒ¿«¿≈«»…«¬…

,‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - ‰ˆÏÁ Ì‡Â‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¿ƒ»¿»¬ƒ»»¿≈»¿««ƒ∆
‰‡‰a ¯eÒ‡113ÌÈ·ÎBk ˙·¯˜z ÏL ÏcÒ Ï·‡ . »«¬»»¬»«¿»∆ƒ¿…∆»ƒ

˙BÏfÓe114˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ115˙ÓÏ ‰OÚpL B‡ , «»¿∆ƒ«ƒ««∆«¬»¿≈
È¯‰L ,‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ - Ba ‰ˆÏÁ Ì‡ ,Ba ¯·wiL∆ƒ»≈ƒ»¿»¬ƒ»»¿»∆¬≈

Ba Cl‰Ï „ÓBÚ BÈ‡116. ≈≈¿«≈

לראות 109) ימים שבעת הכהן והסגירו צרעת, בו שפרחה
נ): יג, (ויקרא ככתוב בעינו, יעמוד אם או הנגע יפשה אם

ימים". שבעת הנגע את ימים 110)"והסגיר שבעת לסוף
לטמאו  מחליט הנגע, פשה והנה הכהן ראהו להסגרו,
טומאת  מהל' בפי"ב וראה נאֿנב). שם, (ויקרא ולשרפו

ה"א. הצלם 111)צרעת את שמנעילים) =) שנועלים
קג:). ליבמות (רש"י למקום ממקום אותו כשמסיעים ברגליו

שהיה 112) מצוה, בהם לעשות הם מאוסים אלה כל כי
שם  וב'תוספות' קג: (יבמות ועבודהֿזרה טומאה שם עליהם

סנדל). עבודהֿזרה 113)דיבורֿהמתחיל משמשי שהרי
הוא  כשר זאת בכל - ה"ב) ע"ז מהל' (פ"ז בהנאה אסורים
על  לעול אלא ניתנו, ליהנות לא שמצוות משום לחליצה,
כח.) ראשֿהשנה ורש"י קג: (יבמות ניתנו ישראל צואר

בסמוך. להלן עבודה114ֿ)וראה לפני בהמה שהקריבו
לה  אין עבודהֿזרה של ותקרובת מעורה, סנדל ועשו זרה
או  לשריפה ועומדת ה"ט) פ"ח, ע"ז (הל' עולמית ביטול
ואינו  קיים, אינו כאילו זה סנדל נמצא ה"ו), (שם, לאיבוד
ע"ז  של סנדל אבל וברש"י). שם, (יבמות רגלו את חופה
ויש  ע"ז" "משמשי אלא אינו הצורה ברגלי אותו שמניחים
קודם  גוי ביטלם שאם ה"ט), פ"ח, ע"ז (הל' ביטול להם
ה"ח), (שם, בהנאה מותרים הם הרי ישראל, לידי שבאו
(רש"י  לשריפה, עומד ואינו תקנה לו יש זה סנדל נמצא

ב). קג, ככתוב 115)יבמות ע"ז, ועבדו אנשיה שהודחו
עירם... יושבי את וידיחו אנשים... "יצאו יד): יג, (דברים
שללה  כל את ושורפים אחרים" אלהים ונעבדה נלכה
עומד  סנדלה נמצא יז), (שם בתורה ככתוב באש, (רכוש)

קיים. כאינו הוא והרי נעל 116)לשריפה, תורת לו ואין
לחליצה  אלא עומד שאינו ביתֿדין של ונעל קד .). (יבמות
הדיין  אין ביתֿהדין, שמש נועלו ואינו הואיל בו, להלך ולא

(שם). בו להלך כעשוי הוא הרי - עליו מקפיד

.‡ÎBÏ‚¯ ÏÚÓ ÏÚn‰ ‰Ú¯˜117B‡ ,ezÙ¯OL B‡ »¿»«ƒ¿»≈««¿∆¿»«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÈÏÚ‰ ‰ˆÏÁÂ ÔÈÏÚÓ ÈL Le·Ï ‰È‰L∆»»»¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿»»∆¿««ƒ
‰ˆÈÏÁ BÊ È¯‰ - BÏ‚¯ ‰˙lb˙pL „Ú ÔBzÁz‰ ‰Ú¯wL∆»¿»««¿«∆ƒ¿«¿»«¿¬≈¬ƒ»
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חליצת 117) - כאן יש הרגל שגילוי שאע"פ מאליו, ונפל
כאן. אין וספק 118)הנעל נפשטו, שלא בעיות א. קב, שם

"קרעה  דין כתב שכבר ואע"פ להחמיר. בו הולכים - תורה
העליון  חליצת גם שיש המנעלין שתי דין כי יתכן - המנעל"
(לחםֿ פסולה חליצתו בזה, שגם ומשמיענו יותר, עדיף -
מגירסתנו: שונה שם, בגמרא רבינו וגירסת משנה).
(מגידֿמשנה). מאי" לתתאי וקרעתיה לעילאי, "דשלפתיה

.·Î¯Èb¯b B‡ ÌeL ‰ÏÎ‡L ‰Ó·È119Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»»∆»¿»«¿ƒ¿«≈»∆
ÔÈa¯nL ÌÈ¯·cÓ120- ‰ÈtÓ ·Ê ˜¯‰ ‰È‰Â ,˜¯‰ ˙‡ ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆»…¿»»»…»ƒƒ»
ÌeÏk BÈ‡121BÓˆÚÓ ˜¯‰ ‰È‰iL „Ú ,122. ≈¿«∆ƒ¿∆»…≈«¿

ונזכר 119) לבן, חרדל הוא ה'ערוך' ולדעת צמח, מין
מ"ה). פ"ד, (מעשרות התימנים:120)במשנה ובכ"י

לרוק 121)שמזיבים. וצריכה כלום, הרקיקה אין כלומר:
ואם  רקיקה. מצות לקיים מעצמו, הבא רוק הפעם, עוד
שהרי  כשרה, חליצתה הפעם, עוד שתרוק מבלי חלצה,
– הי"ב) (למעלה כשרה חליצתה כלל, רקקה לא אם אפילו

ולא 122)מגידֿמשנה. מעצמה, - "וירקה" שנאמר:
קו:). (יבמות אחר דבר מחמת

.‚Î˙˙BL ‰È‰ Ì‡ :Ìc ‰˜˜¯123BÈ‡ - ‰ÈtÓ »¿»»ƒ»»≈ƒƒ»≈
¯Lk - ‰˜˜¯Â ‰ˆˆÓ Ì‡Â ,ÌeÏk124¯LÙ‡ È‡L ; ¿¿ƒ»¿»¿»¿»»≈∆ƒ∆¿»

ÈÁeˆÁˆ ‡Ïa ıˆÓpL Ì„Ï125˜¯126‰˜˜¯ . ¿»∆ƒ¿«¿…«¿≈…»¿»
ezËÏ˜e127ÂÈt „‚ÎÏ ÚÈbiL Ì„˜ Áe¯‰128ÔB‚k , ¿»«»«…∆∆«ƒ«ƒ¿∆∆»»¿

ÌeÏk BÈ‡ - ¯ˆ˜ ‡e‰Â ‰k¯‡ ‰˙È‰L129¯Á‡ Ì‡Â . ∆»¿»¬À»¿»»≈¿¿ƒ««
ÂÈt „‚Ï ÚÈb‰L130- ı¯‡Ï ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒƒ«¿∆∆»»««ƒ∆…ƒƒ«»»∆

- ‰ÈtÓ ‡ˆiLk ˜¯‰ ÔÈic‰ e‡¯ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk»≈¿≈ƒ…»««»ƒ»…¿∆»»ƒƒ»
¯Lk131. »≈

הפעם.124)זב.123) עוד לרוק צריך ואינו
הנסחטות.125) טיפות וביחוד א.126)טיפות, קה, יבמות

בלבד, רוק משמע שיהא - רוק" "וירקה תורה: אמרה לא כי
יריקה. נקראת - אחר דבר ועמו רוק ואפילו "וירקה" אלא

ממנו.128)אחותו.127) ב.129)והעבירתו קו, שם
בפניו. וירקה והעבירתו.130)שנאמר: הרוח קלטתו

הרוק 131) לראות הדיינים צריכים שלכתחילה שאףֿעלֿפי
ראו, לא אם בדיעבד, - ה"ז, למעלה כמבואר מפיה, יוצא
"צריכים  אלא: (שם) אמרו לא כי שנית, לירוק צריכה אינה

לכתחילה. אלא זה ואין וכו'", לראות הדיינים

.„Î˙ÚËÓ ‰ˆÈÏÁ132e¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰ÏeÒt - ¬ƒ»À¿»¿»≈«¿∆»¿
ıÏÁ :BÏ e¯Ó‡L B‡ ,dÒBk ‰z‡ CÎ·e dÏ ıÏÁ :BÏ¬…»¿»«»¿»∆»¿¬…
Ì‡Â ,ÌeÏk EÈÏÚ ˙„ÒÙÓ dÈ‡Â ‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,dÏ»∆ƒ¿»ƒ¿≈»«¿∆∆»∆¿¿ƒ
- el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÌaÈz ÌaÈÏ Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯zƒ¿∆««»¿«≈¿«≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈

‰ÏeÒt133ÏÚ dÏ ıÏÁ :BÏ e¯Ó‡Â e‰eÚË‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬»ƒƒ¿¿»¿¬…»«
EÏ ÔzzL ˙Ó134,CÎÂ Ck È‡z ÏÚ B‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿»∆ƒ≈¿»«ƒ«¿«»»»

d˙ˆÈÏÁ - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¬ƒ»»
‰¯Lk135.dÏ ıÏÁÏ Ôek˙ È¯‰L , ¿≈»∆¬≈ƒ¿«≈«¬…»

כדלהלן.132) אותו, והטעו לחלוץ, רצה שם 133)שלא
(ראה  להתירה נתכוין לא כי ה"ו. פי"ב, וב'ירושלמי' א. קו,
נתכוין, לא שאם הט"ז לעיל נתבאר וכבר ההלכה), בסוף

אנו  לו, ואסורה עליו שנפסלה ומאחר פסולה. חליצתו
(שם, תתעגן שלא כדי כדין, שנית לה לחלוץ אותו כופים

הנ"ל). ה'ירושלמי' ע"פ הרשב"א דעת הוא 134)וכן כן
"לה". בטעות חדשים, ובדפוסים רומי. כי 135)בדפוס

ע"י  לחלוץ ואיֿאפשר הואיל בחליצה, מועיל תנאי אין
איֿ שליח עלֿידי לקיימו שאיֿאפשר מעשה וכל שליח,
ובני  גד בני לתנאי דומה אינו כי תנאי, בו להתנות אפשר
נתקיים  שהמעשה ממנו), נלמדו תנאי דיני (שכל ראובן
להם  לתת יהושע לשלוחו ציוה משה שהרי שליח, עלֿידי
שם, ליבמות ורש"י עד. (כתובות להם ונתנה הארץ את
בגמרא  ומפורש מג). בהערה אישות מהל' פ"ו למעלה וראה
לה  הגון אינו שאם לו לתת חייבת שאינה שם) (יבמות,
הסכימה  לא כי לו, לשלם חייבת אינה לה, לחלוץ וחייב

בו. עשתה ושחוק מרצונה,

.‰Î‰ˆÈÏÁ‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒBn‰136B˙ˆÈÏÁ - «≈»»««¬ƒ»¬ƒ»
‰ÏeÒt137BÏ ¯ÓBÏ ÔÈicÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ .138Ïh·Ï ¿»¿ƒ»»««»ƒ«¿«≈

‡Ú„Bn‰139Ë‚a ÔÈOBÚL C¯„k140e‰eˆÁÏ . «»»¿∆∆∆ƒ¿≈¿»
eOÚ ÔÈck Ì‡ :ıÏÁL „Ú e‰ek‰Â ÌÈÏ‡¯OÈ141- ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ«∆»«ƒ«ƒ»

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ142eÈ‰L ÔB‚k ,eOÚ ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ¬ƒ»¿≈»¿ƒ∆…«ƒ»¿∆»
˙BËBÈ„‰143eÚhL B‡144‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ -145Ì‡Â . ∆¿∆»¬ƒ»¿»¿ƒ

ÔÓˆÚÓ e‰eÒ‡ Ì"ekÚ‰146Ô˙B ÔÈc‰ ‰È‰ Ì‡ : »«¬»≈«¿»ƒ»»«ƒ≈
‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ - ıÏÁiL147dÈ‡ - ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ∆«¬…¬ƒ»¿»¿ƒ∆…«ƒ≈»

‰ˆÈÏÁ148. ¬ƒ»

ליבמתי 136) לחלוץ עומד שאני חליצה שנים: בפני שאמר
מהל' פ"ו לעיל ראה לחלוץ, אני אנוס כי היא, בטלה -

הי"ט. חליצה 137)גירושין דין השוו - א קו, ביבמות
שגם  רבינו, למד ומשם מעושה. לגט כפיה) (ע"י מעושה
ב. כא, ערכין ראה בגט. כמו מודעה למסור אפשר בחליצה
בהל' כמבואר בטל, הגט - גט על מודעה שבמסירת ואע"פ
אינה  אבל פסולה, שהיא בחליצה רבינו פוסק שם, גירושין
גירושין, בתורת מלתתו זה גט מבטל הוא בגט כי בטלה,
בחליצה  אבל כלל. גט אינו גירושין בתורת ניתן לא ואם
אלא  נעשה, לא כאילו החליצה מעשה את לבטל יכול אינו
לזר, להתירה חליצה לשם בה יתכוין שלא מודיע שהוא
אלא  בטלה אינה החולץ בה נתכוין שלא חליצה והרי
(כסףֿ הקודמת ובהלכה הט"ז למעלה כמבואר פסולה,

הריב"ש). בשם החליצה.138)משנה לפני
שמסרת 139) הדברים שכל לפנינו, אמור לו: שאומרים

הן. אומר: והוא בטלים, הם הרי החליצה לבטל שגורמים
ה"כ.140) גירושין מהל' פ"ו לעיל שהיה 141)ראה כגון

(למעלה  אנשים" מומי שאר בו שיש או שחין "מוכה היבם
שהדין  ה"ד, פ"ו להלן המנויים אלה כל וכן הי"ד), פ"ב

לחלוץ. לכופם  א.142)נותן קו, ידעו 143)יבמות ולא
לחלוץ. לכופו ראוי זה יבם שאין הדין, הדיינים 144)את

כדין"145)המומחים. "שלא גזירה האחים, על ופוסלתה
וראה  ה"כ, גירושין מהל' פ"ב לעיל השווה "כדין", משום

ב. פח, ואם 146)גיטין ישראל. של ב"ד עלֿידי שלא
כמבואר  כשרה, חליצתו - ישראל של ב"ד עלֿידי אנסוהו

ישראל 147)שם. לחצוהו משום גזירה - בטלה ואינה
חליצת 148)כדין. להחליף יבואו לא כי לאחים, ומותרת
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- ב פח, ובגיטין כדין. ישראל בחליצת כדין שלא גויים
עצמה  ותולה הולכת ואחת אחת כל תהא "שלא הוסיפו:
וכבר  גט, לענין וזה בעלה", מיד עצמה ומפקעת בנכרי
פ"ב  לעיל השווה גט, לדין חליצה דין משוה שרבינו אמרנו

ה"ב. גירושין מהל'

.ÂÎ‰OÚ ‡Ï' B‡ ,'‰ˆÈÏÁ dÈ‡' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈»¬ƒ»…»»
‰ˆÏÁ ‡Ï el‡k ‡È‰ È¯‰ - 'ÌeÏk dÈ‡' B‡ ,'ÌeÏk¿≈»¿¬≈ƒ¿ƒ…∆¿¿»
ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ,‰È˙B·B¯˜ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ;BÏ¿…∆∆¿»»¿∆»¿…ƒ¿¿»ƒ

‰p‰k‰149e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌaÈ˙‰Ï ˙¯zÓe , «¿À»À∆∆¿ƒ¿«≈¿»»∆»«¿
‰ÏÒÙÂ ,‰È˙B·B¯˜ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ - '‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ'¬ƒ»»¿»∆∆¿»»¿∆»¿ƒ¿¿»

‰p‰k‰ ÔÓ150ÔÈÁ‡‰ ÏÚ ‰¯Ò‡Â ,151dÈ‡Â , ƒ«¿À»¿∆∆¿»«»«ƒ¿≈»
ıÏÁzL „Ú ¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ dÈ‡Â ,˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿≈»À∆∆¿ƒ»≈¿»«∆«¬…

‰¯Lk ‰ˆÈÏÁ152. ¬ƒ»¿≈»

הי"ג.149) פ"א, למעלה להחמיר 150)ראה בה שהולכים
ה"י. שם ראה לכהונה, הפוסלת כשרה חליצה כדין

הי"ג.151) שם א.152)ראה כה, - ב כד, גיטין

.ÊÎ‰¯Lk ‰ˆÈÏÁ dÏ ıÏBÁ ‰Ê È¯‰ - ˙‡OÂ ‰¯·Ú»¿»¿ƒ»¬≈∆≈»¬ƒ»¿≈»
dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â153.B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«««¿»¿≈ƒƒ»ƒ»

עד 153) ממנו אותה מפרישים אבל לגרשה, צריך שאינו
כלום, אינה פסולה חליצה התורה מן שהרי לה, שיחלוץ
אם  אבל (מגידֿמשנה). חליצה בלא בעלה עם תעמוד ואיך
בגט  מוציאה זה הרי באיסור, לזר ונשאת כלל חלצה לא
קנס, משום הי"ח, פ"ב לעיל כמבואר עולמית, עליו ואסורה
(יבמות  ונשכרת חוטאת תהא לא היבם, על עצמה שאסרה
משחלצה  יבמה על אסורה ממילא הרי בדיננו, אולם, צב:).
קסט  סי' לאהע"ז הגר"א (ביאור לקנסה ואין פסולה, חליצה

הריב"ש). בשם קמז, ס"ק

.ÁÎ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔÈÁ‡‰ ÔÈa ‰Ï„bL ‰Ó·È¿»»∆»¿»≈»«ƒ¬≈À∆∆
Ô‰Ó „Á‡Ï ‰ˆÏÁ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÌaÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿≈¿ƒ»∆»»¿»¿∆»≈∆

dÈ·Ï BÈa154Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÒÙÂ155‰eÈ‡¯ Ì‡ Ï·‡ . ≈¿≈»¿ƒ¿¿»¬≈∆¬»ƒ¿ƒ»
‰ÏÒÙ - Ô‰Ó „Á‡ ÏL BÏÚ ‰ˆÏÁL156‡nL , ∆»¿»«¬∆∆»≈∆ƒ¿¿»∆»

‰ˆÈÏÁÏ ‰ek˙157d¯Èz‰Ï ‰¯Lk ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe , ƒ¿«¿»«¬ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈»¿«ƒ»
.¯ÊÏ¿»

ועד.154) דיין כל למעלה 155)ללא כמבואר מלהתייבם,
שמה 156)הט"ז. ללמוד, אפשר ומכאן ב. קב, יבמות

זו  הרי . . . בלבד "רקקה הי"ד: למעלה רבינו שכתב
בינו  רקקה אבל בביתֿדין, שרקקה כוונתו פסולה", כחליצה
לך  אין - כן לא שאם פוסלת, אינה שנים בפני או לבינה
מהם  אחד בפני רקקה שלא האחים בין הגדלה יבמה

(מגידֿמשנה). עליהם אבל 157)ונפסלה עליהם. ונפסלה
היתה  לא לחליצה נתכוונה לא היא שאף לנו ברור היה אילו
בלא  שחליצה הט"ז למעלה רבינו שכתב ואע"פ נפסלת,
אבל  נתכוין, מהם אחד כשלפחות אלא זה אין פוסלת, כוונה

(כסףֿמשנה). בטלה חליצתם - נתכוונו לא כששניהם

.ËÎ‰OÚÓ ‡l‡ BÈ‡ dÏ ÔÈ·˙Bk e‡L ‰ˆÈÏÁ Ëb≈¬ƒ»∆»¿ƒ»≈∆»«¬≈
ÔÈc ˙Èa158‰ˆÏÁpL ‰È‡¯ d„Èa ‰È‰iL È„k ,159ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿»»¿»»∆∆¿¿»¿≈

ÔÈ¯ÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ÔÈic‰160ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ««»ƒ¿ƒ∆»ƒ≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ

‰‡¯L161Û‡ ‰ˆÈÏÁ Ëb dÏ ÔÈ·˙Bk - ‰ˆÏÁpL ˙‡Ê ∆»»…∆∆¿¿»¿ƒ»≈¬ƒ»«
ÈBÏt ˙L‡Â ÈBÏt ˙a ‡È‰ BfL ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«ƒƒ∆ƒ«¿ƒ¿≈∆¿ƒ
‰ˆÏÁL ÔÈic‰ È¯‰L ,‡e‰ ÂÈÁ‡ dÏ ıÏÁL ‰fLÂ¿∆∆∆»«»»ƒ∆¬≈««»ƒ∆»¿»

‰Ê e¯Èk‰ Ì‰ÈÙa162.‰ˆÏÁ Ck ¯Á‡Â ƒ¿≈∆ƒƒ∆¿««»»¿»

‰ˆÈÏÁ Ëb ÁÒ e‰ÊÂ163:ÌÚ‰ Ba e‚‰pL ¿∆…«≈¬ƒ»∆»¬»»

ראיה.158) שנתינתו 159)תעודת גירושין כגט ואינו
מיאון, שגט ה"ט, גירושין מהל' פי"א למעלה וראה מגרשה.
צריך  אינו מגרשה, שנתינתו גירושין כגט אינו הוא שאף
הגירושין. ממשפטי דבר ולא מסירה, ולא לשמה כתיבה

חליצה. לגט הואֿהדין כי פלוני,160)וברור אשת שזוהי
הוא. מאביו המת בעלה אחי לה שחלץ בכת"י 161)ושזה

שראו. מי רומי: ובדפוס א.162)התימנים, קו, יבמות
חולצים  לומר: זו בהלכה ביתֿדין טעה שמא חוששים ואין
(שם  יבמה שאינו ממי לה וחלצו מכירים שאין אע"פ

ה"י. גירושין מהל' בפי"א וראה ומקורו 163)וברש"י).
ב. לט, ביבמות ממנו וקטעים פי"ב, סוף יבמות ברי"ף

ה"ב. פ"א, סנהדרין וב'ירושלמי'

.ÏCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
˙‡È¯·Ï164ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚¯c ‡ÈÈÓÏ ,‡ÓÏÚ165d·166 ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈

ÈBÏt ÌB˜Óa167‡˙ˆ˜Óc ,ÈÈi„ ‡Á‡ .168ÔÈÓÈ˙Á ƒ¿¿ƒ¬«¿»«»≈¿ƒ¿»«»¬ƒƒ
‡z˙Ï169È·a ÔÈ·˙È ‡ÈÂ‰ ‡„Ák ‡˙Ïz ·˙BÓa , ¿«»¿«¿»»«¬»¬≈»»¿ƒ¿≈

‡zÏÓ¯‡ ÈBÏt ˙¯a ˙ÈBÏt ‡Ó„˜Ï ‡˜ÈÏÒe ,‡È„ƒ»¿ƒ»»√»«»¿ƒ¿«¿ƒ«¿«¿»
¯a ÈBÏt dÈÓLc „Á ¯·b ‡Ó„˜Ï ˙·¯˜Â ,ÈBÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈«»√»«»¿««ƒ¿≈¿ƒ«
ÈBÏt ¯a ÈBÏt :‡c ˙ÈBÏt ‡Ï ‰¯Ó‡ ÔÎÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈¬«»»»¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ

‡ÈÂ‰c ,‰Â‰ de·‡Ó ÈÏÚa ÈBÏÙc deÁ‡ ‡c170 ¿»¬«ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬«¬»«¬≈»
,˜·L Ï‡¯OÈ ÏÎÏe Ôa¯Ï ÈiÁÂ ,·ÈÎLe ,dÈÏ ‡·ÈÒ¿ƒ»≈¿≈¿«≈¿«»»¿»ƒ¿»≈¿«
‡Ï Ï‡¯OÈa ‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙È¯È ˙¯·e ¯·e«¿«»≈«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈»
Ôa¯ ÔÚk .È˙È ÈÓBaÈÏ ÈÊÁ È‰eÁ‡ ÈBÏt ÔÈ„‰Â ,˜·L¿«¿»≈¿ƒ¬ƒ¬ƒ¿«≈»ƒ¿««»»
- ‡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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‡ÓBÈ ÔÓ d„Èa ‰ÁÓÈ ‡Ï LÈ‡Â ,Èaˆ˙c Ô‡Ó ÏÎÏ¿»«¿ƒ¿≈∆¡»»¿«≈ƒ«ƒ»
‡hÈb ‡c ˙ÈBÏt ‡pÈÓ ˙ÈÚ·e .ÌÏÚÏe Ôc¿»¿»«¿»ƒ»»¿ƒ»ƒ»
eÎÊÏ dÏ ‡·‰ÈÂ ‡Ó˙ÁÂ ‡·˙Îe ,‡„ ‡˙eˆÈÏÁ„«¬ƒ»»¿«¿»«¬«¿»ƒ«¿»«ƒ¿
¯a ÈBÏt .„Ú ÈBÏt ¯a ÈBÏt .Ï‡¯OÈÂ ‰LÓ ˙„k¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«

„Ú ÈBÏt174. ¿ƒ≈

וכך 164) כך שנת אלא: אינן, אלו תיבות תימן, ובכת"י
. . . פלוני למנות.165)למנין רגילים שאנו למנין

בו.166) = ביה התימנים: פ"א 167)ובכת"י לעיל ראה
שהוא  אלכסנדרוס למלכות מונים שיש הכ"ז, גירושין מהל'

שטרות. בפני 168)מנין חליצה מצות כי שמקצתנו,
שלשה  אלא חותמים אינם אך ה"ה), (לעיל דיינים חמשה

רוקח'). ('מעשה העיקר למטה,169)שהם חתומים =
לפנינו  ועלתה בביתֿדין, יושבים היינו כאחד שלשה במושב
אחד  איש לפנינו והביאה פלוני, אלמנת פלוני, בת פלונית
בן  פלוני זו: פלונית לנו אמרה וכך פלוני, בן פלוני ששמו
למעלה  (ראה היה מאביו בעלי פלוני של אחיו זה, פלוני
מאביו). אחיו באשת אלא יבום דין שאין ה"א פ"א

ישראל 170) ולכל לרבנן וחיים ומת, לו, נשואה שהייתי =
לא  בישראל, שם ומקים ומנחיל, יורש ובת ובן השאיר,
לו  אמרו עכשיו אותי, לייבם ראוי אחיו פלוני וזה השאיר.
יצדד  לא, ואם ייבם, - אותי לייבם הוא רוצה אם רבנן:
בפניכם, הימנית רגלו לט:) ליבמות רש"י יצדד, = (יטלע

בפניו. וארוק רגלו מעל נעלו לנו 171)ואתיר ונתברר ֿ
ואמרנו. הוא, מאביו המת פלוני של שאחיו זה בפלוני

לו:172) = ליה התימנים: לייבם בכת"י אתה רוצה אם
הימנית, רגלך בפנינו לה הצדד לא, ואם יבם. – אותה
לנו: ואמר וענה בפניך, ותרוק רגלך מעל נעלך [היא] ותתיר
"מאן  זו: לפלונית הקרינו מיד אותה, לייבם רוצה אני אין
ואף  יבמי". אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים  יבמי
רגלו  לה וצידד לקחתה". חפצתי "לא לו: הקרינו זה, לפלוני
הנראה  רוק בפניו ורקקה רגלו מעל נעלו והתירה הימנית,
יעשה  "ככה זו: לפלונית הקרינו ושוב הארץ. על מפיה לנו,
בית  בישראל שמו ונקרא אחיו, בית את יבנה לא אשר לאיש
לפנינו, יושבים שהיו אלה וכל הדיינים ואנחנו הנעל", חלוץ

חלוץ 173)ענינו. אחריה): =) בתרה התימנים: בכת"י
ומשנעשה  פעמים. שלש - הנעל חלוץ הנעל, חלוץ הנעל,
מי  לכל להנשא לילך זו לפלונית התרנוה בפנינו, זה מעשה
ולעולם. זה יום מן בידה (יעכב) ימחה לא ואיש שתרצה,
וחתמנו  וכתבנו זה, גטֿחליצה זו פלונית מאתנו וביקשה

וישראל. משה כדת לזכות לה בכת"י 174)ונתנו
כאן  הוזכרו לא שהרי ובצדק. אינן. אלו תיבות התימנים,
בתורת  וחתמו היו שלשה והרי עדים, בתורת = שנים אלא
זה, נוסח לקוח שממנו פי"ב, סוף יבמות וברי"ף ביתֿדין.
עליו), שלשה (=וחותמין עליה" תלתא "וחתמין כתוב:

קעא. הערה להלן וראה כנ"ל. לדיינים, והכוונה

.‡ÏÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe175ÔÓ ÌÈL B‡ ,‰LÏL ¿ƒƒ»»¿»¿«ƒƒ
‰LÏM‰176Èt ÏÚ Û‡ ‰ˆÈÏÁ‰ e‡¯L ÌÈL B‡ , «¿»¿«ƒ∆»«¬ƒ»««ƒ

e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÈÙa ‰ˆÏÁL ÔÈic‰ ÔÈ‡L177. ∆≈»««»ƒ∆»¿»ƒ¿≈∆¿∆≈«¿
ÔB·Â ¯ÈkÓ ‡e‰L ÔË˜ B‡ „·Ú B‡ ‰M‡ elÙ‡Â«¬ƒƒ»∆∆»»∆«ƒ¿»
,BzÓ·È ‡È‰ BÊÂ ÈBÏt ÈÁ‡ ÈBÏt ‰Ê :¯ÓBÏ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ«∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

Ó .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈˆÏBÁÂÏL ˙Bi„Ú ¯‡La Ôk ÔÈ‡M ‰ ¿¿ƒ«ƒ∆«∆≈≈ƒ¿»≈À∆
‰¯Bz178¯eq‡ ˙e„ÚÏ ÔÈa ÔBÓÓ ˙e„ÚÏ ÔÈa ,179‰fL . »≈¿≈»≈¿≈ƒ∆∆

¯·c‰ ˙zÓ‡ Ú„ÈÏ ¯LÙ‡ ,‡e‰ ˙BÏb‰Ï ÈeOÚ‰ ¯·„»»∆»¿ƒ»∆¿»≈«¬ƒ««»»
Ô‰ÈtÓ ‡lL180˙BÎÏ‰ ÛBÒa e¯‡aL ÔÈÚk , ∆…ƒƒ∆»ƒ¿»∆≈«¿¿ƒ¿

ÔÈLe¯b181Lc˜Ó - ÌaÈÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .182 ≈ƒ¿ƒ»»«»»¿«≈¿«≈
ÌaÈÓe183eÚ„B‰L BÓk ‰a˙k dÏ ·˙BÎÂ184. ¿«≈¿≈»¿À»¿∆«¿

בפניהם.175) שחלצה מהם 176)הדיינים, ואחד במקרה
שהרי  שלשה, שהיו משמעות זה בגט שיש מאחר כי איננו,
אין  ה"ל) (לעיל הוינא" כחדא תלתא "במותב בו: כתוב
פ"ו, עדות בהל' כמבואר מעכבת, השלישי הדיין חתימת

סכ"ט. מו, סי' חו"מ בשו"ע וכן הכ"ט.177)ה"ו. לעיל
גט  נוסח את משנים עדים, בו שכשחותמים הדבר ומובן
וכן  ביתֿדין", "אנחנו לכתוב: יכולים אינם שהרי החליצה,
אלא  החליצה, מעשה עשו שהם שמשמען לשונות שאר
(מגידֿמשנה). שראו מה מכל עדות שטר כותבים

בלבד.178) כשרים עדים אלא בהם נאמנים שאין
האחוה.179) זה 180)זהות שמטעם [הרי ב. לט, יבמות

כתב  וכן עבד, או אשה אפילו נאמנים להגלות) עשוי (שהוא
ומכאן  הכ"ט. שם ובפי"ג הט"ו, גירושין מהל' בפי"ב רבינו
להם. האמינו - עגונה" תשאר "שלא חשש אין אם שאפילו
הי"ד, החודש קידוש מהל' בפי"ג רבינו שכתב מה ולפי"ז
את  שקידשו ביתֿדין מפי ששמע (להעיד זה "שדבר
- עליו" נאמן כשר אחד ועד להגלות, העשוי דבר החודש),
בעדות  שגם התורה, מן בעבירה פסול למעט הכוונה שוודאי
גירושין  מהל' בפי"ב רבינו שכתב כמו נאמן, אינו אשה
החודש  קידוש בהל' וראה נאמנים. ועבד אשה אבל הי"ז,

שם]. ותיקונים ובהוספות נט, הערה פי"ג 181)שם,
בשקר". העד בו שיעיד הוא רחוק "שדבר הכ"ט:

ה"א.182) פ"ב לעיל כמבואר עליה,183)בכסף. בא
ה"א. פ"א לעיל ראה התורה, מן קנינה עיקר שזוהי

הי"ד.184) אישות מהל' ופכ"ב ה"ב, פ"ב לעיל

ÔÈÓ·È ˙a˙k ÁÒ e‰ÊÂ185ÌÚ‰ e‚‰pL ¿∆…«¿À«¿»ƒ∆»¬»»

.·ÏCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
‡ÏÈ‚¯„ ‡ÈÓÏ ,ÈBÏt ÔÈÓÏ186ÌB˜Óa ÈÓÈÓÏ ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿

‡Ó„˜Ï ‡˙‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt CÈ‡ .ÈBÏt187ÔÎÂ ¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ¬»»√»«»¿≈
‡a‡ ÔÓ„ ÈÁ‡ :‡Ï ¯Ó‡188ÏÎÏe Ôa¯Ï ÈiÁÂ ,·ÈÎL ¬«»»«ƒ¿ƒ«»¿≈¿«≈¿«»»¿»

‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙È¯È ˙¯·e ¯·e ,˜·L Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿««¿«»≈«¿ƒƒ¿»
dÓLc ‡˙z‡ ‡È‰‰ ˜·Le ,˜·L ‡Ï Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈»¿«¿««ƒƒ¿»ƒ¿«
,d˙È ÈÓBaÈÏ ‡˙È¯B‡ ÔÓ ÈÏ ÈÊÁÂ ,ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt¿ƒ«¿ƒ«¬≈ƒƒ«¿»¿«≈»«
.‰ÈÏÚ ‡·È dÓ·È :‰LÓ„ ‡˙È¯B‡ ¯ÙÒa ·È˙Î„k¿ƒ¿ƒƒ¿««¿»¿∆¿»»»…»∆»
dÓ·È ÈBÏt ¯a ÈBÏÙÏ ˙ÓaÈ˙‡Â ‡c ˙ÈBÏt ˙‡È·ˆe¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«««ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«
¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â :·È˙Î„k ,Ï‡¯OÈa ‡ÓL ÈÓB˜B‡Ï¿≈¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»»«¿¬∆
ÈBÏt dÏ ·˙Îe .'B‚Â ˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ Ìe˜È „Ïz≈≈»«≈»ƒ«≈¿¿««¿ƒ
,dÏ BÊÁc Ô˙‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk dÈzÓ·È ˙ÈBÏÙÏ dÓ·È¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿«≈»««¬«
,‰‡Ó„˜ dÏÚa dÏ ·˙Îc d˙ae˙Îa ÔÈ·È˙k BÂ‰c«¬¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿«««¿««¿»»
˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ‡„Â .CÎÂ Ck dÈÏÈcÓ dÏ ÛÈÒB‡Â¿≈«ƒƒ≈»»»¿»¿¿»¿«¿««

ÈÒÙË ¯‡Lk ,'eÎÂ dÈÏ189˙Ba˙k190. ≈¿ƒ¿»»¿≈¿À
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זה 185) מנוסח וקטעים פי"ב, סוף יבמות ברי"ף מקורו
א. נב, קנט.186)ביבמות הערה ה"ל לעיל בביאורנו ראה

לפנינו.187) לרבנן 188)בא וחיים מת, האב מן אחי
שם  ומקים ונוחל יורש ובת ובן השאיר, ישראל ולכל

והשאיר  הניח, לא בת בישראל פלונית ששמה זו אשה
תורת  בספר ככתוב אותה, לייבם התורה מן לי וראוי פלוני,
. . ונתייבמה. זו פלונית ורצתה עליה, יבוא יבמה משה:
זוזים  כסף לה וכתב . . . ככתוב: בישראל, שם להקים
בעלה  לה שכתב . . . כתובים שהיו לה, הראויים מאתים
מאתיים) שכתובתה נשאה, ובתולה המת, (האח הראשון
. . . לו שהכניסה הנדוניא וזו וכך, כך משלו לה והוסיף
כתובתה, לו שמחלה או מבעלה כתובה לה היתה לא [ואם
- פב:) (כתובות משלו כתובה לה כותב שהיבם הוא שדין
ולמעלה  הי"ד, אישות מהל' (פכ"ב מנה אלא לה כותב אינו

אלמנה]. כונסה הוא שהרי הי"ז), נוסחי.189)פ"ב
בסמוך.190) המנוסחים לאשתו, איש שבין

‰a˙k‰ ÒÙË…∆«¿À»

.‚ÏÈBÏt ÌBÈa191CÈ‡ .'eÎ192¯Ó‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt ¿¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ¬«
‡˙lk ‡˙Ïe˙a ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏÙÏ193ÈÏ ÈÂ‰ : ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»«¿»¬ƒƒ

ezÈ‡Ï194¯ÓÈÓa ‡‡Â ,Ï‡¯OÈÂ ‰LÓ ˙„k ¿ƒ¿¿»∆¿ƒ¿»≈«¬»¿≈«
‡iÓLc195¯·BÒ‡Â ¯È˜B‡Â ÁÏÙ‡196ÔeÊÈ‡Â197 ƒ¿«»∆¿«¿≈«¬«∆¡

ÔÈ‡„e‰È ÔÈ¯·eb ˙BÎÏ‰k ÈÎÈ˙È ÈqÎ‡Â Ò¯Ù‡Â«¬«¿≈«¬«≈»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯˜BÓc198ÔÈ¯·BÒÓe199˙È ÔÈqÎÓe ÔÈÒ¯ÙÓe ÔÈÊÂ ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿«ƒ»

Â .‡ËLe˜a ÔB‰ÈL‡·È‰È200ÈÎÈÏe˙a ¯‰eÓ ÈÎÈÏ ¿≈¿¿»ƒƒ¿»ƒƒ«¿«¿ƒ
eÊÁc ,‰"Î ‡tÒk ÈÊefÓ ÔepÈ‡c ,Ô˙‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk¿«≈»«¿ƒƒ≈«¿»«¬

‡˙È¯B‡cÓ ÈÎÈÏ201ÈÎÈÈBÊÓe ,202ÈÎÈÈ˙eÒÎe ƒƒƒ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.‡Ú¯‡ Ïk Á¯B‡k ÈÎÈÏÚ ÏÚÈÓe ÈÎÈÈ˜etÈÒÂ¿ƒ«¿ƒ≈«¬«¿ƒ¿«»«¿»

˙‡È·ˆe203.‡„ ÈBÏÙÏ ez‡Ï dÈÏ ˙Â‰Â ‡c ˙ÈBÏt ¿ƒ«¿ƒ»«¬»≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
„Ú d˙ae˙k ¯wÈÚ ÏÚ ˙ÙÒBz dÏ ÛÈÒB‰Â ‰ˆ¯Â¿»»¿ƒ»∆∆«ƒ«¿»»«

ÌÏLÓ204‡„Â .CÎÂ Ck205Ck dÈÏ ˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ƒ»≈»»»¿»¿¿»¿«¿««≈»
‰OÚÂ ,B„ÈÏ ‡·e ,‰Ê Ô˙Á Ïa˜˙ Ïk‰ .CÎÂ»»«…ƒ¿«≈»»∆»¿»¿«¬»

eL¯e ‰ÂÏÓk BÓˆÚ ÏÚ Ïk‰ Û˜ÊÂ ,B˙eL¯·206ÔÎÂ . ƒ¿¿»««…««¿¿ƒ¿»¿¿≈
‡„ ‡˙Á ÈBÏt ‡Ï ¯Ó‡207‡˙ae˙k ˙eÈ¯Á‡ : ¬«»»¿ƒ«¿»¿»«¬»¿¿»

È‡z ¯‡Le ˙ÙÒB˙Â ‡Èe„e ‰ae˙k ¯wÈÚ ,‡lBk»ƒ«¿»¿¿»¿∆∆¿»¿»≈
‰ae˙k208˙ÈÏa˜ ,209Ïk ÏÚÂ È‡¯˙a È˙¯È ÏÚÂ ÈÏÚ ¿»«≈ƒ¬«¿«»¿«»¿«¿«»

˙È‡c ÔÈÈ˜Â ÔÈÒÎ ‚¯‡ ¯ÙL210[Ïk] ˙BÁz ÈÏ ¿«¬«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»
ÈÚ˜¯˜nÓ ,‰˜ÈÓÏ ‡‡ „È˙Ú„Â È‡˜c ,‡iÓL¿«»ƒ¿«¿«¬ƒ¬»¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿≈

ÔB‰lek ,ÈÚ˜¯wÓ ·b‡ ÈÏËÏhnÓe211ÔÈ‡¯Á‡ ÔB‰È ƒƒ«¿¿≈««ƒ«¿¿≈¿¿«¬»ƒ
,˙ÙÒB˙Â ‡Èe„e ¯wÈÚ ,‡lBk ‡„ ‰ae˙ÎÏ ÔÈ‡·¯ÚÂ¿«¿»ƒƒ¿»»»ƒ»¿¿»¿∆∆
‡ÓÈÏbÓ elÈÙ‡Â È˙BÓ ¯˙·e ÈiÁa ÔB‰pÓ ‡Ú¯t˙‡Ï¿ƒ¿¿»»ƒ¿¿««»«ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
·È˙Îc È‡Ó ÏkÓ ‡„ ÈBÏtÓ ÔÈ˜e .È‡Ù˙k ÏÚ„¿««¿«¿≈«ƒ¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ
‡Ï„e ‡zÎÓÒ‡k ‡Ïc ÌÏL ÔÈÈ˜ ‡lÈÚÏ L¯ÙÓe¿»«¿≈»ƒ¿»»≈¿»¿«¿«¿»¿»

È¯ËL„ ‡ÒÙBËk212È¯ËL Ïk ¯ÓBÁÎe ˜ÊBÁk ‡l‡ , ¿¿»ƒ¿»≈∆»¿∆¿∆»¿»≈
eÈ˙Ba¯ ÔewÈ˙Îe Ô‚B‰ÎÂ Ï‡¯OÈa ˙B‚‰Bp‰ ˙Bae˙k¿«¬¿ƒ¿»≈¿«∆¿ƒ«≈

eÓ˙ÁÂ .Ï"Ê213¯kÊp‰ ÔÓfa BÊ ‰ae˙k ¯ËL ÏÚ «¿»«¿«¿»¿»«¿««ƒ¿»
¯È¯LÂ ¯È¯a Ïk‰Â .ÏÈÚÏ214Ìi˜Â215. ¿≈¿«…»ƒ¿»ƒ¿«»

הכתובה 191) תאריך חל אם מיימוניות': ב'הגהות כתוב

מרבותינו  יש ראשֿחודש, הנקרא לחודש שלושים ביום
ורבינו  (שעבר), פלוני לחודש שלושים ביום לכתוב שהנהיגו
לחודש  שלושים ביום לכתוב: הנהיג מרוטנבורג מאיר
סי' אהע"ז בשו"ע קבע וכן פלוני. ראשֿחודש שהוא פלוני,
"באחד  ' יכתוב ראשֿחודש, של שני וביום ס"ו. קכו,

(שם). שני" מיום חשבונו כי פלוני, זהו 192)לחודש
ביבמות  כמוזכר "איך", בתיבת: שטר להתחיל עתיק נוסח
מהל' פ"ד לעיל הגט נוסח השווה ב. פה, וגיטין ב. לט,

הי"ב. לאשה.193)גירושין לי היי הבתולה: הכלה
אונקלוס:194) מתרגם סז) כד, (בראשית לאשה" לו "ותהי

לאנתו. ליה אעבוד 195)והות ה') (בעזרת ה' במאמר ואני
"אוקיר  יב): יג, (ישעיה הכתוב מלשון אכבד, =) ואוקיר

ואייקר). התימנים: ובכת"י מפז". ואכלכל,196)אנוש
יונתן: מתרגם לג) יט, (שמואלֿב, המלך" את כלכל "והוא

מלכא". ית סובר אותך 197)"והוא ואכסה ואפרנס ואזון
דניאל  הכתוב מלשון =) יהודים אנשים כמנהג) =) כהלכות

יהודאין"). "גברין יב דפלחין 198)ג, תימן: ובכת"י
ומפרנסים 199)ומייקרין. וזנים ומכלכלים שמוקירים

ב, (הושע הכתוב מלשון באמונה. נשותיהם את ומלבישים
באמונה". לי "וארשתיך בתוליך 200)כב) מוהר לך ואתן

וחמשה  עשרים (טהור) כסף מזוזי שהם זוז, מאתים  כסף
ה"ח). אישות מהל' פ"י לעיל מן 201)(ראה לך הראויים

וכבר  איננה, "מדאורייתא" תיבת תימן, ובכת"י התורה.
הערה  ה"ח, פ"י אישות הל' לעיל בביאורנו זה על העירונו

מדרבנן. היא שכתובה סובר רבינו כי ומזונותיך 202)מא,
והספקתך  "לבוא וכסותיך - הארץ כל כדרך אליך ולבוא ,

אונקלוס: מתרגם לא) יט, (בראשית הארץ" כל כדרך עלינו
ארעא". כל כארח עלנא זו,203)"למיעל פלונית ורצתה

זה. לפלוני לאשה לו הכל.204)והיתה סך = תשלום
לו.205) שהכניסה הנדוניא החתן 207)וחוב.206)וזו
לעיל.208)הזה. המנויים והלבשה מזונות כגון
והנחמד 209) המעולה כל ועל אחרי, יורשי ועל עלי קבלתי

דמרגג  אונקלוס: מתרגם ט) ב, (בראשית למראה" "נחמד -
יד) מה, (תהלים פנימה" מלך בת כבודה "כל וכן: למחזי.
(ויקרא  לתורה ברמב"ן וראה נכסי", ארג שפר "כל מתורגם:

מ). אני 210)כג, ושעתיד שקניתי השמים תחת לי שיש
לעיל  (ראה קרקעות גב על וממטלטלין מקרקעות לקנות
הל' והשווה כ. אות שם ובביאורנו ה"ו, אישות מהל' פי"ז
גב  על לי שיש מטלטלין לך "שהקניתי ה"ב: פי"ח, מלוה

לי"). שיש וערבים 211)הקרקע אחראים יהיו כולם
בחיי  מהם להפרע ותוספת ונדוניא עיקר כולה: זו לכתובה
קנין  =) וקנינו כתפי. שעל ממעילי ואפילו מותי ואחרי
אות  שם ובביאורנו ה"ט, פ"י אישות הל' לעיל ראה סודר,
שלם  קנין למעלה ומפורש שכתוב מה מכל זה מפלוני מח)
מבטיח  שאדם גוזמא, "הבטחת - (אסמכתא כאסמכתא שלא
(שהתחייב  תנאו יקיים לא שאם עליו, לסמוך לחבירו
ובהל' ב. מח, לבבאֿמציעא רש"י - וכך" כך יתן לחבירו)
קונה, אינה אסמכתא "כל רבינו: פוסק ה"ב, פי"א מכירה
בני  שמתנים תנאים כל . . להקנותו. בלבו גמר לא שהרי
לך  אתן כך, תעשה אם או כך יהיה אם . . ביניהם. אדם
לך, אתן לא . . תעשה. לא אם או יהיה לא ואם . . מנה.
אם  האומר: שכל קנה, לא - הדבר שהיה או שעשה אע"פ
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עדיין  דעתו שהרי והקנה, גמר לא - יהיה לא אם יהיה
יהיה"). לא שמא או יהיה שמא שטר 212)סומכת נוסח

בו  ואין בו לגבות נכתב ולא שטרות, ממנו להעתיק העשוי
"דלא  הנוסח: ומקור מד:), לבבאֿבתרא (רשב"ם ממש

דשט  כטופסא ודלא וכתוב כאסמכתא שם. בבבאֿבתרא רי"
"ע  ס"י: מב, סי' חו"מ דלא בשו"ע לכתוב: שנהגו כשיו

מסופק: לשון בכל אומרים דשטרי, כטופסי ודלא כאסמכתא
העליונה". על השטר בעל העדים.213)יד אנחנו

מתרגם 214) ט) ח, (דברים ברזל" אבניה אשר "ארץ - וחזק.
כט, (שם לבי" "בשרירות ('הערוך'). וברירן שרירן יונתן:
לב. בחוזק שרר): (שורש הרד"ק מפרש יח)

תעודה 215) כל בסוף לחתמו מקובל זה נוסח ומאושר,
גיטין  וב'ירושלמי' ב. קס, בבבאֿבתרא ומקורו משפטית,

ה"ח. פ"ט,

.„Ï˙ÈBÏt :·˙Bk - ‰ÓÏ‡ ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿À««¿»»≈¿ƒ
‡zÓÏ‡216:·˙Bk - ‰Le¯b ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿«¿»¿ƒ»¿»¿À«¿»≈

‰Le¯b‰ ˙ÈBÏt217:·˙Bk - ‰Èe·L ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ«¿»¿≈ƒ»¿»¿»≈
‰Èe·M‰ ˙ÈBÏt218Ô‰k da ÏLkÈ ‡lL È„k ,219. ¿ƒ«¿»¿≈∆…ƒ»≈»…≈
‡·È‰ÈÂ :·˙BÎÂ220,‰‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk ÈÎÈÈ¯‰eÓ ÈÎÈÏ ¿≈ƒƒ¿»ƒƒ¬«¿ƒ¿«≈¿»

.'eÎÂ ÈÎÈÏ BÊÁc ,‡bÏÙe ¯ÒÈ¯z ‡tÒk ÈÊefÓ ÔepÈ‡c¿ƒƒ≈«¿»¿≈««¿»«¬ƒƒ¿

מאה",216) זוזי "כסף אחרֿכך שכתובים מה להטעים בכדי
"מאתן". ידעו 217)ולא זה, מבעלה תתאלמן שאם

הקודמים. גירושיה מחמת לכהן בידי 218)שאסורה
כמבואר 219)גויים. לגוי, נבעלה שמא לו, אסורה והיא

הי"ז. ביאה איסורי מהל' מוהרך 220)בפי"ח לך ואתן
וחצי  דינר עשר שנים (טהור) כסף שהם מאה זוזים כסף
וכמבואר  מנה, בעולה: כתובת הכלל: ע"פ לך, הראויים

ה"זֿח. אישות מהל' בפ"י לעיל

.‰ÏÔÈÓ·È Ëb ÔÈ·˙BkLk221- ÔÈÓ·È ˙a˙k B‡ ¿∆¿ƒ≈¿»ƒ¿À«¿»ƒ
ËË¯OÓ222LÏL ·zÎÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈ˜eÒt‰ ÌB˜Ó ¿«¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿…»

˙B·z223ËeË¯O ‡Ïa224˙¯zÓ - ‰ˆÏÁL ‰Ó·ÈÂ . ≈¿…ƒ¿ƒ»»∆»¿»À∆∆
d˙ˆÈÏÁ ÌBÈa ‡Op‰Ï225„Ú ˙ˆÏBÁ dÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ»≈¿¬ƒ»»∆¬≈≈»∆∆«

ÌBÈ ÌÈÚLz ÌÈÏLzL226. ∆«¿ƒƒ¿ƒ

חליצה.221) ישרים,222)גט קוים ועושה בקנה מסרגל
וישרה. יפה תהיה שהכתיבה או:223)כדי יבמי, אבה לא

עליה. יבוא פ"ג,224)יבמה מגילה ו'ירושלמי' ב. ו, גיטין
לכתוב  "ומותר רבינו: כתב הט"ז, פ"ז תפילין ובהל' ה"ב.
נשאל  וכבר אסור". - זה על יותר שרטוט, בלא תיבות שלש
והשיב: רבינו, של בניו מבני יהושע רבינו הנגיד זה על
סומכים, ועליו העיקר, הוא תפילין, בהל' רבינו שכתב שמה
אגב  דרך אלא הדברים הובאו לא וכאן מקומו, הוא שם כי
ב  סי' ח"א הרשב"ץ אולם שם). (כסףֿמשנה, ומרוצה
דברי  שעל קובע רפד) סי' ליו"ד יוסף' ב'בית דבריו (הובאו
יו"ד  השו"ע פסק וכן ולהחמיר. לסמוך יש יבום בהל' רבינו

- ב קו, ביבמות הסוגיא משמעות ע"פ ס"ב, רפד שמר סי'
רק  בהם שיש המקומות אפילו חליצה גט שרטט זוטרא
שם. ובהגר"א הכסף' ב'נקודות וכמבואר תיבות, שלש
שבהל' רבינו, בדברי סתירה כל אין רוקח' ה'מעשה ולדעת
אין  אזי פרשה, או שלם פסוק כשכותב מדובר, תפילין

רק  כשכותב ידובר כאן ואילו תיבות, ארבע על אלא קפידא
כותבין  אין שלש אפילו אזי כתיבתו, עיקר והן תיבות שלש

שלם. פסוק במקום שהן שרטוט, שלא 225)בלא
כדי  שנתגרשה, מיום יום תשעים להמתין הצריכה כגרושה,
לזרעו  ראשון של זרעו בין להבחין מעוברת, היא אם שיוודע
הי"ח. גירושין מהל' בפי"א לעיל כמבואר שני, של

מעוברת,226) שאינה אז, ויודעים הי"א, פ"א לעיל כמבואר
שהחליצה  חלצה, ודוקא פי"ב, סוף ביבמות הרי"ף פסק וכן
חלצה  ולא היבם מת אם אבל יבמה, עליה בא שלא מוכיחה
יותר  כי שתינשא, עד חדשים שלשה להמתין צריכה -
נשואה  משום בה שגזרו מארוסה לביאה, יבמה קרובה

ב). יג, סי' באהע"ז וכן מב. יבמות ('תוספות'

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וגט,1) "מאמר" או גט היבם לה שנתן יבמה דין בו כלל

גט  אחר גט ופסול, כשר מאמר ופחותה, מעולה חליצה
של  ביאתו בעילה, אחר בעילה חליצה, אחר חליצה ביבמה,
שהיו  אחד מבית יבמות וגיטו, מאמרו שנים ט' בן יבם

ופקחות. קטנות או חרשות ביניהן

.‡Ì·i‰ dÏ Ô˙pL ‰Ó·È‰2˙e˙È¯k Ëb3dÏÒt -4 «¿»»∆»«»«»»≈¿ƒ¿»»
ÂÈÏÚ ‰È˙B¯ˆ ˙‡ ÏÒÙe5È¯‰L ,ÔÈÁ‡‰ ¯‡L ÏÚÂ »«∆»∆»»»¿«¿»»«ƒ∆¬≈

ıÏÁL ÈÓk ‰OÚ6dÓ·Èa ÏÈÚBÓ Ëb‰ ÔÈ‡Â .dÏ7 «¬»¿ƒ∆»«»¿≈«≈ƒ«¿»»
Ô‰È¯·cÓ ‡l‡8LÈ‡ ˙L‡ L¯‚Ó Ëb‰Â ÏÈ‡B‰ ,9ÏÎÂ . ∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿»≈≈∆ƒ¿»

‰p‰k‰ ÔÓ BzL‡ ÏÒBtL Ëb10ÔÓ BzÓ·È ˙‡ ÏÒBt ≈∆≈ƒ¿ƒ«¿À»≈∆¿ƒ¿ƒ
Ìeai‰11dÏ ıÏÁiL „Ú ¯ÊÏ ˙¯zÓ dÈ‡Â .12. «ƒ¿≈»À∆∆¿»«∆«¬…»

שייבמה.2) למאמרו,3)לפני שנתן לגט (בניגוד לזיקתו
ה"ד). לו.4)להלן וכבר 6)מלהתייבם.5)מלהתייבם

החלוצה  נאסרה ליבמתו ש"החולץ הי"ב) (פ"א לעיל נתבאר
(יבמות  כן ולמדו אחיו". שאר ועל החולץ על צרותיה וכל
שלא  כיון - אחיו" בית את יבנה לא "אשר שנאמר: ממה י:)

ייבם). לא =) יבנה לא שוב ייבם), (שלא לפסלה.7)בנה
חכמים.8) וחליצה 9)מדברי להוציא, גט ויאמרו:

לייבם  גםֿכן מותר גירושין, אחרי לייבם מותר ואם להוציא,
מלהתייבם  לפסלה יועיל שהגט גזרו ולפיכך חליצה! אחר
כמבואר  בקרובותיה, להאסר הגט מועיל וכן ג:). (יבמות

הט"ו. לאחרים,10)להלן להנשא מתירה שאינו אע"פ
מותרת  את ואי ממני, מגורשת את "הרי לה: שאמר כגון
מהל' פ"י לעיל כמבואר לכהונה, שפסלה אדם", לכל

ה"א. בגט 11)גירושין להחליף יבואו שלא א. נב, יבמות
חלוץ 12)גמור. "בית א. יד, בקידושין וכן א. נ, שם

הי"ב. להלן וראה גט. ולא מתירתה, הנעל חליצת - הנעל"

.·¯Ó‡n‰13ÔÈ˜ ‰Ó·Èa ‰B˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ««¬»««ƒ∆≈∆«¿»»ƒ¿»
¯eÓb14‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ Ba ˙ÈOÚ dÈ‡Â15‰ÎÈ¯ˆ , »¿≈»«¬≈≈∆ƒ¿»¿ƒ»

Ëb epnÓ16‰ˆÈÏÁa ‡l‡ ¯ÊÏ ˙¯z dÈ‡Â .17. ƒ∆≈¿≈»ƒ∆∆¿»∆»«¬ƒ»

כתיקון 13) עליה, שיבוא לפני ומקדשה, פרוטה לה שנותן
ה"א. פ"ב לעיל כמבואר לגרשה 14)חכמים, או ליורשה

כט.). (יבמות להוציאה יבוא אם הבא 15)בגט לענוש
נתייבמה. כאילו בחנק, כמבואר 16)עליה ייבמה, לא אם

למאמרו.17)בסמוך. הגט אחרי
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.‚‰ˆB¯ BÈ‡Â BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk≈«»∆«¬»ƒƒ¿¿≈∆
ÏÚ·Ï18Ëb dÏ ·zÎÏ CÈ¯ˆ -19BÏ ‰Lc˜˙ È¯‰L ,20, ƒ¿…»ƒƒ¿…»≈∆¬≈ƒ¿«¿»

¯ÊÏ d¯Èz‰Ï È„k dÏ ıÏÁÏ CÈ¯ˆÂ21‰Ó·È‰ ÔÈ‡L ; ¿»ƒ«¬…»¿≈¿«ƒ»¿»∆≈«¿»»
Ì·i‰ ˙ÏÈÚa ¯Á‡ ‡l‡ ¯ÊÏ ˙¯z22¯Á‡ B‡ ƒ∆∆¿»∆»««¿ƒ««»»««

‰ˆÈÏÁ23Ëb‰ Ï·‡ ,24d¯ÈzÓ BÈ‡Â ÌeaÈÏ dÏÒBt ¬ƒ»¬»«≈¿»¿ƒ¿≈«ƒ»
¯ÊÏ25BÈ‡ ¯Ó‡n‰Â ,BÓk ¯eÓb ÔÈ˜ da ‰B˜ ¿»¿««¬»≈∆»ƒ¿»»¿

‰ÏÈÚa‰26. «¿ƒ»

להוציאה.18) א.19)אלא נ, חליצה 20)יבמות ואין
שם). (רש"י קידושין נפקעת 21)מפקעת יבום זיקת שאין

פ"ג  (שם המשנה בפירוש ורבינו (שם). חליצה ע"י אלא
יחלוץ". ואח"כ תחילה גט שיתן יותר, "והנכון אומר: מ"ה)
על  אלא נקראת המצוה אין כי מצוה, הידור משום והטעם,
והחליצה  והגט והואיל העיקר, שהגמר הרי שגומרה, מי
מן  שהיא בחליצה המצוה גמר להיות ראוי להתירה, באים
'בית  בשם א, ס"ק קע, סי' לאהע"ז תשובה' ('פתחי התורה

נשים 22)מאיר'). כשאר לזר, תותר בגט יגרשנה אם ואז
נ.). (יבמות מבעליהן "וקונה 23)גרושות א: ב, קידושין

היבם". ובמיתת בחליצה עצמה רבינו 24)את חוזר כאן
בהם. שפתח ומאמר נפקעת 25)לגט יבום זיקת שאין

ה"א. סוף לעיל וכמבואר יד.), (קידושין חליצה ע"י אלא
לא 26) אח"כ לגרשה יבוא שאם דבר, לכל כאשתו להיות

ה"א, פ"ב לעיל נתבאר וכבר נ.) (יבמות לחלוץ תצטרך
הי"ד  לקמן וראה בלבד. מדבריהם אלא המאמר שאין

ובביאורנו.

.„B¯Ó‡ÓÏ Ëb Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ ¯Ó‡Ó Ô˙27- »««¬»ƒƒ¿¿»«¿»«≈¿«¬»
‰OÚM ‰Ó28BÏha È¯‰29‰¯z‰Â ,30‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . «∆»»¬≈ƒ¿¿À¿»¿≈»∆ƒ∆…

‰¯eÒ‡ - Ëb‰ Ô˙pL ‰Ê Ï·‡ ;ÂÈÁ‡Ï ‡l‡ ‰¯z‰À¿»∆»¿∆»¬»∆∆»««≈¬»
BÏ ‡È‰31. ƒ

לב.).27) יבמות (רש"י למאמרי גיטך זה הרי ואמר: שפירש
שעשה.28) הגט.29)המאמר להתייבם,30)ע"י

פ"ו  להלן והשווה לב.) (יבמות כמקודם זיקתה שנשארה
דעת 31)הכ"ט. וכן עליו, שפסלה לזיקתו גט משום גזירה

דעת  וכן למגרש, אפילו מותרת הראב"ד, ולדעת שם. רש"י
דילמא. או דיבורֿהמתחיל ב נב, שם ה'תוספות'

.‰ÊÏ Ëb Ô˙B˙w32dÏÒt - (B¯Ó‡ÓÏ ‡ÏÂ)33ÂÈÏÚ »«≈¿ƒ»¿…¿«¬»¿»»»»
e¯‡aL BÓk ,ÔÈÁ‡‰ ¯‡L ÏÚÂ34Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ; ¿«¿»»«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»≈

B¯Ó‡ÓÏ35¯ÊÏ d¯Èz‰Ï ‰ˆÈÏÁÂ ,36. ¿«¬»«¬ƒ»¿«ƒ»¿»

הרי 32) סתם, גט לה שנתן כל א. לב, ביבמות רש"י לדעת
לזיקתו. יש 34)מלהתייבם.33)זה וכאן ה"א. לעיל

ולא  מאמר בה ועשה הואיל אומרים שאין גדול, יותר חידוש
אשה  חצי כמגרש זה יהא למאמרו, ולא לזיקתו אלא גירשה
לחוד, ומאמר לחוד זיקה אלא תיפסל, ולא כלום, עשה שלא

נב:). (יבמות לפסלה מועיל לזיקתו להפקיע 35)וגט
כמבואר 36)הקידושין. להתירה, הועיל לא לזיקתו, והגט

מאמר, ועשה גט "נתן נ.): (יבמות שנינו וכן ה"א, לעיל
וחליצה". גט צריכה

.Â¯Á‡ ¯·„ BÓ„˜ ‡ÏÂ ,‰lÁz ‰Ó·ÈÏ ÔzpL ¯Ó‡n‰««¬»∆ƒ««¿»»¿ƒ»¿…¿»»»«≈

‰Ê d˙B‡ ÏÚaL ‡l‡ ,¯Á‡ ¯·c ÂÈ¯Á‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»«¬»»»«≈∆»∆»«»∆
¯Lk ¯Ó‡Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ¯Ó‡n‰ dÏ Ô˙pL37Ì‡Â . ∆»«»««¬»«ƒ¿»«¬»»≈¿ƒ

¯Á‡ Ì·iÓ ÔÈa ‰Ê Ì·iÓ ÔÈa ,‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ BÓ„˜38, ¿»≈¬ƒ»≈ƒ»»∆≈ƒ»»«≈
d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa39‰ÏÈÚa ezÓ„˜ Ì‡ ÔÎÂ ; ≈»≈¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ»

ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa40ÂÈ¯Á‡ ‰OÚpL B‡ ;41 ¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ∆«¬»«¬»
ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa ,‰ˆÈÏÁ B‡ Ëb≈¬ƒ»≈»≈¿»»»≈ƒ∆≈

d˙¯ˆÏ ¯Á‡ ¯Ó‡Ó Ô˙ B‡ ÏÚaL B‡ ;ÂÈÁ‡Ó42ÔÈa , ≈»ƒ∆»«»««¬»«≈¿»»»≈
¯Á‡ ¯Ó‡Ó ÂÈÁ‡ dÏ Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰43B‡ ≈»ƒ∆»«»»ƒ«¬»«≈

ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - dÏÚa44¯Ó‡n‰ ÔÈa , ¿»»¬≈∆ƒ¿»«¬»»≈««¬»
el‡‰ ÌÈOÚn‰ e‰eÓ„wL45e¯Á‡˙pL ¯Ó‡n‰ ÔÈa ∆¿»««¬ƒ»≈≈««¬»∆ƒ¿«¬

ÂÈ¯Á‡46. «¬»

רב 37) אמר וכן כמצותה". זו הרי ובעל, מאמר "עשה שם:
וכן  בועל". ואחרֿכך מקדש יבמה, "מצות נב.): (שם הונא
פסול, מאמר עשה ואם ה"א. פ"ב למעלה רבינו כתב

בסמוך). (ראה עליה לבוא רשאי אינו אחיו 38)כדלהלן,
זה. יבנה,39)של לא ששוב יבנה", ב"לא שהתחיל

עליו. אחד 40)ופסלה "בית כי זו, את לייבם לו שאסור
ה"ט. פ"א לעיל כמבואר בתים", שני בונה ואינו בונה, הוא

אחריו 41) מועיל גמור, קנין קונה המאמר ואין שהואיל
לפסלו. אחר בנין 42)מעשה משום עליו הראשונה נאסרה

וביבמות  טעם. מאותו לו אסורה השניה וכן בתים", "שני
חברתה  לאסור ביבמה, מאמר מועיל טעם מה אמרו: - ב נ,
וביאה  נשים בשאר קונה בקידושין ומאמר הואיל עליו,
לא  ביאה אף (לפסול) יועיל לא מאמר ואם ביבמה, קונה
היבמה  (של ביאה אחרי (צרתה) לבעול ויבואו תועיל,
התורה. מן שאיסורו בתים שני בונה זה והרי הראשונה),

לשני.43) גם היא מקודשת שהרי הראשון, על אסרה
נ:).44) (יבמות השני וכן עליה, לבוא לראשון שאסור
נתינתו.45) בשעת פסול שהיה נתינתו 46)נמצא ובשעת

הועילו  - גמור קנין קונה שאינו מתוך אבל כשר, היה
וחליצה, בבעילה מהֿשאיןֿכן לבטלו, שלאחריו המעשים

הי"ד. להלן כמבואר כלום, אחריהן ואין התורה מן שהן

.Ê¯Ó‡Ó Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ ıÏÁ B‡ Ëb Ô˙ ?„ˆÈk≈«»«≈»«ƒƒ¿¿»«¿»««¬»
d˙¯ˆÏ B‡ dÏ47ÏÚ ‡aL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , »¿»»»≈≈»ƒ∆»«

dÏ Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,¯Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ BzÓ·È48¯Ó‡Ó ¿ƒ¿»«»«¬»¿»«¿»«»«¬»
d˙¯ˆÏ ¯Á‡49¯Ó‡Ó Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , «≈¿»»»≈≈»ƒ∆»««¬»

¯Á‡ ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙Â ÂÈÁ‡ ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ50dÏÚa B‡ ƒƒ¿¿»«»ƒ¿»«»«¬»«≈¿»»
ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡n‰ ÔÈa ,ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‰Ê È¯‰ -51ÔÈa ¬≈∆«¬»»≈««¬»»ƒ≈

ÔB¯Á‡‰ ¯Ó‡n‰52. ««¬»»«¬

יבנה"47) ב"לא שהתחיל שלפניו, הגט בגלל עליו נפסלו
עליהן. לבוא איננה.48)ואסור זו תיבה התימנים, בכת"י

שני 49) לבנות אסור שהרי הוא, כדין שלא זה מאמר והרי
עליו, נפסלה לא עליה שבא הראשונה היבמה אבל בתים,
ואפילו  כלום, אחריה ואין גמור, קנין קונה בעילה שהרי
קידושין  שאין כלום, מאמרו אין מאמר, אחיו בה יעשה

הט"ז. להלן וכמבואר איש, באשת תפסו 50)תופסים
שניהם. על ונאסרה השני הראשון.51)קידושי האח של
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גט 52) וצריכה לשניהם, היא מקודשת כי השני, האח של
הט"ו. להלן כמבואר חולץ, מהם ואחד משניהם

.Á¯Ó‡Ó BÓ„wL ÔÈa ,¯Ó‡n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆««¬»≈∆¿»«¬»
¯Á‡53‰ÏÈÚa B‡ ‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ B‡54Ì„wL ÔÈa , «≈≈¬ƒ»¿ƒ»≈∆»«

ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‰Ê È¯‰ - el‡Ó „Á‡Ï ¯Ó‡n‰55ıeÁ . ««¬»¿∆»≈≈¬≈∆«¬»»
BfL ,¯Ó‡n‰ ¯Á‡ ‰ÏÈÚa ÏÚ·e ¯Ó‡Ó Ô˙Bp‰ ÔÓƒ«≈«¬»»«¿ƒ»««««¬»∆

d˙ÎÏ‰k ‡È‰56. ƒ¿ƒ¿»»

קודם 53) לצרתה מאמר נתן בעצמו שהוא או בה, אחיו ע"י
לזו. הבועל 54)שנתן אבל מאחיו, בין ממנו בין בצרתה,

כמבואר  כלום, בה מועיל אחיו של מאמרו אין - יבמתו את
הט"ז. למאמרו 55)להלן גט לה ונותן לייבמה, לו ואסור

ביאתה. או צרתה בחליצת נפטרה לא אם לזיקתו, וחליצה
ב.56) נ, ודף - א נ, יבמות במשנה זה כל

.Ë‰lÁz BzÓ·È ˙‡ Ì·i‰ ÏÚBaL ‰ÏÈÚa‰57B‡ «¿ƒ»∆≈«»»∆¿ƒ¿¿ƒ»
˙‡¯˜ - ¯Á‡ ¯·c dÓ„˜ ‡ÏÂ ,da B¯Ó‡Ó ¯Á‡«««¬»»¿…¿»»»»«≈ƒ¿≈

ÂÈÁ‡Ó ¯Ó‡Ó dÓ„˜ Ì‡Â .‰¯Lk ‰ÏÈÚa58,Ë‚ B‡ ; ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿»»«¬»≈»ƒ≈
ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa59d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa ,60B‡ ; ≈ƒ∆≈≈»ƒ≈»≈¿»»»

È¯‰ - ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa ¯Ó‡Ó dÓ„wL∆¿»»«¬»¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ¬≈
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa ˙‡¯˜ BÊ61. ƒ¿≈¿ƒ»¿»

סופרים 57) שמדברי ה"א, פ"ב למעלה וראה מאמר. בלי
תחילה. שיקדש עד לבעול מלייבם.58)אין זה על פסלה

לייבם.59) ואסורים יבנה", ב"לא שהגט 60)התחילו
הי"ב). פ"א (למעלה החולץ על הצרות כל האוסרת כחליצה

וחליצתו 61) לביאתו גט צריכה זו והרי לקיימה, ואסור
גט  צריכה ובעל, גט "נתן נ.): (יבמות שנינו וכן לזיקתו,

הי"ד. להלן בביאורנו וראה וחליצה".

.È‡Ï Ì‡ ,‰lÁz BzÓ·ÈÏ Ì·i‰ ıÏBÁL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆≈«»»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ…
‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ˙‡¯˜ - ¯Á‡ ¯·c dÓ„˜62Ì‡Â . ¿»»»»«≈ƒ¿≈¬ƒ»¿À»¿ƒ

ÔÈa ,ÂÈÁ‡Ó ÔÈa ‰Ê Ì·iÓ ÔÈa ,¯Ó‡Ó B‡ Ëb dÓ„¿̃»»≈«¬»≈ƒ»»∆≈≈»ƒ≈
‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - d˙¯ˆa ÔÈa da63. »≈¿»»»¬≈ƒ¿≈¬ƒ»¿»

הבאות 62) היבמות מכל היבום זיקת את היא ומסלקת
הי"א. בסמוך כמבואר זה, רצה 63)מבית ואם הואיל

ונפסלה  אחיו מאמר או גט קדמה שהרי יכול, אינו לייבם
מפרש  ודינה כו:). ליבמות (רש"י גרועה חליצה זו הרי עליו,
חליצה  זו הרי ממנו, מאמר בה קדמה ואפילו הי"ב. בסמוך
מעולה  חליצה זו אין למאמרו גט וצריכה הואיל פחותה,
דיבורֿהמתחיל  נג. שם ברש"י וכן וברש"י, כז. (יבמות

מסייע). לימא

.‡È„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙Ba¯ ˙BÓ·È64‰ÏÚ·pL ÔÂÈk , ¿»««»ƒ«ƒ∆»≈»∆ƒ¿¬»
- ‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÏÁ B‡ ‰¯Lk ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿ƒ»¿≈»∆¿¿»¬ƒ»¿À»

Ïk‰ e¯z‰65Ô‰ÈÏÚÓ Ì·i‰ ˙wÊ ‰˜lzÒÂ ,66Ì‡Â . À¿«…¿ƒ¿«¿»ƒ««»»≈¬≈∆¿ƒ
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÚ·67¯Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ , ƒ¿¬»««≈∆¿ƒ»¿»»«»«¬»

ÏeÒt68‰ÏÚ·pL BÊ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe .ÌeaÈÏ Ôlk e¯Ò‡ - »∆∆¿À»¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿¬»
¯Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡69˙Á‡ [Ïk] ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe , ∆»«»«¬»¿ƒ»¬ƒ»»««
¯ÊÏ Ô¯Èz‰Ï Ô‰Ó70˙˜lzÒÓ Ìeai‰ ˙wÊ ÔÈ‡L ; ≈∆¿«ƒ»¿»∆≈ƒ««ƒƒ¿«∆∆

.‰˙eÁt ‰ÏÈÚ·aƒ¿ƒ»¿»

רבות.64) נשים המת האח לזר.65)שהניח להנשא
במשנה.66) ב מג, ה"ט.67)יבמות לעיל המפורשת
ה"ו.68) לעיל לו.69)המפורש נתקדשה כמו 70)שהרי

וחליצה". גט צריכה ובעל, גט "נתן נ.): (יבמות ששנינו
אף  משנה' ה'מגיד גירסת שהיא רבינו, בדברי זו ולגירסה
זיקת  פוטרת אינה מעשה, שום בה נעשה שלא הצרה חליצת
וזה  והמאמר, הגט מעשי בה שנעשו השניה, של היבום

נפטרה ב  לצרה, "חלץ כז.): (שם האומר לשמואל ניגוד
מעולה  הצרה חליצת כי המאמר", בעלת או הגט בעלת
רומי  בדפוסי אולם זיקתה. שקלושה הגט בעלת מחליצת
רבינו: בדברי כאן כתוב התימנים, בכת"י וכן וקושטא,
גירסה  ולפי איננה, "כל" ותיבת מהן", אחת חליצה "וצריכה
שצרה  הכוונה, קע) סי' באהע"ז ה'טור' גירסת גם (שהיא זו
יהיו  כולן ואז - תחלוץ מעשה, שום בה נעשה שלא אחרת,
את  אלא תפטור לא - הגט בעלת תחלוץ אם אבל פטורות,
(יבמות  האומר לשמואל בהתאם האחרות, את ולא עצמה
(שחליצתה  צרה נפטרה לא הגט, לבעלת "חלץ כז.):
הגר"א  ולדעת הגט". בעלת נפטרה - לצרה קלושה),
רבינו, בדברי הנכונה הגירסה זוהי מז, ס"ק קע, סי' באהע"ז
לקמן  רבינו מדברי נראה וכן שלפנינו. בספרים כמודפס ולא
שגם  אע"פ האחיות, את פוטרות הצרות שחליצת ה"ט, פ"ז
משל  מעולה והיא הואיל אולם, מעולה. אינה הצרות חליצת

(לחםֿמשנה). פוטרתן - האחיות

.·È‰¯z‰ - ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ˆÏÁ∆¿¿»««≈∆¬ƒ»¿»À¿»
„Ú ‰¯eÒ‡ d˙¯ˆ Ï·‡ ,‰ˆÏÁpL BÊ ¯ÊÏ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈¿»∆∆¿¿»¬»»»»¬»«

‡È‰ Ìb ıÏÁzL71ÔÈÁ‡‰ Ïk eˆÏÁiL „Ú B‡ , ∆«¬…«ƒ«∆«¿¿»»«ƒ
‰˙eÁt‰ ‰ˆÈÏÁ‰ ‰ˆÏÁpL ‰BL‡¯Ï72ÔÈ‡L ; »ƒ»∆∆¿¿»«¬ƒ»«¿»∆≈

„Ú ‰Ê ˙ÈaÓ ÌeaÈ ˙wÊ ˙˜lÒÓ ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ¬ƒ»¿»¿«∆∆ƒ«ƒƒ«ƒ∆«
˙Á‡ Ïk ıÏÁzL „Ú B‡ ,ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ ¯ÊÁzL∆«¬…«»»«ƒ«∆«¬…»««

Ô‰Ó73. ≈∆

שמואל.71) כדעת א. כז, שמואל 72)יבמות אמר כי שם:
שצריכה  - שמואל אמר כי רבינו: ומפרש צרתה, לפטור
אלפס  רבינו פירש וכן צרתה, לפטור - האחים כל על לחזור
קע, סי' לאהע"ז (הגר"א אחריו נמשך ורבינו פ"ה, סוף שם

מח). מאמר 73)ס"ק לשתיהן שיש כגון שוה, כשפחיתותן
וראה  חברתה, על עדיפה האחת ואין לחליצתן, קודם גט או

סט. הערה למעלה

.‚È‰¯Lk ‰ÏÈÚa ÔÈa ,dÓ·ÈÏ ‰ÏÚ·pL ‰Ó·È Ïk»¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»»≈¿ƒ»¿≈»
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa ÔÈa74ıÏÁL ¯Á‡ dÏÚa elÙ‡Â ; ≈¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»»««∆»«

dÏ75,ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,˙eLÈ‡ ÌLÏ ÔÈa76ÔÈa »≈≈»ƒ≈¿≈ƒ≈
˙eÓ·È ÌLÏ77‰ÏÈÚa ÏÚaL ¯Á‡ d˙¯ˆ ÏÚa elÙ‡Â ; ¿≈«¿«¬ƒ»«»»»««∆»«¿ƒ»

‰¯Lk78,Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , ¿≈»≈≈»ƒ¬≈¿ƒ»≈
‰ÏÈÚaa LÈ‡ ˙L‡ ˙OÚ È¯‰L79dÓ·È Ïk ÔÎÂ . ∆¬≈«¬»≈∆ƒ«¿ƒ»¿≈»¿»»

ÏeÒt ¯Ó‡Ó ÔÈa ¯Lk ¯Ó‡Ó ÔÈa ,¯Ó‡Ó dÏ ÔzpL∆ƒ«»«¬»≈«¬»»≈≈«¬»»
e¯‡aL BÓk ,¯Ó‡n‰ ÈtÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ -80, ¬≈¿ƒ»≈ƒ¿≈««¬»¿∆≈«¿

.¯Ó‡n‰ ¯eq‡ ¯eÒÈ Ck ¯Á‡Â¿««»»ƒ««¬»

מאחיו.74) מאמר או גט עליו 75)שקדמה שנאסרה
ממנו  ונסתלקה הי"ב, פ"א לעיל כמבואר סופרים, מדברי
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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) וכלֿשכן 'עשה', בחייבי תופסין שקידושין

אחר  שיש - ב נב, יבמות וראה יד). ס"ד, אישות הל' (לעיל
אחריה  יש הבעילה שגם שם, הרי"ף וכתב כלום, חליצה

לפנינו. וכמבואר ה"ב.80)כלום, לעיל

.„Èe¯Ó‡ ¯·k81‰iÁc ‰Ó·È‰ ‰ÁBc Ëb‰ ÔÈ‡L , ¿»»«¿∆≈«≈∆«¿»»¿ƒ»
‰¯eÓ‚82¯eÓb ÔÈ˜ da ‰B˜ BÈ‡ ¯Ó‡n‰ ÔÎÂ ,83; ¿»¿≈««¬»≈∆»ƒ¿»»

‰ÁB„ ‰ˆÈÏÁ‰Â ,¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ ‰ÏÈÚa‰ Ï·‡¬»«¿ƒ»»ƒ¿»»¿«¬ƒ»»
dÓ·Èa Ëb ¯Á‡ Ëb ,CÎÈÙÏ .‰¯eÓ‚ ‰iÁc d˙B‡84, »¿ƒ»¿»¿ƒ»≈««≈«¿»»

ÏÈÚBÓ - ¯Ó‡Ó ¯Á‡ ¯Ó‡Ó B‡85¯Á‡ ‰ÏÈÚa Ï·‡ ; «¬»«««¬»ƒ¬»¿ƒ»««
˙ÏÚBÓ ‰B¯Á‡‰ ÔÈ‡ - ‰ˆÈÏÁ ¯Á‡ ‰ˆÈÏÁÂ ‰ÏÈÚa¿ƒ»«¬ƒ»««¬ƒ»≈»«¬»∆∆
.ÌeÏk dÈ‡ ‰ÏÈÚa‰ ¯Á‡ ‰ˆÈÏÁ B‡ Ëb ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈≈¬ƒ»«««¿ƒ»≈»¿

ה"א.81) היא 82)לעיל צריכה עדיין כי לזר, להתירה
להוציאה,83)חליצה. ירצה אם בגט לפטרה או ליורשה,

ה"ג). (לעיל לזיקתו חליצה צריכה עדיין שהרי 84)אלא
לגמרי. זיקתה דחה זיקת 85)לא עליה נשארה שעדיין

מועיל, - אחריו מאמר אחיו בה כשעשה ולפיכך יבום,
הערה  ה"ו, בביאורנו לעיל וראה הט"ו. בסמוך וכמבואר

מא.

.ÂËËb Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ Ëb Ô˙pL Ì·È ?„ˆÈk≈«»»∆»«≈ƒƒ¿¿»«¿»«≈
Ô‰ÈzL ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆÏ86ÈL ÔÎÂ . ¿»»»¬≈∆»ƒ¿¿≈∆¿≈¿≈

- ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ˙Á‡ ‰Ó·ÈÏ ÔÈh‚ ÈL e˙pL ÔÈÓ·È¿»ƒ∆»¿¿≈ƒƒƒ»»««∆««∆
Ô‰ÈLÏ ‰Le¯‚k BÊ È¯‰87ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈLe , ¬≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈∆¬ƒ

ıÏBÁ Ô‰Ó „Á‡Â ,‰È˙B·B¯˜a88Ëb Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆»¿∆»≈∆≈¿≈ƒ»«≈
„Á‡ Ïk - d˙¯ˆÏ Ëb ÂÈÁ‡ Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏƒƒ¿¿»«¿»«»ƒ≈¿»»»»∆»
e˙ Ì‡ ÔÎÂ .Ëb‰ dÏ Ô˙pL BÊ ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡»ƒ¿∆»«»«≈¿≈ƒ»¿

¯Ó‡Ó ¯Á‡ ¯Ó‡Ó89e¯‡aL BÓk ,90Ì·i‰ Ï·‡ . «¬»«««¬»¿∆≈«¿¬»«»»
BzÓ·ÈÏ ıÏÁL91ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,d˙¯ˆÏ ıÏÁÂ ¯ÊÁÂ ∆»«ƒƒ¿¿»«¿»«¿»»»≈≈

‰Ó·ÈÏ ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eˆÏÁL ÔÈÓ·È ÈL ÔÎÂ ,ÂÈÁ‡»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ∆»¿∆««∆ƒ»»
ıÏBÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ‰B¯Á‡ ‰ˆÈÏÁ ÔÈ‡ - ˙Á‡««≈¬ƒ»«¬»¿¿≈«≈

‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ‰B¯Á‡a d˙B‡92ıÏBÁk ‰fL ; »»«¬»»ƒ¿∆»∆∆¿≈
Ê Ô‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡L ÌÈLp‰ ¯‡LÏ.‰w ƒ¿»«»ƒ∆≈¬≈∆ƒ»

נא.).86) (יבמות גרושתו קרובות שם.87)כדין
משניהם,88) חליצה צריכה אינה פסולה, שחליצתה אע"פ

הי"ב. לעיל וכמבואר צרתה, את פוטרת שאינה כל
שם).89) (יבמות מהם מאחד וחליצה משניהם, גט צריכה
יבמות,90) ושתי יבמים שבשני ומובן גט. אחר גט בדין

בשתיהן, מאמר שניהם עשו או לשתיהן גיטין שניהם ונתנו
הי"ב. לעיל כמבואר חליצה, צריכה מהן אחת כל

כלום.91) אחריה ואין זה, מבית הזיקה נסתלקה
במשנה.92) ב נ, יבמות

.ÊËBzÓ·È ÏÚBa‰ ÔÎÂ93ıÏÁÂ ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ¯ÊÁÂ , ¿≈«≈¿ƒ¿¿»«≈≈»ƒ¿»«
ÌeÏk BÊ ‰ˆÈÏÁ ÔÈ‡ - d˙¯ˆÏ B‡ dÏ94¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ . »¿»»»≈¬ƒ»¿¿≈ƒ»«

ÌeÏk BÈ‡ - d˙¯ˆÏ B‡ dÏ Ëb Ô˙Â ÂÈÁ‡95ÂÈÁ‡ ¯ÊÁ . »ƒ¿»«≈»¿»»»≈¿»«»ƒ
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÏÚa B‡ ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙Â96¯Á‡Ó ; ¿»«»«¬»»«…»»¿≈««

ÔÈLecw‰ ÔÈ‡Â ,¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ - ‰lÁz ÂÈÁ‡ ÏÚaL∆»«»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿»»¿≈«ƒƒ
LÈ‡ ˙L‡a ÔÈÒÙBz97B‡ d˙¯ˆÏ ¯Ó‡Ó Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿≈∆ƒ¬»ƒ»««¬»¿»»»

d˙¯ˆ ÏÚa98Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ -99e¯‡aL BÓk ,epnÓ100. »«»»»¿ƒ»≈ƒ∆¿∆≈«¿

זה.93) מבית יבום זיקת ונסתלקה לגמרי, ולא 94)קנאה
בקרובותיה. אבל 95)נאסר כשרה, בעילה ודוקא שם.

הי"א). (למעלה חליצה או גט אחריה יש - פסולה, בעילה
איש 96) אשת כדין היבם, על שאסרה ודאי, אבל לקנותה.

וראה  הי"חֿיט. אישות מהל' פכ"ד לעיל המבואר שזינתה,
ראשון. ביאת אי דיבורֿהמתחיל ב נא, יבמות ב'תוספות'

גט 97) צריכה אינה ולפיכך הי"ב, אישות מהל' פ"ד לעיל
יבוא 98)מאחיו. יבמה שנאמר: משום לו שאסורה אע"פ

צרתה. ועל עליה ולא - תופסים 99)עליה שקידושין
'עשה'. הי"ג.100)בחייבי לעיל

.ÊÈ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL eÓaiL ÔÈÓ·È ÈL¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¿»«»ƒ«ƒ
e‡ÈˆBÈ Ô‰ÈL - ‰lÁz ÌaÈ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ,„Á‡∆»¿…«ƒƒ≈¿ƒ»¿≈∆ƒ

Ë‚·101ÌÈ¯ÊÏ e¯zÈÂ ,102ÔÈÓ·ÈÏ ˙B¯eÒ‡Â103,CÎÈÙÏ . ¿≈¿À¿¿»ƒ«¬«¿»ƒ¿ƒ»
BkÚa ˙Á‡ ,ÌÈL ÈzL BÏÂ ÌÈÏLe¯Èa ‰È‰L Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ»«ƒ¿¿≈»ƒ««¿«
,¯Bˆa ÂÈÁ‡ ÈÂÏÂ BkÚa ÂÈÁ‡ ÔBÚÓLÂ ,¯Bˆa ˙Á‡Â¿««¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿
„Á‡ ÌaÈÈ ‡lL ,Ô˙B ÔÈc‰ - Ô·e‡¯ ˙nL eÚÓLÂ¿»¿∆≈¿≈«ƒ≈∆…¿«≈∆»
.ÌaÈÂ Ì„˜ ‡nL ,ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„eiL „Ú Ô‰Ó≈∆«∆ƒ»«∆»»»ƒ∆»»«¿ƒ≈

ÌaÈÂ Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜104B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -105„Ú »«∆»≈∆¿ƒ≈≈ƒƒƒ»«
‰lÁz ÌaÈ ÂÈÁ‡L Ú„eiL106Ì„˜ ıÏÁÏ „Á‡‰ ‰ˆ¯ . ∆ƒ»«∆»ƒƒ≈¿ƒ»»»»∆»«¬……∆

B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ - ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„iL107. ∆»«∆»»»ƒ≈¿ƒ

יבמה 101) שנאמר: משום ביבמתו אסור שייבם, שהשני
פ"א  לעיל (כמבואר צרתה ועל עליה ולא - עליה יבוא
ייבם  ומי תחלה ייבם מי לנו ידוע שלא ומכיון הי"ב)

שניהם. על הן אסורות - יוסף'102)אחרֿכך ה'בית
צריכה  מהן שאחת הגאונים, בשם כתב קע) סי' (אהע"ז
עשה  הראשון שמא לחוש יש כי לגיטה, נוסף חליצה
את  השני וכשייבם עליה, בא לא ועדיין מאמר ביבמתו
ביאתה  ואין ה"ט) (לעיל פסולה בעילה זו הרי יבמתו
של  ביאתו וגם הי"א, לעיל כמבואר שתחלוץ, עד פוטרתה
ביאת  קדמתה כי פסולה, ביאה שהיא לחוש יש הראשון
רבינו  ולדעת פסולה. שהיא ביאה, אחר ביאה זו והרי השני,
חברתה. בחליצת נפטרה ולא חליצה צריכה הי"ב, לעיל
חליצת  פוטרת שוה, חליצתן שפסול כל הרשב"א, ולדעת

צרתה. את מהן ק.103)אחת הערה למעלה כמבואר
בצרתה.104) אסור זה ייבם 105)נמצא (שמא מספק

תחילה). אם 106)אחיו להיוודע צריך בתחילה כלומר,
ייבם  שמא מספק, זה יבם על לאסרה אפשר ואז ייבם, אחיו
אין  - ייבם אחיו אם כלל ידוע לא אם אבל תחילה, אחיו
ייבם, אם ספק ספיקות, שני כאן יש כי זה, על אותה אוסרים
שיוודע  עד כתוב: היה וכאילו תחילה, ייבם אם וספק
ס"ק  קע סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה' ייבם שאחיו תחילה

נב). אות שם, הגר"א בביאור וכן אם 107)מו, אפילו כי
ואע"פ  כלום. מפסידה השני אין ליבמתו, הראשון חלץ כבר
נמצאת  תחילה, חלצה שהראשונה יתברר שמא לחוש, שיש
מותרת  חלוצה ויאמרו: לכהן, ותינשא כלום, אינה זו חליצה

ואין הואיל אולם, הט"ז). פ"ג, לעיל (ראה לזו לכהן!
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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 מהֿשאיןֿכן
הב"ח  ולדעת (משנהֿלמלך). ילדה לא או ילדה צרתה אם
ספיקות, שני ישנם שלפנינו, בנידון קע סי' סוף באהע"ז
שבירושלים, אחיו שמת הראשון, האח שמע לא שמא
מעשה. שום ביבמתו עשה לא עדיין שמא שמע, אם ואפילו

רחוק ספק שמח'ומשום וה'אור לה. מלחלוץ מנעו לא זה,
נמצא  ולזה, לזה לייבם וכן מלחלוץ מונע אתה שאם מתרץ,
חליצה, או יבום או שהיא: יבום, מצות לגמרי מבטל אתה
של  בנידון אבל עלֿכלֿפנים, ביבום חייבת מהן אחת והרי
כלל, זקוקה היא אין וילדה מעוברת היא צרתה אם מעלה

יבום. מצות ביטול שם ואין

.ÁÈ„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ Ì·È108B˙‡Èa - »»»»∆≈«»ƒ¿∆»ƒ»
¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ BÈ‡L ,ÏB„b‰ ÔÓ ¯Ó‡Ók109. ¿«¬»ƒ«»∆≈∆ƒ¿»»

‰lÁza B˙ Ì‡ :„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ¯Ó‡Óe«¬«∆≈«»ƒ¿∆»ƒ¿»«¿ƒ»
ÏB„b‰ ÏÚ Ba ÏÒBt ‡e‰ È¯‰Â ,ÏÈÚBÓ -110Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«¬≈≈««»¬»ƒ

ÛBqa B˙111ÌÈ‡ B˙ˆÈÏÁÂ Bh‚Â .ÌeÏk BÈ‡ - ¿»¿≈¿¿ƒ«¬ƒ»≈»
ÌeÏk112.ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa , ¿≈«¿ƒ»≈«

ובפי"א 108) הט"ו, בפ"א למעלה כמבואר ביאה, שביאתו
ה"ג. אישות בן 109)מהל' ביאת "עשו א: צו, יבמות

קונה  הוא התורה שמן [ואףֿעלֿפי בגדול". כמאמר תשע
"כל  ה"ג): יא, (פרק בתוספתא שאמרו כמו דבר, לכל אותה
אינה  ביאה. קטן] [של ביאתו אין דעת, שצריכה ביאה
ה"ג  פ"ו להלן רבינו פסק וכן ביאה". ביאתו דעת, צריכה
- יג) הערה שם (ראה קטן לענין והואֿהדין חרש, לענין
אלא  גמור, כקנין ביאתו תהא שלא בקטן היא חכמים תקנת
ד"ה  יט. קידושין ב'תוספות' וראה בלבד, כמאמר

כאן]. ובמגידֿמשנה יכול 110)ומדאורייתא, שאינו
והי"ד, ה"ז לעיל כמבואר צרתה, את לייבם ולא לייבמה
ועל  עליו צרותיה שנאסרו יבמתו, את הכונס כדין זה והרי
למה  ה"ו, לעיל נתבאר וכבר הי"ב). פ"א (לעיל האחים שאר

שלאחריו. המאמר את לפסול המאמר יתבאר 111)מועיל
הי"ט. וכן 112)בסמוך בקרובותיה, נאסר לא חלץ שאם

לעיל  נתבאר שכבר הגדולים, לאחים מלהתייבם פסלה לא
כתוב  "איש" כי כלום, אינה קטן שחליצת הט"ז, פ"ד
צו. (יבמות קטן" - ולא "איש ודרשו: חליצה, בפרשת
אינו  שגיטו קלֿוחומר כלום, אינה שחליצתו ומכיון וקה:).
רבינו  כלשון חליצה, מכח אלא פוסל אינו הגט שהרי כלום,
כאן  חזר ורבינו לה", שחלץ כמי נעשה "שהרי ה"א: לעיל
לו  "יש - קטן שכתב: מ"ח), פ"י (יבמות למשנה מפירושו

גט".

.ËÈBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ?„ˆÈk≈«∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
ÔÈÁ‡ ¯‡L ÏÚ dÏÒt - ‰lÁz ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡113. ∆»«»«¬»¿ƒ»¿»»«¿»«ƒ

ÚLz Ôa ¯ÊÁÂ ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ÏB„b‰ ‰OÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«»«¬»ƒƒ¿¿»«∆≈«
‡Ï - ¯Ó‡Ó d˙¯ˆÏ B‡ dÏ Ô˙Â „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»¿»«»¿»»»«¬»…

ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÏÚ dÏÒt ‡ÏÂ ,ÌeÏk ‰OÚ114¯ÊÁ .Ôa »»¿¿…¿»»«»ƒ«»»«∆
¯Á‡ d˙¯ˆ ÏÚ B‡ ‰ÈÏÚ ‡·e „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz≈«»ƒ¿∆»»»∆»«»»»««

ÈLk ,ÏB„b‰ ÏÚ dÏÒt - ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ¯Ó‡Ó«¬«»ƒ«»¿»»««»ƒ¿≈
e¯‡aL BÓk ,¯Ó‡Ó ¯Á‡ ¯Ó‡Ó eOÚL ÌÈÏB„‚115. ¿ƒ∆»«¬»«««¬»¿∆≈«¿

הקטן.113) מאמר בגלל לייבמה יכולים שאינם
לקיימה.114) אחר 115)ומותר מאמר שיש הי"ד, לעיל

וזוהי  ה"ז. לעיל כמבואר שניהם, על ונפסלה מאמר,
צו.). (יבמות בסוף ביאה הנקראת

.ÎBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa116, ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
‰ÈÏÚ ‡·e ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ¯ÊÁÂ117Ëb Ô˙ B‡ ıÏÁ B‡ ¿»«»ƒ«»»»∆»»«»«≈

ÔËw‰ ÏÚ dÏÒt ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆÏ B‡ dÏ118Ì‡ ÔÎÂ . »¿»»»¬≈∆¿»»««»»¿≈ƒ
d˙¯ˆ ÏÚ ‡·e ÔËw‰ ¯ÊÁ119¯Á‡‰ ÂÈÁ‡ ‡a B‡ , »««»»»«»»»»»ƒ»«≈

‰ÈÏÚ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰L120ÏÚ B‡ ∆∆≈«»ƒ¿∆»»∆»«
¯Ó‡Óe ¯Ó‡Ó Ïk ÔÈ„k ,ÂÈÏÚ ‰ÏÒÙ - d˙¯ˆ121. »»»ƒ¿¿»»»¿ƒ»«¬»«¬»

כמאמר.116) היא מאמר,117)והרי בה עשה והואֿהדין
שם. במשנה ביאה 118)כמבואר אחריו שבאו שהמאמר

ה"ח. לעיל כמבואר נפסל, - מאחיו וגט חליצה או
מאמר.119) אחר כמאמר זה הוא 120)הרי ביאתו וגם

פסולים 121)כמאמר. ושניהם השני, אחר אחד שמועיל
צו:). (יבמות לשניהם ואסורה

.‡ÎBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ ,ÏÈc‚‰Â122Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿ƒ¿ƒ¿…»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈

‰ˆÈÏÁÂ ;¯Ó‡Ók ‡È‰L ,B˙‡Èa ÈtÓ - Ëb .‰ˆÈÏÁÂ«¬ƒ»≈ƒ¿≈ƒ»∆ƒ¿«¬»«¬ƒ»
ÔÈ˜ ‰BwL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· ‡Ï È¯‰L ,¯ÊÏ d¯Èz‰Ï -¿«ƒ»¿»∆¬≈…ƒ¿¬»¿ƒ»∆»ƒ¿»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .¯eÓb»¿ƒ»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈¿ƒ»≈

„·Ïa123. ƒ¿«

אחד.122) ויום שנה שלשֿעשרה בן אם 123)משנעשה
יבמה  ככל היא והרי גמור, קנין קנאה שכבר להוציאה, ירצה

צו:). (שם לגדול שנתייבמה

.·ÎÌÈ¯OÚ Ôa „Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa „Á‡∆»∆≈«»ƒ¿∆»¿∆»∆∆¿ƒ
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰ ‡lL ‰L124ÈÓÈÒ Ba e„ÏB ‡ÏÂ »»∆…≈ƒ¿≈¿»¿…¿ƒ»≈

ÒÈ¯Ò125¯Ùq‰ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,126. »ƒ¿∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆

הגדול 124) מן כמאמר אלא ביאתו ואין קטן, דין לו יש
עשרים 125)(שם). בן והוא סריס סימני בו נולדו אם כי

אלא  דבר. לכל כגדול הוא הרי יום, שלשים פחות שנה
כלל, זיקה לו אין להוליד, ראוי ואינו הואיל ייבום, שלענין
עשה  לא חלץ או מאמר עשה ואם ה"ב. פ"ו לקמן כמבואר
בעילת  ובעילתו מ"ב, פי"א יבמות בתוספתא כמבואר כלום,
במקום  שלא אחיו אשת משום לו אסורה יבמתו שהרי זנות,

וברש"י). עט: (יבמות אישות 126)מצוה מהל' פ"ב
הי"א.

.‚Î‰pË˜127Ô‡ÓÏ ‰Èe‡¯L128˙L¯Á‰Â129ÏÚ Û‡ , ¿«»∆¿»¿»≈¿«≈∆∆««
e¯‡aL BÓk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈzL ÈLecwL Èt130, ƒ∆ƒ≈¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿

È„k ÔÈLec˜ dÏ LÈ ‰pË˜ :Ô‰ ÔÈLec˜ ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈ƒƒ≈¿«»≈»ƒƒ¿≈
¯˜Ù‰ ‚‰Ó da e‚‰È ‡lL131„Ú ÔÈÈeÏz ‰ÈLec˜Â , ∆…ƒ¿¬»ƒ¿«∆¿≈¿ƒ∆»¿ƒ«

ÏÈc‚zL132‡lL È„k ÔÈ‡eO dÏ ewz ˙L¯ÁÂ , ∆«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆…
ÌÏBÚÏ ‰Èet ¯‡Mz133ÙÏ .˙BÓ·È‰ Ïk eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈ ƒ»≈¿»¿»¿ƒ»ƒ»»«¿»
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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"חֿט.130)מדברת. אישות מהל' יבמות 131)פ"ד

מנהג  בה וינהגו שישמרנה, מי אין תינשא, לא שאם ב. קיב,
(רש"י). בזנות עם 132)הפקר ישבה "שאם ב: קט, שם

גמורה, איש אשת ונעשית קידושיה גמרו שגדלה, עד בעלה
רצתה  לא ואם שגדלה. לאחר ולקדשה לחזור צריך ואינו
בהל' רבינו (לשון גט" בלא ותצא למאן צריכה לישב,

ה"ח). פ"ד מקודשת 133)אישות אלא אינה ימיה כל אבל
לגדולה, קטנה קידושי בין הבדל שיש נמצא סופרים, מדברי
בעוד  תורה, לקידושי בגדלותה תבוא הראשונה שזו
בלבד. סופרים מדברי כנשואה לעולם תשאר שהשניה

האחת 134) ואין סופרים, מדברי קידושיהן כולן שהרי
לא  אבל ביאתה, ודוקא קי.). (יבמות חברתה על עדיפה
לעיל  כמבואר חולצת, אינה החרשת או הקטנה כי חליצתה,

הט"ז. פ"ד

.„Î˙‡Èa ÔÈ‡ - ‰pË˜ ˙Á‡Â ˙L¯Á ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆∆¿««¿«»≈ƒ«
d˙¯ˆ ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡135?Ô˙wz „ˆÈÎÂ .136 ««≈∆∆∆∆»»»¿≈««»»»

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓ137Ì‡Â .˙L¯Á‰ ˙‡ ÒBÎÂ , ¿«¿ƒ«¿«»∆¿»≈¿≈∆«≈∆∆¿ƒ
‰ÈÏÚ ‡B·iL ¯Á‡ Ëb dÏ ·˙Bk - dL¯‚Ï ‰ˆ¯138, »»¿»¿»≈»≈««∆»»∆»

¯ÊÏ ¯z˙Â139. ¿À«¿»

יותר,135) אשתו נחשבת מהן איזו יודעים, אנו שאין לפי
חרשת  או בגדלותה, דעת לכלל שתבוא משום קטנה אם

קי.). (שם גמורה ביאה בת איֿאפשר 136)שהיא הרי
פ"א, (לעיל בתים שני לבנות שאסור משום שתיהן, לייבם
קלב. הערה לעיל כמבואר לחליצה, ראויות אינן וגם ה"ט).

ש"כשם 137) למפרע, הראשון מהבעל נישואיה ותעקור
מהל' פי"א (לעיל ביבם" ממאנת כך בבעל, שממאנת
ליבום. בלבדה, החרשת ונשארה ה"ג) גירושין

דעת,138) לה שאין אףֿעלֿפי בגט, מתגרשת שהחרשת
פ"י  לעיל וכמבואר המתגרשת, לדעת צריכים אנו שאין לפי

הכ"ג. גירושין שנתייבמה 139)מהל' יבמה כשאר
פי"ג, יבמות ברי"ף זו הלכה ומקור מיבמה. ונתגרשה
את  "מלמדים קט.): (יבמות האומר אליעזר כרבי שפוסק
אליעזר  רבי אמר שלא סובר הראב"ד אבל שתמאן". הקטנה
(להלן  וקטנה בגדולה אלא שתמאן הקטנה את מלמדים
יבום  מצות בגדולה לקיים שאפשר הט"ו), ובפ"ז ל, הלכה
מדבריהם  נשואות ששתיהן שלפנינו, בנידון אבל התורה. מן
ואין  מדבריהם יבום מצות לקיים כדי למאן, מלמדים אין -
החרשת  "כונס ב: קי, ביבמות כמבואר אלא תקנה, להן
וקטנה  עליו) תפסלנה הקטנה (שחליצת בגט ומוציאה

ותחלוץ". שתגדיל עד תמתין

.‰Î˙Áwt ˙Á‡ ‰˙È‰140˙‡Èa - ˙L¯Á ˙Á‡Â »¿»««ƒ««¿««≈∆∆ƒ«
˙‡Èa ÔÈ‡Â ,˙L¯Á‰ ˙¯ËBt d˙ˆÈÏÁ B‡ ˙Áwt‰«ƒ««¬ƒ»»∆∆«≈∆∆¿≈ƒ«

‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ;˙Áwt‰ ˙¯ËBt ˙L¯Á‰141‡l‡ «≈∆∆∆∆«ƒ««∆≈ƒ∆»∆»
B‡ ‰ÏB„b‰ ˙‡Èa - ‰pË˜e ‰ÏB„b ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈¿»¿«»ƒ««¿»

˙¯ËBt ‰pËw‰ ˙‡Èa ÔÈ‡Â ,‰pËw‰ ˙¯ËBt d˙ˆÈÏÁ¬ƒ»»∆∆«¿«»¿≈ƒ««¿«»∆∆
‰ÏB„b‰ ˙‡142. ∆«¿»

תורה.140) קדושי חרשת.141)שקידושיה של
את 142) פוטרת סופרים מדברי שנישואיה מי ביאת שאין

קי.). יבמות (משנה, התורה מן שנישואיה צרתה

.ÂÎÌ·i‰ ‡·e ,Ô‡ÓÏ ˙BÈe‡¯‰ ˙BpË˜ Ô‰ÈzL eÈ‰»¿≈∆¿«»¿¿»≈»«»»
‰iM‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ B‡ ‡·e ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ«««≈∆¿»«»»ƒ««¿ƒ»

‰BL‡¯‰ ˙‡ ÏÒt ‡Ï -143˙‡ ÔÈ„nÏÓ Ï·‡ ; …»«∆»ƒ»¬»¿«¿ƒ∆
Ô‡ÓzL ‰iM‰144‰ÏÚ·pL ‰pËw‰ BzÓ·È ‰Ê Ìi˜ÈÂ , «¿ƒ»∆¿»≈ƒ«≈∆¿ƒ¿«¿«»∆ƒ¿¬»

‰lÁz145. ¿ƒ»

ביאת 143) הרי לו, קנויה הראשונה ואם שוה, ביאתן שהרי
אחר  אין הי"ד) (לעיל למדנו שכבר כלום, אינה האחרונה

קיא:). יבמות (משנה, כלום אלעזר 144)ביאה "רבי שם:
וכגירסת  בו", שתמאן הקטנה את מלמדים בכולן אומר,
מיאון  צריכה שהשניה והטעם בכולן. שגורס: שם, הרי"ף
אין  לו קנויה הראשונה שאפילו נתקדשה, שבביאתה מפני
(פ"א  לעיל כמבואר 'עשה', באיסור אלא לו אסורה השניה
לעיל  וכמבואר 'עשה', בחייבי תופסים וקידושין הי"ב)
תיפסל  שלא כדי אלא בגט, לגרשה שיכול והואֿהדין הט"ז.
הל' (לעיל לכהונה כשרה שהממאנת שתמאן, מוטב לכהונה
קעא  סי' לאהע"ז הגר"א בביאור וראה הט"ז). פי"א גירושין

ח. עליה 145)ס"ק יבוא "יבמה משום: לו אסורה ושניה
הי"ב. פ"א לעיל כמבואר צרתה", ועל עליה ולא -

.ÊÎÏÚ ‰lÁz Ì·i‰ ‡aL ,˙L¯ÁÂ ‰pË˜a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿«»¿≈∆∆∆»«»»¿ƒ»«
‡Ï - ˙L¯Á‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ ‰pËw‰«¿«»¿»«»»ƒ««≈∆∆…

Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ ˙L¯Á‰Â ,‰pËw‰ ˙‡ ÏÒt146˙‡ÈaL . »«∆«¿«»¿«≈∆∆¿ƒ»≈∆ƒ«
˙L¯Á‰ ˙‡ÈaÓ ‰lÚÓ ‰pËw‰147‰Èe‡¯ ‰pËw‰L , «¿«»¿À»ƒƒ««≈∆∆∆«¿«»¿»

ÔÓÊ ¯Á‡Ï148‰ÏÚ·pL ‰pËw‰ Ìi˜È CÎÈÙÏ , ¿««¿«¿ƒ»¿«≈«¿«»∆ƒ¿¬»
‰lÁz149. ¿ƒ»

בה.146) תפסו ביאתו קידושי שהרי לביאתו,
פוסלתה.147) החרשת אין ויהיו 148)ולפיכך כשתגדיל

תורה. קידושי - ב.149)קדושיה קיא, יבמות משנה,
את  פסל "לא שם: והרי"ף הגאונים כגירסת רבינו וגירסת
גזירה  הקטנה", את "פסל שם: גורס והראב"ד הקטנה".
וכדברי  הכ"ח). בסמוך (ראה תחילה החרשת על יבוא שמא
על  ובא וחזר הקטנה, על יבם "בא קיא.): (שם הברייתא
יוצאת  חרשת תקנתן? כיצד עליו, שתיהן נאסרו . . . החרשת

ותחלוץ". שתגדיל עד תמתין וקטנה בגט,

.ÁÎ˙L¯Á‰ ÏÚ ‰lÁz Ì·i‰ ‡a150‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ , »«»»¿ƒ»««≈∆∆¿»«»
‰pËw‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡151˙L¯Á‰ ˙‡ ÏÒt -152. »ƒ««¿«»»«∆«≈∆∆

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓe153‰‡ˆBÈ ˙L¯Á‰Â , ¿«¿ƒ«¿«»∆¿»≈¿«≈∆∆¿»
Ë‚a154. ¿≈

פחותה.150) הואיל 151)שביאתה יותר, מעולה שביאתה
גמור. קנין קנינן אין ששתיהן אע"פ זמן, לאחר וראויה

משל 152) עדיף וקנינה בתים, שני שבנה ב. קיא, שם
תחילה.153)חרשת. החרשת ביאת בגלל לו שאסורה

שני 154) "בנין משום הקטנה, על כשבא עליו נאסרה שכבר
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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 ואףֿעלֿפי ה"ח). פי"ג, יבמות ה'ירושלמי'
אלא  צרה, כאן אין כן ואם למפרע, זיקתה את ועקרה
נשארת  ואינה בגט, יוצאה ולמה היבמה, היא בלבד החרשת
רבינו  סובר - שם) ביבמות הרשב"א דעת (וכן  תחתיו?
החרשת  ובעל המתין שלא משום החרשת, להוציא שקנסוהו

שמח'). ('אור הקטנה שמיאנה לפני

.ËÎÏÚ Ì·i‰ ‡a :˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ eÈ‰»««ƒ««¿««≈∆∆»«»»«
‡Ï - ˙L¯Á‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ ˙Áwt‰«ƒ««¿»«»»ƒ««≈∆∆…

˙Áwt‰ ˙‡ ÏÒt155Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ ˙L¯Á‰Â ,156‡a ; »«∆«ƒ««¿«≈∆∆¿ƒ»≈»
ÏÚ ‡·e ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ¯ÊÁÂ ˙L¯Á‰ ÏÚ Ì·i‰«»»««≈∆∆¿»«»ƒ»«

˙L¯Á‰ ˙‡ ÏÒt - ˙Áwt‰157,Ë‚a ‰‡ˆBÈ ˙L¯Á‰Â , «ƒ««»«∆«≈∆∆¿«≈∆∆¿»¿≈
‰ˆÈÏÁ·e Ë‚a - ˙Áwt‰Â158. ¿«ƒ««¿≈«¬ƒ»

שאין 155) לפסלה, יכולה החרשת ואין גמור, קנין שקנינה
כלום. כשרה ביאה לשם 156)אחר שהיתה לביאתה,

'עשה', בחייבי תופסין שקידושין יבמות, לשם או אישות
הט"ז. לעיל גמור,157)וכמבואר קנין קנינה שאין

קיא:). (יבמות בתים שני משום עליו ואסורה
תחילה 158) החרשת ביאת מחמת פסולה ביאה שביאתה

לעיל  כמבואר לזיקתה, וחליצה לביאתה, גט צריכה והיא
שהגיה  וכפי מ"ז, פי"ג יבמות בתוספתא שנינו וכן הי"א.

יד. ס"ק קעא, סי' באהע"ז הגר"א

.Ï‡e‰ ¯ÊÁÂ ‰ÏB„b‰ ÏÚ ‡·e ,‰pË˜e ‰ÏB„b eÈ‰»¿»¿«»»««¿»¿»«
,‰ÏB„b‰ ÏÒt ‡Ï - ‰pËw‰ ÏÚ ‡·e ÂÈÁ‡ B‡»ƒ»««¿«»…»««¿»

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe159‰pËw‰ ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ∆«¿«»∆¿»≈»««¿«»
˙‡ ÔÈ„nÏÓ - ‰ÏB„b‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ¿»«»»ƒ««¿»¿«¿ƒ∆

Ô‡ÓzL ‰pËw‰160‰B˜ d˙ÏÈÚaL ,‰ÏB„b‰ Ìi˜ÈÂ «¿«»∆¿»≈ƒ«≈«¿»∆¿ƒ»»»
¯eÓb ÔÈ˜161. ƒ¿»»

מוציאה 159) ואינו בתים", "שני משום לו אסורה שהרי
קמא. הערה לעיל וכמבואר לכהונה, לפסלה שלא כדי בגט

אלא 160) יבמות שתי כאן ואין למפרע, נישואיה ותעקור
התורה. מן גמור קנין שקנינה בלבד, ואין 161)הגדולה

הראב"ד  גם ובזה קיא:). (יבמות עליו לפסלה יכולה הקטנה
יבום  מצות לקיים כדי למאן, הקטנה את שמלמדים מודה

קלז). הערה הכ"ד לעיל (ראה התורה מן שהיא הגדולה,

ה'תש"פ  תשרי י"ג חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לייבום 1) שראויים ויבמות יבמים שיש רבינו בו ביאר

מהם, לאחד ושראויים כלל, ראויים שאינם וחליצה,
והעקרה, והזקנה החרשת או בספק לאחיו המקודשת
בעלה  על האסורה בעשה, או בלאו יבמה, על והאסורה
שלא  אחיו אשת ערוה, וצרת ערוה עליה, ובא ערוה באיסור
או  לאוין חייבי צרת יבם, לפני שנפלה סוטה בעולמו, היה

איילונית. או עשה חייבי

.‡‰ˆÈÏÁÏ B‡ ÌeaÈÏ ÔÈÈe‡¯L ÔÈÁ‡ LÈ2ÔÈÁ‡ LÈÂ . ≈«ƒ∆¿ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿≈«ƒ

Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,‰ˆÈÏÁÏ ‡ÏÂ ÌeaÈÏ ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ…¿ƒ¿…«¬ƒ»¿≈»∆
‰wÊ3¯ÊÏ ˙¯zÓ BzÓ·È ‡l‡ ,ÏÏk4ÔÈÁ‡ LÈÂ . ƒ»¿»∆»¿ƒ¿À∆∆¿»¿≈«ƒ

ÔÈÁ‡ LÈÂ .ÌeaÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ‰ˆÈÏÁÏ ÔÈÈe‡¯L∆¿ƒ«¬ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ
.‰ˆÈÏÁÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÌeaÈÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»

חולץ.2) רצה מייבם, רצה לשניהם, הם ראויים כלומר,
ליבם.3) האלמנות.4)קשר כשאר חליצה, בלא

.·‰nÁ ÒÈ¯Ò :ÏÏk ‰wÊ Ì‰Ï ÔÈ‡L Ì‰ el‡Â¿≈≈∆≈»∆ƒ»¿»¿ƒ«»
ÒBÈ‚B¯c‡Â5„ÏÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ ;6‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒ≈≈¿…»»

¯Lk‰ ˙ÚL Ô‰Ï7. »∆¿««∆

נקבות.5) ואבר זכרות אבר לו אמרה:6)שיש והתורה
בישראל". שם לאחיו לסריס 7)"להקים בניגוד להוליד.

הכושר. שעת לו שהייתה אדם,

.‚‰ËBM‰Â L¯Á‰ :ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ÔÈÓaÈÓ el‡Â¿≈¿«¿ƒ¿…¿ƒ«≈≈¿«∆
L¯Á‰ ÌaiLÎe .ıÏÁÏ ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÔËw‰Â¿«»»ƒ¿≈∆≈»∆«««¬…¿∆ƒ≈«≈≈
˙L‡ d˙B‡ ‰OBÚ B˙ÏÈÚaL ;ÌÏBÚÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ -≈ƒ¿»∆¿ƒ»∆»≈∆

‰¯eÓb LÈ‡8ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b ÂÈLe¯b ÔÈ‡Â ,9ÚLz Ô·e . ƒ¿»¿≈≈»≈ƒ¿ƒ∆≈«
„Ú L¯‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌaiL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»∆ƒ≈≈»¿»≈«

e¯‡aL BÓk ,ÏÈc‚iL10. ∆«¿ƒ¿∆≈«¿

יבמה 8) וביאת ביאה". זו הרי דעת צריכה שאינה ביאה "כל
ביאה. שמה בשוגג לגרש.9)אפילו דעת לו שאין

כלום.10) אינו קטן של גיטו כי

.„ÔB‚k ,˙B˜Ùq‰ :ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ el‡Â¿≈¿ƒ¿…¿«¿ƒ«¿≈¿
ÂÈÁ‡ ÏÚ ‰Â¯Ú ˜ÙÒ ‰˙È‰L11‡kc ÚeˆÙe ,12˙e¯Îe ∆»¿»¿≈∆¿»«»ƒ¿««»¿

‰ÎÙL13Òe¯q‰ ÈÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ14¯˙BÈa Ô˜f‰Â , »¿»¿«≈»∆ƒƒ≈«≈¿«»≈¿≈
ÏLÎÂ BÁk LLzL15Ì„‡ ÒÈ¯Ò ÏÚa Ì‡Â .16‰˜ -17, ∆»«…¿»«¿ƒ»«¿ƒ»»»»

¯Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰ È¯‰L18Ë‚a ‡ÈˆBÓe ;19ÈtÓ , ∆¬≈»¿»¿««∆ƒ¿≈ƒ¿≈
Ï‰wa ‡B·Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L20ÌeËÓh‰Â .21‡ÏÂ ıÏBÁ ∆»»«»»¿«À¿≈¿…
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌaÈÓ22¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜ Ì‡Â .23 ¿«≈ƒ¿≈∆»≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»»»

ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ,ıÏBÁ ‰ˆ¯ -24ÔÈÁ‡‰ ¯‡Le .25B‡ - »»≈»»¿«≈¿»»«ƒ
.ÔÈÓaÈÓ B‡ ÔÈˆÏBÁ¿ƒ¿«¿ƒ

איזו 11) יודע ואינו אחיות משתי אחת המת האח שקידש
שתיהן  - אשתו אחות ספק מהן אחת כל נמצאת קידש
זקוקתו. באחות יפגע שמא לייבמן, אפשר שאי חולצות,

ביציו.12) שמים 13)שנפצעו בידי ולא שלו, הגיד שנכרת
בו. וכיוצא קוץ או אדם שכרתו ביציו 14)אלא שנכרתו

בקהל. לבוא אסורים אלו וכל שניקבה או אחת שחסרה או
ולהוליד.15) לבעול יכול ולא 16)ואינו אדם שסירסו

דכה. פצוע בכלל זה והרי חולי, בגט 17)מחמת ויוצאת
חליצה. שנסתרס.18)בלא להוציאה.19)קודם וחייב

הזקן 20) וכן בקהל. לבוא כשר חולי ידי על נסתרס אבל
יבמתו. את לקיים ולא 21)מותר זכרות לא לו "שאין

הוא". אטום אלא מייבם 22)נקבות אינו לומר: רוצה
הוא  שמא הוא, שספק משום חולץ ואינו יכול, שאינו מפני
ולא  היא נקבה שמא חולץ, אינו אחים שם יש ואם זכר,

זו. בחליצה היבמה הקרום 23)נפטרה ממנו הסירו
ערוותו. את להוליד.24)המכסה הוא ראוי שאין 25)כי
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מה  על מוסב וזה איסור. שום עליהם ואין בגופם שינוי בהם
או  ליבום שראויין אחין "יש הפרק: בתחילת שכתב

לחליצה".

.‰LÈÂ .ÌeaÈÏ B‡ ‰ˆÈÏÁÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰L ˙BÓ·È LÈ≈¿»∆≈¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈
ÔÈ‡Â ,ÌeaÈÏ ‡ÏÂ ‰ˆÈÏÁÏ ‡Ï ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ˙BÓ·È¿»∆≈»¿…«¬ƒ»¿…¿ƒ¿≈
˙BÓ·È LÈÂ .¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙B¯zÓe ,ÏÏk ‰wÊ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»¿»À»¿ƒ»≈¿»¿≈¿»
˙BÓ·È LÈÂ .ÌeaÈÏ ‡Ï Ï·‡ ‰ˆÈÏÁÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿«¬ƒ»¬»…¿ƒ¿≈¿»

.‰ˆÈÏÁÏ ‡Ï Ï·‡ ÌeaÈÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿¿ƒ¬»…«¬ƒ»

.Â‰ËBM‰Â ˙L¯Á‰ :˙BˆÏBÁ ‡ÏÂ ˙BÓaÈ˙nL el‡Â¿≈∆ƒ¿«¿¿…¿«≈∆∆¿«»
Ì‡Â .ÔÈ·‰Ïe ˙B¯˜Ï ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈÙÏ ;‰pËw‰Â¿«¿«»¿ƒ∆≈»∆««ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
- d˙B‡ ÏÚ·iL ¯Á‡ Ë‚a ˙L¯Á‰ L¯‚Ï Ì·i‰ ‰ˆ»̄»«»»¿»≈«≈∆∆¿≈««∆ƒ¿…»

L¯‚Ó ‰Ê È¯‰26. ¬≈∆¿»≈

האשה.26) דעת את צריך אינו גט כי

.Ê,ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡ :˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁL el‡Â¿≈∆¿¿…ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ
‰M‡ ÏÎÂ .¯‡a˙iL BÓk ,‰OÚ È¯eq‡Â ,˙BiM‰Â¿«¿ƒ¿ƒ≈¬≈¿∆ƒ¿»≈¿»ƒ»

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‡È‰L27‡nL ,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ - ∆ƒ¿≈¿…∆∆∆∆¿…ƒ¿«∆∆∆»
‰Â¯Úa ÚbÙÈ28ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ dL¯bL ÂÈÁ‡ ˙L‡L ; ƒ¿«¿∆¿»∆≈∆»ƒ∆≈¿»¬»»»
‰Â¯Ú ÌeMÓ29˜ÙÒa ÂÈÁ‡Ï ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÈÓ Ï·‡ . ƒ∆¿»¬»ƒ∆ƒ¿À∆∆¿»ƒƒ¿≈

ÔÈLec˜30B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙BÓ·È‰ Ïk ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ƒƒ¬≈ƒƒ¿»»«¿»¿∆∆
BÏ LeÁÏ ¯·c Ô‡k ÔÈ‡L ,˙ÓaÈ˙Ó31˙L‡ ÔÎÂ . ƒ¿«∆∆∆≈»»»»¿≈≈∆

L¯Á‰32:˙BÓ·È‰ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ‰¯˜ÚÂ ‰˜Êe «≈∆¿≈»«¬»»¬≈≈ƒ¿»»«¿»
‰¯˜ÚÂ ‰˜fL ;ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ,ıÏBÁ ‰ˆ¯33Ô‰Ï ‰˙È‰ »»≈»»¿«≈∆¿≈»«¬»»»¿»»∆

.¯Lk‰ ˙ÚL¿««∆

קרוב 27) ספק לו קרוב ספק גט לה שזרק כגון המת, מבעלה
הגירושין. אחרי אחיו ונשאה כרת.28)לה. איסור שהיא

שחולצות 29) ה"ספיקות" בכלל זו והרי כך. אחר מת אפילו
מתייבמות. קידושין 30)ולא כסף אחיו לה שזרק כגון

בכלי  או באוכל קידשה אם וכן לה. קרוב ספק לו קרוב ספק
זה  דבר שמא בספק, שמקודשת מפרוטה, פחות ששווה

אחר. במקום פרוטה היא 31)שווה אם נפשך: ממה
הרי  לאחיו מקודשת אינה ואם לייבמה, מצוה הרי מקודשת,

לנשאה. ומותר זרה חולצת.32)היא או לפיקח מתייבמת
ראוייה 33) הייתה זה ולפני חולי, או מכה ידי על שנעקרה

שנה  לארבעים שנישאת או עיקרין, כוס ששתתה או ללדת,
אבל  הכושר, שעת להן הייתה אלו וכל יולדת. אינה ושוב
מייבם, אינו הכושר שעת לו שהייתה פי על אף ביותר הזקן

כלל. לביאה ראוי אינו כי

.Á:Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆≈¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ
˙L‡Â ‰ËBM‰ ˙L‡Â ,ÒBÈ‚B¯c‡Â ‰nÁ ÒÈ¯Ò ˙L‡≈∆¿ƒ«»¿«¿¿ƒ¿≈∆«∆¿≈∆

˙ÈBÏÈ‡Â ,ÔËw‰34‰Â¯Ú ‡È‰L ÈÓe ,35‡ÏÂ :¯Ó‡pL . «»»¿«¿ƒƒ∆ƒ∆¿»∆∆¡«¿…
‰nÁ ÒÈ¯ÒÏ Ë¯t - Ï‡¯OiÓ BÓL ‰ÁnÈƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ«»
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ÈeÁÓ ÌÓML ,ÒBÈ‚B¯c‡Â¿«¿¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈»¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓk Ô‰ È¯‰ ,Ô˙i¯a ˙lÁzÓ „ÏÈÏ36. ≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¬≈≈¿ƒƒ¿≈«¿
dÈ‡L ,˙ÈBÏÈ‡Ï Ë¯t - „Ïz ¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â¿»»«¿¬∆≈≈¿»¿«¿ƒ∆≈»
- ˙n‰ ˙L‡ ‰È‰˙ ‡Ï .d˙i¯a ˙lÁzÓ „ÏÈÏ ‰Èe‡¿̄»≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»…ƒ¿∆≈∆«≈
˙eLÈ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔË˜Â ‰ËBL ˙L‡Ï Ë¯t¿»¿≈∆∆¿»»ƒ¿≈∆≈»∆ƒ

da BÏ ÔÈ‡L ,‰Â¯ÚÏ Ë¯t - ‰M‡Ï BÏ dÁ˜Ïe .ÏÏk¿»¿»»¿ƒ»¿»¿∆¿»∆≈»
ÔÈÁewÏ37. ƒƒ

מטבעה.34) קרבת 35)עקרה מחמת ליבם שאסורה
כרת. ביאתו על וחייב ברייה 36)משפחה "אנדרוגינוס

היא". עצמה בחייבי 37)בפני תופסין קידושין שאין
כריתות.

.ËÔB‚k ,dÓ·È ÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ‰Ó·È ?„ˆÈk≈«¿»»∆ƒ∆¿»«¿»»¿
BÊ È¯‰ - dza B‡ dn‡ B‡ BzL‡ ˙BÁ‡ ‰˙È‰L∆»¿»¬ƒ¿ƒ»ƒ»¬≈
‰wÊ ‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡Â ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿≈»∆»ƒ»
ÈÓ - dÓaÈÂ ‰M‡Ï BÏ dÁ˜Ïe :¯Ó‡pL ;ÏÏk¿»∆∆¡«¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ
‰˜e˜Ê ‡È‰ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÔÈÁewÏÏ ‰Èe‡¯L∆¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»

.Ì·iÏ«»»

.ÈÂ‡Ï ¯eq‡ dÓ·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰Ó·È‰ ‰˙È‰38B‡ »¿»«¿»»¬»«¿»»ƒ«
‰OÚ ¯eq‡39‰iL ‰˙È‰L B‡40˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»¬≈∆∆

‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ó ÈtÓe .˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ41ÈtÓ ? ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÁewÏ da LiL42, ∆≈»ƒƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆

,eÓaÈ˙iL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe .Ì·iÏ ˙B˜e˜Ê Ô‰ È¯‰¬≈≈¿«»»ƒ«ƒ»»∆ƒ¿«¿
‰OÚ ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìeai‰L∆«ƒƒ¿«¬≈¿»»∆«»≈¬≈
Ï·‡ ;‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ ‡B·È - ‰OÚ˙ ‡ÏÂ¿…«¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¬»
,˙BiL ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï È·iÁ eÓaÈ˙È ‡lL e¯Êb ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»¿∆…ƒ¿«¿«»≈»ƒ¿…¿ƒ
d˙‡Èa È¯‰Â ,‰iL ÌÚt ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»»»∆»««¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰‡Èa ‡l‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ,‰ÂˆÓ ÌL ÔÈ‡Â ‰¯eÒ‡¬»¿≈»ƒ¿»∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ»

„·Ïa ‰BL‡¯43CÎÈÙÏ .44BzÓ·È ÏÚ·e ¯·Ú Ì‡ , ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«»«¿ƒ¿
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰OÚ ÌeMÓ B‡ Â‡Ï ÌeMÓ BÏ ‰¯eÒ‡‰»¬»ƒ«ƒ¬≈¿≈»ƒ

‰iL ¯ÓBÏ45˜ ‰Ê È¯‰ -d‡ÈˆBÓe ¯eÓb ÔÈ˜ ‰ «¿ƒ»¬≈∆»»ƒ¿»»ƒ»
Ë‚a46‡È‰Â ;47È¯‰L ,¯ÊÏ ˙B¯zÓ ‰È˙B¯ˆ ÏÎÂ ¿≈¿ƒ¿»»∆»À»¿»∆¬≈

e¯ËÙ48. ƒ¿¿

כשרה 38) שנשא חלל כהן כגון, מותרת, הייתה ולבעלה
מותרת  זו נמצאת כשר, כהן הוא והיבם בביאתו, שנתחללה
אח  לו ויש ממזרת שנשא ממזר או ליבמה, ואסורה לבעלה
ליבמה. ואסורה לבעלה מותרת זו נמצאת כשר, ישראל

ואסורה 39) שני, ודור ראשון דור ואדומית מצרית כגון
עשה. באיסור מדברי 40)לשניהם ואסורה לעריות,

מן  אחים שהיו בעל, של ולא יבם של אמו אם כגון סופרים
ואסורה  לבעלה מותרת זו שנייה נמצאת האם, מן ולא האב

בה 41)ליבמה. לקיים אפשר ואי לו, ראוייה אינה והלא
לאשה"? לו קידושין 42)"ולקחה כי ממנו, גט שצריכה

לקיימה. לו שאסור אלא לאוין בחייבי להקים 43)תופסים
שם. עליה 44)לאחיו לבוא לו מותר התורה ומן הואיל

ראשונה. סופרים.45)ביאה מדברי אלא שהרי 46)שאינה
חליצה. צריכה שאינה אלא לקיימה, אסור

זו.48)לכשתתגרש.47) של בביאתה

.‡È‰ÈÏÚ ‡·e ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡ ‡È‰L ‰Ó·ÈÂƒ»»∆ƒ«¿»»ƒ«ƒƒ»»∆»
‰OÚ ÔÈ‡L ,d˙¯ˆ ‰¯ËÙ ‡Ï - ÏB„b Ô‰k49‰ÁB„ …≈»…ƒ¿¿»»»»∆≈¬≈∆

‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡50‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ; ∆…«¬∆«¬≈¿ƒ¿…»»ƒ«»
ıÏÁzL „Ú ¯ÊÏ d˙¯ˆ ‰¯z‰ ‡Ï ,¯eÓb ÔÈ˜51. ƒ¿»»…À¿»»»»¿»«∆«¬…
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ייבום.49) מצות יקח,50)של לא ... "אלמנה - תעשה לא
לא  בתולה שאינה לימד יקח", בבתוליה אשה והוא - עשה
אלמנה  אבל כעשה, הוא הרי עשה, מכלל הבא ולאו יקח,
איסור  אלא עליו אסורה אינה בתולה, שעדיין האירוסין, מן
לעיל. המפורשים לאוין חייבי כשאר ודינה, תעשה. לא

עצמה.51) הצרה

.·ÈB‡ ¯·ÚL ÔB‚k ,dÏÚa ÏÚ ‰Â¯Ú ‰Ó·È‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»∆¿»««¿»¿∆»«
ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ Á˜ÏÂ ‰ÚË52ÔÈ‡ - »»¿»«¬≈»ƒ¿»¿»ƒ¿≈»ƒ≈

BzL‡ BÊ53da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,54‡Ï dÈ‡Â , ƒ¿∆≈ƒƒ¿ƒ»¿≈»…
‰¯ˆ dÏ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ˆÈÏÁ ˙a ‡ÏÂ ÌeaÈ ˙a55- «ƒ¿…«¬ƒ»¿ƒ»¿»»»»

˙ÓaÈ˙Ó [B‡] ˙ˆÏBÁ56‰Â¯Ú ‡È‰L BÊ ‰˙È‰ Ì‡Â . ∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»∆ƒ∆¿»
Ì·iÏ ˙¯zÓ ÏÚa‰ ÏÚ57d˙B‡ ‡OÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯Â , ««««À∆∆«»»¿»»«»»ƒ»»

B„Èa ˙eL¯‰ - d˙¯ˆ ÌaÈÏe58. ¿«≈»»»»¿¿»

באחים 52) אלא ייבום אין שהרי - אחותו, גם שהיא נמצאת,
היבם. על גם ואסורה - האב המת.53)מן האח של

כרת.54) ביאתו על עוד 55)שחייב המת לבעלה שיש
לו. מותרת שהייתה לייבום 56)אשה, זקוקה היא שהרי

לאחיו  ונישאת אביו נשואת אמו "הייתה תיפטר ובמה
צרתה". פוטרת שאינה "אמו" היא זו ומת, (בעבירה) מאביו

ליבמה.57) מותרת שהיא חמותו, ונשא אחיו שעבר כגון
אינה 58) שהערווה אחד, מבית הבאות יבמות כשתי שאינן

צרתה. את פוטרת ביאתה ואין זה, מבית

.‚ÈB‡ Â‡Ï ÌeMÓ dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰Ó·È‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»¬»««¿»ƒ«
ÏÚaÏ ‰iL ‰˙È‰L B‡ ,‰OÚ ÌeMÓ59‰˙È‰ ‡ÏÂ , ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»«««¿…»¿»

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈ„„v‰ el‡ „vÓ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡¬»««»»ƒ«≈«¿»ƒ¬≈À∆∆
˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁnÓ ıeÁ .Ì·iÏ60‡È‰L ,˙ÓÂ «»»ƒ«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»»≈∆ƒ

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ61‰Â¯Ú ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó·È ÔÎÂ . ∆∆¿…ƒ¿«∆∆¿≈¿»»∆ƒ¿≈∆¿»
˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - dÏÚa ÏÚ ‰Â¯Ú ˜ÙÒ B‡ ,Ì·i‰ ÏÚ««»»¿≈∆¿»««¿»¬≈∆∆

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ62˜ÙÒa ‰M‡ LcwL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ¿…ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ∆ƒ≈ƒ»ƒ¿≈
,d˙BÁ‡ ‡OB ‰È‰L ÂÈÁ‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈLecƒ̃ƒ¿««»≈»ƒ∆»»≈¬»
BÊ È¯‰ - BzL‡ ˙BÁ‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÌeaÈÏ BÏ ‰ÏÙÂ¿»¿»¿ƒ∆ƒ¿≈¬ƒ¿¬≈

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ63BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ,64Ë‚a ∆∆¿…ƒ¿«∆∆ƒ∆ƒ¿¿≈
‡È‰L ÈtÓ - BzÓ·È :ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzLe .˜ÙqÓƒ»≈¿≈∆¬»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ
˙·B¯˜ ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ - B˙Òe¯‡Â ;‰Â¯Ú ˜ÙÒ¿≈∆¿»«¬»ƒ¿≈∆ƒ¿≈¿«

B˙ˆeÏÁ65.e¯‡aL BÓk ,‰iLk ‡È‰L , ¬»∆ƒƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

ומת.59) אחיו גדול לכהן מקודשת אלמנה שהייתה כגון
בלאו  לבעלה אסורה זו נמצאת הדיוט, כהן הוא והיבם
ומת, בעולה ונשא גדול כהן אחיו שהיה או ליבמה, ומותרת
אם  הייתה אם וכן מותרת, וליבמה בעשה לבעלה שאסורה
זו  הרי אחיו, ומת שנייה, היא והרי לו נשואה אחיו של אמו
האם. מן ולא האב מן אחיו שהוא ליבם מותרת

לאו.60) משום בעלה על שאסורה לה 61)לאחר, "במותר
לא  לה באסור נאסרה) - לה מותר שהיה (=לבעלה נאסרה

שכן". מתייבמות"62)כל ולא חולצות "הספיקות
עליו.63) ערווה והיא אשתו אחות היא ארוסתו 64)שמא

מספק. לו היה 65)המקודשת כאילו הדברים שיעור
חלוצה  אינה יבמתו כי חלוצתו". ספק קרובת "שהיא כתוב:
פטורה  יבמתו הרי לו, מקודשת ארוסתו שאם וודאית,

ארוסתו  ואם כלום, אינה וחליצתה אשתו, כאחות מחליצה
נמצאת  חליצה, וחליצתו לו זקוקה יבמתו אזי מקודשת אינה

חלוצתו. ספק קרובת וארוסתו חלוצה ספק יבמתו

.„È‰¯eÒ‡ ˙Á‡‰ ,ÌÈL ÈzL ÁÈp‰Â ÂÈÁ‡ ˙nL ÈÓƒ∆≈»ƒ¿ƒƒ«¿≈»ƒ»««¬»
ÂÈÏÚ66‰Â¯Ú ÌeMÓ67ÌLk - ‰Â¯Ú dÈ‡ ‰iM‰Â »»ƒ∆¿»¿«¿ƒ»≈»∆¿»¿≈

d˙¯ˆ Ck Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰Â¯Ú‰L∆»∆¿»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ»»»»
;‰Ê ˙Èa ÏÚ ÏÏk ‰wÊ BÏ ‰ÏÙ ‡ÏÂ ,‰¯eËt¿»¿…»¿»ƒ»¿»««ƒ∆
LiL ˙Èa - ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ«ƒ∆≈
ÂÈÏÚ BÏ LiL ‡e‰ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡a ÔÈÁewÏ BÏƒƒ¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆∆≈»»
ÔÈ‡ È¯‰L ,B˙B·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ B˙ˆ˜nL ˙È·e ,‰wÊƒ»«ƒ∆ƒ¿»≈»ƒ¿∆¬≈≈
.¯zÓ ‡e‰L B˙ˆ˜Ó elÙ‡ ‰Ba BÈ‡ ,ÔÈÁewÏ da BÏ»ƒƒ≈∆¬ƒƒ¿»∆À»

ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰Â¯Ú‰ ˙¯ˆ ˙‡ˆÓÂ68, ¿ƒ¿≈»«»∆¿»∆¿»»»ƒ≈∆»ƒ
‰wÊ ‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L69. ∆¬≈≈»∆»ƒ»

היבם.66) בתו.67)על שהיא במקום 68)כגון שלא
עומדת.69)מצוה. ערווה במקום אסורה, צרה

.ÂËÍÎÈÙÏ70˙Á‡‰ ,ÌÈL ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL Ô·e‡¯ , ¿ƒ»¿¿≈∆≈¿ƒƒ«¿≈»ƒ»««
ÔBÚÓL ÏÚ ‰Â¯Ú71ÔÈ‡ - ÈÂÏÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰ÈzLe ∆¿»«ƒ¿¿≈∆¿¿≈ƒ≈

.ÈÂÏ ˙wÊ ˙Áz Ô‰ÈzL È¯‰Â ,‰Ê ˙Èa ÏÚ ‰wÊ ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆«¬≈¿≈∆««ƒ«≈ƒ
,ÔBÚÓL ÏL ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‡È‰L ,Ô‰Ó ˙Á‡‰ ÈÂÏ ÌaÈƒ≈≈ƒ»««≈∆∆ƒ»«∆¿»∆ƒ¿

‰ÂÈÂÏ ˙Óe ,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È72ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ¿»¿»ƒ»«∆∆≈≈ƒ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰ÈzL - ÔBÚÓLƒ¿¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰˙È‰L ÈtÓ - ˙Á‡‰ :ÔBÚÓMÓ73, ƒƒ¿»««ƒ¿≈∆»¿»»«∆¿»
d˙¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ - ‰iM‰Â74˙¯ˆa ÔÈc‰ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»»»¿≈«ƒ¿»«

d˙¯ˆ75‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL .ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú »»»«»»∆»ƒ»∆≈»∆»
ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ Á‡ ˙L‡ ¯eq‡a - ‰wÊ76. ƒ»¿ƒ≈∆»∆∆¿»

אח 70) כאשת עליו, ערווה עצמה היא הערווה וצרת הואיל
מצוה. במקום בתו.71)שלא בנים.72)שהיא בלא

ראובן.73) נפילת משעת עליו אמרנו:74)ונאסרת וכבר
אסורה. ערווה בתו 75)צרת של צרתה צרת הלכה

שמעון  לפני ונפלו ומת אחרת אשה ולו ליהודה ונתייבמה
אח" כ"אשת עליו נאסרה - צרתה צרת אסורות, שתיהן
צרת  - צרתה יהודה אשת נמצאת ערווה, היא והרי מלוי,

לעולם. וכן לאיסורה.76)ערווה, היתר ואין

.ÊËBÓÏBÚa ‰È‰ ‡lL ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÔÎÂ77ÏÈ‡B‰ - ¿≈≈∆»ƒ∆…»»¿»ƒ
BÏ ÔÈ‡Â78‰wÊ ‰ÈÏÚ79ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈ Èk :¯Ó‡pL , ¿≈»∆»ƒ»∆∆¡«ƒ≈¿«ƒ«¿»

ÌÏBÚa Ô‰ÈL e·LiL „Ú -80ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰ , «∆≈¿¿≈∆»»¬≈∆¿»»»
Á‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ81d˙¯ˆ ˙¯ËBÙe ,82. ¿»ƒ≈∆»∆∆»»»

אחיו.77) שמת לאחר הנולד.78)שנולד אין 79)לאח
לו. זקוקה יחדיו.80)היבמה אחת אסורה 81)ישיבה

מצוה. במקום שלא אחיו אשת ערוות משום מן 82)עליו
הייבום. ומן החליצה

.ÊÈÈÙÏ ‰ÏÙÂ ‰M‡ ÁÈp‰Â ˙nL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ»¿»¿»ƒ¿≈
ÈÂÏ „ÏB Ô·e‡¯ ˙nL ¯Á‡Â ,ÔBÚÓL83„ÏBpL ÔÈa , ƒ¿¿««∆≈¿≈«≈ƒ≈∆«

¯Á‡ „ÏBpL ÔÈa ÔBÚÓL dÏ ÌaÈiL Ì„˜ ÈÂÏ≈ƒ…∆∆¿«≈»ƒ¿≈∆«««
dÓaiL84ÌÏBÚÏ ÈÂÏ ÏÚ ‰Â¯Ú Ô·e‡¯ ˙L‡ È¯‰ -85. ∆ƒ¿»¬≈≈∆¿≈∆¿»«≈ƒ¿»
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- ÈÂÏ ÈÙÏ d˙¯ˆÂ BÊ ‰ÏÙÂ ÔBÚÓL ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿¿»¿»¿»»»ƒ¿≈≈ƒ
Óe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰ÈzL.Ìeai‰ Ô ¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

אחיו.83) ראובן של בעולמו היה לא זה לוי אף 84)נמצא
אחיו  נישואי בזיקת לוי על הייתה לא שכשנולד, פי על

בעולמו.85)ראובן. היה שלא ראובן אחיו בגלל

.ÁÈBzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ÔBÚÓL ‰OÚ86˙Óe ,Ô·e‡¯ ˙L‡ »»ƒ¿«¬»ƒƒ¿≈∆¿≈≈
d˙B‡ ÒÎiL Ì„˜87d˙¯ˆÏ ıÏBÁ ÈÂÏ È¯‰ -88‡ÏÂ …∆∆ƒ¿…»¬≈≈ƒ≈¿»»»¿…

ÌaÈÓ89¯eÓb ÔÈ˜ ‰Ó·Èa ‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L ;90, ¿«≈∆≈««¬»∆ƒ»»ƒ¿»»
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

קידושין 86) אינם ביבמה כסף וקידושי בכסף, שקידשה
דין  שאין לפי מאמר, "ונקרא סופרים. מדברי אלא גמורים

בשתיקה". ולא באמירה אלא בביאה.87)קידושין
צרתה 88) היא אין כי ערווה, צרת משום נפטרת ואינה

ערווה 89)ממש. צרת זו הרי מקצת, קונה ומאמר הואיל
חכמים. מדברי ותיפטר 90)במקצת כנשואה להיחשב

בגללה. צרתה

.ËÈÌÈ„Ú·e ÔBˆ¯a dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡91˙Óe , ƒ»∆ƒ¿»«««¿»¿»¿≈ƒ≈
‰¯eËt ‡È‰ È¯‰ - Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ‰pL¯‚iL Ì„…̃∆∆¿»¿∆»¿»¿»ƒ¿≈»»¬≈ƒ¿»
‰˙È‰ el‡k ,d˙¯ˆ ÔÎÂ ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿≈»»»¿ƒ»¿»

˙BÈ¯Úk da ‰·e˙k ‰‡ÓhL ÈtÓ ;Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú92, ∆¿»««»»ƒ¿≈∆À¿»¿»»«¬»
¯Ó‡pL93‰ËBÒ Ï·‡ .‰‡ÓË ‡È‰Â :94dÏÚa ˙nL ∆∆¡«¿ƒƒ¿»»¬»»∆≈«¿»

ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰p˜LiL Ì„˜95‰i˙L ˙a dÈ‡L B‡ ,96 …∆∆«¿∆»≈«»ƒ∆≈»«¿ƒ»
˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ÔÈLe¯b ˙a ‡l‡97.˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ∆»«≈ƒ¬≈∆∆¿…ƒ¿«∆∆

B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ‰¯ˆ dÏ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»»»¬≈»»»À∆∆¿∆∆
˙ÓaÈ˙Ó98. ƒ¿«∆∆

גט.91) ממנו וצריכה עליו נאסרה בהן:92)הרי שנאמר
אלה". בכל תטמאו שזינתה.93)"אל באשה

בעלה.94) לה שקינא אחרי איש, עם ושוב 95)שנסתרה
מספק. טמאה ונשארה שותה. או 96)אינה ארוסה כגון

וכו'. חיגר דינה 97)אשת ואין ודאי טמאה שאינה
או 98)כערווה. שחולצות לאוין חייבי צרות כשאר

מתייבמות.

.Î‰˙È‰L ,„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»∆»¿»
B‡ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ Ì·i‰ ÏÚ ‰iL Ô‰Ó ˙Á‡‰»««≈∆¿ƒ»««»»≈«»≈»ƒ

˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰OÚ È·iÁÓ99,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ≈«»≈¬≈«¿ƒ¬≈»»»À∆∆
‰ÎÏ‰Â ,BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ Ï·‡ .˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆¬»«≈ƒƒ¿¿»¿»

Á ˙BÁ‡,ÂÈÁ‡Ï ˙‡OÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ dn‡ B‡ B˙ˆeÏ ¬¬»ƒ»¿«≈»∆¿ƒ»¿»ƒ
ÌLk - ÂÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ˙Óe ,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏÂ¿ƒ»«∆∆≈¿»¿¿≈∆¿»»¿≈
,‰¯eÒ‡ d˙¯ˆ Ck ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙ˆeÏÁ ˙·B¯wL∆¿«¬»¬»»»»»»»¬»
.˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁÂ BÏ ˙BiLk Ô‰ÈzL È¯‰Â«¬≈¿≈∆ƒ¿ƒ¿¿¿…ƒ¿«¿
ÈtÓ ?B˙ˆeÏÁ ˙·B¯˜ ˙¯ˆ e¯Ò‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»¿»«¿«¬»ƒ¿≈

.B˙ˆeÏÁ ˙¯ˆa ˙ÙlÁ˙nL∆ƒ¿«∆∆¿»«¬»

והיבום.99) החליצה מן ופטורה ללדת, ראוייה שאינה

.‡ÎÔ‰Ó ˙Á‡‰L ,„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»∆»««≈∆
d˙¯ˆ - ˙ÈBÏÈ‡ ‰Â¯Ú‰ È¯‰Â ,Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú∆¿»««»»«¬≈»∆¿»«¿ƒ»»»

dÈ‡ ˙ÈBÏÈ‡‰Â ÏÈ‡B‰ ;˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙¯zÓÀ∆∆¿∆∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»«¿ƒ≈»
dÈ‡L BÓk BÊ È¯‰ - ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙a100‰ÏÙÂ , «ƒ«¬ƒ»¬≈¿∆≈»¿»¿»

„·Ïa d˙¯ˆ ÏÚ B˙wÊ101˙‡ ÂÈÁ‡ L¯b Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«»»»ƒ¿«¿≈ƒ≈≈»ƒ∆
‰‡Ó B‡ ‰Â¯Ú‰102ÈiÁa ‰˙nL B‡ ,˙eÓiL Ì„˜ Ba »∆¿»≈¬»…∆∆»∆≈»¿«≈

,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â dÏÚa«¿»¿««»≈»ƒ¬≈»»»À∆∆
˙OÚÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆¿≈¿ƒƒ¿«¬»

‰Â¯ÚÏ ‰¯ˆ103‰¯v‰ ÔÈ‡L ,ÌÏBÚÏ ¯Ò‡z ˙Á‡ ‰ÚL »»»∆¿»»»««≈»≈¿»∆≈«»»
‰ÏÈÙ ˙ÚLa ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰È‰zL „Ú ‰¯eÒ‡¬»«∆ƒ¿∆»«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»

ÌeaÈÏ104. ¿ƒ

ערווה.100) צרת צרתה בעלה 101)ואין בה הכיר ואפילו
איילונית. בו 102)שהיא ומיאנה קטנה יתומה שנישאה

יחד.103)בקטנותה. נשואות כשהיו בעלה בחיי
בעלה.104) מיתת בשעת כלומר,

.·ÎÂÈÁ‡Ï ˙Lc˜Ó Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L BÊ ‰˙È‰»¿»∆ƒ∆¿»««»»¿À∆∆¿»ƒ
˜ÙÒa ˙nL105‰˙È‰L B‡ ,˜ÙÒa epnÓ ˙L¯‚Ó B‡ , ∆≈¿»≈¿…∆∆ƒ∆¿»≈∆»¿»

‰pË˜106ÂÈiÁa ÂÈÁ‡a ‰‡Ó ‡ÏÂ Ô‡ÓÏ ‰Èe‡¯‰107, ¿«»»¿»¿»≈¿…≈¬»¿»ƒ¿«»
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ d˙¯ˆ - Ì·ia ‰‡nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¬»«»»»»»∆∆¿…

.˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆

ספק 105) הרבים, רשות בצידי קידושיה כסף האח לה שזרק
בארבע  או מקודשת) (ואינה שלו אמות בארבע מונח אם
יכולים  ששניהם במקום או מקודשת), (והיא שלה אמות

לשמרו. יכולים אינם ששניהם או יתומה,106)לשמרו,
מדרבנן. אלא אינם תעקור 107)שקידושיה אומרים אין

אשתו  הייתה שלא ונמצאת למפרע הראשונים נישואיה
ותתייבם. ערווה צרת אינה וצרתה

.‚ÎCk ¯Á‡Â ,¯Á‡Ï ˙‡OÂ ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰ÎÏ‰»¿»»«∆¿»¿ƒ»¿«≈¿««»
˙ÈBÏÈ‡ ‰Â¯Ú‰ ˙‡ˆÓ108dÏÚaÓ ‰¯v‰ ‡ˆz - ƒ¿»»∆¿»«¿ƒ≈≈«»»ƒ«¿»

È„k dÓ·ÈÓ ‰ˆÈÏÁÂ dÏÚaÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,dÓ·ÈÓeƒ»»¿ƒ»≈ƒ«¿»«¬ƒ»ƒ»»¿≈
˜eMÏ d¯Èz‰Ï109. ¿«ƒ»«

האחר 108) עם ונישואיה לייבום, זקוקה הצרה ונמצאת
היו. כדין לזר 109)שלא שיבמה ממזר, הוולד אין אבל

מח  ממזר ואן לאוין, חייבי איסור אלא לאוין.אינה ייבי

.„Î‰Â¯Ú‰L encL ÈtÓ ‰¯v‰ Ì·i‰ ÌaÈƒ≈«»»«»»ƒ¿≈∆ƒ∆»∆¿»
˙ÈBÏÈ‡110˙ÈBÏÈ‡ dÈ‡L ‰Â¯Ú‰ ˙‡ˆÓÂ ,111- «¿ƒ¿ƒ¿»»∆¿»∆≈»«¿ƒ

Ë‚a dÓ·ÈÓ ‡ˆz112¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ,113. ≈≈ƒ»»¿≈¿«»»«¿≈

בלבד.110) צרתה על זיקתו צרת 111)ונפלה נמצאת
מצוה. במקום שלא אחיו אשת משום עליו אסורה הערווה,

תופסין 112) קידושין ואין כריתות, מחייבי שהיא פי על אף
את  גירש אחיו יאמרו שמא גט, צריכה זאת בכל בה, ליבם
אשת  ונמצאת כדין, הצרה ונתייבמה למיתתו סמוך הערווה

גט. בלא מבעלה יוצאת שלא 113)איש אח שאשת
כריתות. מחייבי ממזר ויש כרת עליה חייבין מצוה במקום

.‰Î˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈¬»
˙È¯Î ÈeO Ô‰Ó „Á‡Â114˙È¯Î ÈeOp‰ ˙Ó ,115¯Á‡Â ¿∆»≈∆»»¿ƒ≈«»»¿ƒ¿««

„Á‡ ˙Ó Ck116˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ117˙È¯Îp‰ È¯‰ - »≈∆»ƒ«¬≈¬»¬≈«»¿ƒ
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˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ118˙BÁ‡ ˙¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ , ∆∆¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈∆ƒ»«¬
elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÔB¯Á‡ ˙nL ÂÈÁ‡ ˙wÊa BzL‡ƒ¿¿ƒ«»ƒ∆≈«¬¿…∆»¬ƒ
˙nL ¯Á‡ BzL‡ ˙‡ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ L¯‚≈≈∆»ƒ«¬≈¬»∆ƒ¿««∆≈

˙È¯Î ÈeOp‰119˙ˆÏBÁ ˙È¯Îp‰ È¯‰ - L¯‚Ó‰ ˙Óe , «»»¿ƒ≈«¿»≈¬≈«»¿ƒ∆∆
‰wÊa BzL‡ ˙BÁ‡ ˙¯ˆ ˙OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«¬»»«¬ƒ¿¿ƒ»

˙Á‡ ‰ÚL120d˙B‡ ÌaÈÏ ‡·È ‡nL ,ÌaÈ˙z Ì‡L ; »»««∆ƒƒ¿«≈∆»»…¿«≈»
BzL‡ ˙‡ ÔB¯Á‡ ˙nL ‰Ê L¯‚ ‡Ï elÙ‡Â121. «¬ƒ…≈≈∆∆≈«¬∆ƒ¿

לזו.114) ולא לזו לא קרובה נמצאת 115)שאינה
האחיות. בעלי מהאחים אחד לכל לייבום זקוקה הנכרייה

מהם.116) לאחד הנכרית נתייבמה לא ועדיין
שהרי 117) ערווה, משום השני האח על אסורה ואשתו

היא. אשתו לא 118)אחות עדיין שהנכרית פי על אף
כצרת  היא הרי בחייו, לו זקוקה והייתה הואיל - נתייבמה,
אבל  מתייבמת. ואינה עליה, זיקתו מחמת אשתו, אחות
ממש  כ"כנוסה" דינה אין ה"זקוקה" כי לחלוץ חייבת
החליצה. מן אף להיפטר גמורה ערווה כצרת להיחשב

הנכרית.119) את כלל כנס את 120)ולא שגירש לפני
בזיקה 121)אשתו. אשתו אחות צרת זו נכרית נמצאת

השלישי. לאח ואסורה

.ÂÎ˙¯ˆ È¯‰L ;ÔÈ‡eOa ‰Ê ¯·„ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…»¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈»«
a ‰Â¯Úd˙¯ˆ - ˙ÓÂ ‰Â¯Ú‰ ˙‡ L¯b Ì‡ ,ÔÈ‡eO ∆¿»¿ƒƒƒ≈≈∆»∆¿»»≈»»»

˙¯ˆ ¯eq‡L ÈtÓ ?e¯‡aL BÓk ,Ì·iÏ ˙¯zÓÀ∆∆«»»¿∆≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»«
ÏkÏ Úe„È ÔÈ‡eOa ‰Â¯Ú‰122¯Èz‰Ï ÔÈ‡a ÔÈ‡Â , »∆¿»¿ƒƒ»««…¿≈»»ƒ¿«ƒ

‰wÊa ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ¯eq‡Â ;‰Â¯Ú‰ L¯‚ ‡Ï Ì‡ ‰¯v‰«»»ƒ…≈≈»∆¿»¿ƒ»«∆¿»¿ƒ»
Úe„È BÈ‡123‡Ï elÙ‡Â ‰¯v‰ ¯Èz‰Ï ÔÈ‡·e ,ÏkÏ ≈»««…»ƒ¿«ƒ«»»«¬ƒ…

.‰Â¯Ú‰ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»»∆¿»

מדאורייתא.122) מדרבנן.123)שהוא אלא שאינו

.ÊÎ˙Ó ,˙Bi¯Î ÌÈL LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ≈
ÈM‰ ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡Ì„˜ ˙Óe ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ∆»≈∆¿»»«≈ƒ«¬»ƒƒ¿≈…∆

˙BˆÏBÁ el‡ È¯‰ - Ì·i‰ ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ÒÎiL∆ƒ¿…¿»¿¿≈∆ƒ¿≈«»»¬≈≈¿
ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚ ¯Ó‡n‰ ˙ÏÚaL ÈtÓ ;˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿ƒ¿≈∆«¬«««¬»»∆»ƒ«¿≈
eL¯„Â ,ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡ ‡È‰ el‡k ˙‡ˆÓÂ ,ÔÈÓ·È¿»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈∆¿≈≈ƒ¿»¿
,ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡ ‡ÏÂ - ˙n‰ ˙L‡ :e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»¿≈∆«≈¿…≈∆¿≈≈ƒ
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚL ‰M‡ Ïk CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ»∆»∆»ƒ«¿≈¿»ƒ∆∆¿…

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô¯eq‡Â .d˙¯ˆ ÔÎÂ ,˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿≈»»»¿ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ

.ÁÎ‰ÈÏÚL ,¯Ó‡n‰ ˙ÏÚ·Ï ıÏÁÈ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…«¬…¿«¬«««¬»∆»∆»
:e¯Ó‡È ‡lL ‰¯Êb ?d˙¯ˆ ÌaÈÈÂ ,ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊƒ«¿≈¿»ƒƒ«≈»»»¿≈»∆……¿
˙Á‡Â ˙ˆÏBÁ ˙Á‡ - „Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»««∆∆¿««

.d˙¯ˆ Û‡ e¯Ò‡ CÎÈÙÏe ;˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿ƒ»»¿«»»»

.ËÎ- ˙ÓÂ ,B¯Ó‡ÓÏ Ëb Ô˙Â ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ‰OÚ»»«¬»ƒƒ¿¿»«≈¿«¬»»≈
BÏha È¯‰ d¯Ò‡L ¯Ó‡n‰L ,d¯z‰Ï ‰¯ÊÁ124, »¿»¿∆≈»∆««¬»∆¬»»¬≈ƒ¿

‰ˆ¯Â125.ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ¿»»≈»»¿«≈

הגט.124) ידי על הנפקעין קידושין כשאר הגט, ידי על
השלישי.125) האח

.Ï˙Óe ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿≈
ÔË˜ ‡e‰Lk126ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰iL ÌÚt ‰ÏÙÂ , ¿∆»»¿»¿»««¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«»

ÌÈL ÚLz Ôa ˙‡ÈaL ;˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ -¬≈∆∆¿…ƒ¿«∆∆∆ƒ«∆≈«»ƒ
‡ˆÓÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÏB„b‰ ÔÓ ¯Ó‡Ók „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»¿«¬»ƒ«»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«¿≈¿»ƒ

קניין 126) קנאה הרי ומת, משהגדיל עליה בא אילו כי
זיקתו  אלא עליה נשארה ולא הראשון זיקת ופקעה גמור,

בלבד.

.‡ÏÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ÈÓ127 ƒ∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ
Ô·e‡¯Ï ‰Lc˜˙pL128‰Lc˜˙Â ‰¯ÊÁÂ ,‰¯¯ÁzLÂ ∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔBÚÓLÏ129dÈ‡Â ,ÈÂÏÏ ˙ÓaÈ˙Ó - Ì‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿≈»
ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡130ÔÈ‡ - ÔÈLec˜ Ô·e‡¯ ÈLec˜ Ì‡ ; ≈∆¿≈≈ƒƒƒ≈¿≈ƒƒ≈

ÌeÏk ÔBÚÓL ÈLec˜131ÔBÚÓL ÈLec˜ Ì‡Â , ƒ≈ƒ¿¿¿ƒƒ≈ƒ¿
ÔÈLec˜132ÌeÏk Ô·e‡¯ ÈLec˜ ÔÈ‡ -133. ƒƒ≈ƒ≈¿≈¿

את 127) אחד ושיחרר שותפים או אחים שני בעליה שהיו
חציה  ושיחרר דמיה חצי ממנה רבה שקיבל או חלקו,

הדמים. גמורין 128)באותם קידושין קידושיה אין והרי
שתשתחרר. ספק 129)עד זו והרי גירשה לא וראובן

לשניהם. וחצייה 130)מקודשת לזה הייתה חצייה לומר,
איש.131)לזה. באשת תופסים קידושין שאין
הראשון.132) קידושי הפקיע שבינתיים שהשחרור
אחד.133) מת אשת אלא אינה שלמעשה נמצא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומתו 1) אחיות לשתי הנשואין האחין מן שנים דין בו כלל

זה  ליבם ערוה מהן אחת היתה קודם, מי ידוע ולא שניהם
האח  לפני ליבום שנפלו אחיות שתי לשני, ערוה ואחרת
ומת  אחיות לב' נשואין מהם שנים אחין שלשה השלישי,
יבמות  שתי יבמתו, אחות שקדש האחים מן אחד מהם, אחד
ערוה, משום יבמה על אסורה והאחת אחד מבית הבאות
מהם  אחד ומת אחיות לשתי נשואין שנים אחים שלשה
ומת  והחזירה אשתו את המגרש אשתו, מתה כך ואחר
בעלה  וגרשה אביה שהשיאה קטנה היבם, לפני ונפלה
קטנות  שתיהן אחיות לשתי נשואין אחין שני ומת, והחזירה
פקח  ואחד חרש אחד או חרשים אחים שני גדולה, אחת או
נשואה  בה וכיוצא בתו היתה פקחות, אחיות לשתי נשואים

חרש. והוא לאחיו

.‡e˙Óe ,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ÌÈL¿«ƒƒ»«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»≈
ÔBL‡¯ ˙Ó Ì‰Ó ‰Ê È‡ Ú„B ‡ÏÂ ,Ì‰ÈL2ÏÈ‡B‰ - ¿≈∆¿…«≈∆≈∆≈ƒƒ

Ô‰ÈzL ÌaÈÏ ¯LÙ‡ È‡Â3‰wÊ È¯‰Â ,4ÏÚ ‰ÏÙ ¿ƒ∆¿»¿«≈¿≈∆«¬≈ƒ»»¿»«
Ô‰ÈzL5˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁ Ô‰ÈzL ,6elÙ‡Â . ¿≈∆¿≈∆¿¿…ƒ¿«¿«¬ƒ

B‡ ‰iL ÌeMÓ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆¬»««»»ƒ¿ƒ»
ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ‰OÚ È·iÁÓ7˙BˆÏBÁ el‡ È¯‰ - ≈«»≈¬≈≈«»≈»ƒ¬≈≈¿

˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ8‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .9 ¿…ƒ¿«¿¬»ƒ»¿»««≈∆∆¿»
d˙BÁ‡ È¯‰ - dza B‡ BzL‡ Ì‡ ‰˙È‰L ÔB‚k ,ÂÈÏÚ»»¿∆»¿»≈ƒ¿ƒ»¬≈¬»

BÏ ˙¯zÓ10‰ÏÙ ‡Ï È¯‰L ;ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â , À∆∆¿»»≈»»¿«≈∆¬≈…»¿»
B˙wÊ11‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‰wÊ ÔÈ‡L ,Ô‰ÈzL ÏÚ12. ƒ»«¿≈∆∆≈ƒ»«»∆¿»

נשותיהן 2) יבום דין יתבאר תחילה, מת מי נודע אם כי
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ה"ד. אינה 3)בסמוך מהן אחת ואפילו הן, אחיות שהרי
בתים  שני (מכח ליבום זקוקות שתיהן שהרי ליבום, ראויה
ישא  ואם זקוקתו, אחות מהן אחת כל ונמצאת נפרדים),
שהיא  זקוקתו, אחות באיסור פוגע הוא הרי - מהן אחת

היבמה.4)כאשתו. על היבם נופלת 5)רשות אחת שכל
המת. בעלה מחמת א.6)ליבום כו, יבמות משנה,

זקוקתו  אחות אין שאיסור התורה ומן מדבריהם, אלא אינו
בחליצה  חייבת ולפיכך ממש, נשואתו באחות אלא איסור
מן  שפטורה אשתו, לאחות (בניגוד הזיקה מן להפטר
מתייבמת  ואינה ה"ט), פ"ו למעלה היבום, ומן החליצה

מדבריהם. "זיקה" איסור בדברי 7)משום מפורש הכל
ה"וֿח. אישות מהל' פ"א לעיל ראויות 8)רבינו אלו כל

כמבואר  חכמים, מדברי אלא אסורות ואינן התורה מן ליבום
ונמצאת  ליבום, הן זקוקות התורה מן ולפיכך ה"י. פ"ו לעיל

שם). (יבמות, זקוקתו אחות מהן אחת על 9)כל שחייב
קידושין  ואין ה"ה), פ"א אישות הל' (לעיל כרת ביאתה
ה"ט. פ"ו לעיל כמבואר ליבום, זקוקה ואינה בה תופסין

זקוקתו.10) אחות היבם.11)שאינה יבמות,12)של
שם.

.·ÌeMÓ ‰Ê Ì·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆¬»«»»∆ƒ
‰Â¯Ú13ÌeMÓ ÈM‰ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙¯Á‡‰Â , ∆¿»¿»«∆∆¬»««»»«≈ƒƒ
‰Â¯Ú14‰ÊÏ ‰¯eÒ‡‰Â ,ÂÈÁ‡Ï ˙¯zÓ ‰ÊÏ ‰¯eÒ‡‰ - ∆¿»»¬»»∆À∆∆¿»ƒ¿»¬»»∆

Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˙wÊ ‰ÏÙ È¯‰L ;ÂÈÁ‡Ï ˙¯zÓ15ÏÚ À∆∆¿»ƒ∆¬≈»¿»ƒ«»∆»≈∆«
„·Ïa BÏ ˙¯zn‰16BÊÏ ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â , «À∆∆ƒ¿«¿»»≈»»¿«≈¿

BÏ ˙¯zn‰17. «À∆∆

אשתו.13) אם ושנים 14)שהיא אחים. ארבעה והיו כנ"ל,
אלו. יבמים אחים שני ונשארו מתו האחיות, בעלי מהם,

כאן 16)מהאחים.15) ואין כלל, לו זקוקה אינה והשניה
זקוקתו. שם.17)אחות

.‚Ck ¯Á‡Â ,ÌeaÈÏ BzL‡ ‰ÏÙÂ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ ˙Ó≈∆»ƒ»«ƒ¿»¿»ƒ¿¿ƒ¿««»
ÈL ˙Ó18˙BÁ‡ ‡È‰L ,ÌeaÈÏ BzL‡ ‰ÏÙÂ ≈≈ƒ¿»¿»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¬

˙BÓi˜ Ô‰ÈzL È¯‰Â ,‰BL‡¯‰19˙BˆÏBÁ Ô‰ÈzL - »ƒ»«¬≈¿≈∆«»¿≈∆¿
e¯‡aL BÓk ,˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ20. ¿…ƒ¿«¿¿∆≈«¿

ידוע 18) ואין ראשון, מת מי נודע כשלא רבינו דן כאן עד
רבינו  עוסק ואילך ומכאן ליבום, תחילה נפלה מהן מי
כדלהלן. משתנה ודינן זו, אחר זו ליבום כשנפלו

משום 19) אסורה מהן אחת וכל זקוקות, שתיהן נמצאו
זקוקתו. ה"א.20)אחות לעיל

.„‰B¯Á‡‰ ‰˙Ó21d¯z‰Ï ‰BL‡¯‰ ‰¯ÊÁ -22, ≈»»«¬»»¿»»ƒ»¿∆≈»
˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ23È¯‰ - ‰BL‡¯‰ ‰˙Ó . ¿∆∆ƒ¿«∆∆≈»»ƒ»¬≈

;˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,˙„ÓBÚ d¯eq‡a ‰B¯Á‡«¬»¿ƒ»∆∆¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆
d˙ÏÈÙ ˙ÚLa ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ ‡Ï È¯‰L24ÔÎÂ . ∆¬≈…»¿»¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈

‰¯z‰ - ‰B¯Á‡Ï ıÏÁÂ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ Ì„˜ Ì‡ƒ»«∆»ƒ»«ƒ¿»«»«¬»À¿»
‰¯Ò‡L ‰wf‰ È¯‰L ;ÔÈÁ‡‰ ¯‡LÏ ‰BL‡¯‰»ƒ»ƒ¿»»«ƒ∆¬≈«ƒ»∆»¿»

d˙B‡25B˙ˆÈÏÁa ÂÈÁ‡ d¯ÈÒ‰26. »¡ƒ»»ƒ«¬ƒ»

חליצה.21) השניה 22)בלא נפלה לא כשעדיין הראשון,
כז:).23)ליבום. (יבמות בלבד היא אלא זקוקה כאן שאין

אני 24) שאין יבמה ו"כל תחילה, שנפלה אחותה זיקת בגלל
כאשת  זו הרי עליה", יבוא "יבמה נפילה בשעת בה קורא
א', להלכה המקור ומכאן (שם). ואסורה" בנים לה שיש אח
אסורות, שתיהן ראשון", מת מהם איזה נודע לא "שאם
מהן  אחת כל כי להתייבם, תקנה שום להן אין שהרי
עולמית. עליו ואסורה השניה, היא שמא לה חוששין

הראשונה.25) אחות 26)את הראשונה אין ומעתה
לשניה  לחלוץ מורים אין לכתחילה אבל (שם). זקוקתו
ויחלוץ  אחד יקדים שמא גזירה הראשונה, את ולייבם
בין  איכפת מה ויסבור: השניה את ייבם והשני לראשונה,

כז:). שם ב'תוספות' וכן וברש"י, כח. (שם לזו זו

.‰ÔÓ „Á‡ ÏÚ ‰Â¯Ú ‰BL‡¯‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»ƒ»∆¿»«∆»ƒ
BÏ ˙¯zÓ ‡È‰L ‰B¯Á‡‰ ˙‡ ÌaÈÂ Ì„˜Â ,ÔÈÁ‡‰27 »«ƒ¿»«¿ƒ≈∆»«¬»∆ƒÀ∆∆

‰B¯Á‡‰ È¯‰L ;ÔÈÁ‡‰ ¯‡LÏ ‰BL‡¯‰ ‰¯z‰ -À¿»»ƒ»ƒ¿»»«ƒ∆¬≈»«¬»
dÏ ¯znÏ ‰ÓaÈ˙ Ô‰ÈÏÚ d˙B‡ ‰¯Ò‡L28Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿»»¬≈∆ƒ¿«¿»«À»»¬»ƒ

„·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡L ‡È‰ ‰B¯Á‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¬»ƒ∆¬»«∆»≈∆ƒ¿«
¯‡Le ,‰BL‡¯Ï ÌaÈÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰Â¯Ú ÌeMÓƒ∆¿»¬≈¿«≈»ƒ»¿»

Ô‰ÈzLa ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÁ‡‰29ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁÂ ,30, »«ƒ¬ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿…¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk31ÔÓ ˙Á‡ „Á‡ Ïk eÒÎÂ eÓ„˜ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒ»¿¿»¿»∆»««ƒ

Ô‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙BÈÁ‡‰32. »¬»ƒƒ»≈∆

זקוקתו.27) אחות עוד,28)שאינה להם זקוקה ואינה
נפילה.וחז  בשעת שהיתה כפי להיתרה, הראשונה רה
אם 29) או שנית, לייבום ראשונה ותיפול המייבם ימות אם

להם. אסורות שתיהן נמצאו כלל, ייבם כח,30)לא שם
הואיל  השניה, הותרה לא הראשונה נתייבמה שאפילו א.

נפילה. בשעת ליבום ראויה היתה ה"ד.31)ולא לעיל
פגע 32) שהרי בעבירה, כנס והראשון הואיל א. כו, שם

את  לקיים לשני להתיר מועילה כניסתו אין זקוקתו, באחות
שהכניסה  כל כי זקוקתו, אחות על עבר שלא אע"פ אשתו,
אשתו, את לשני מתרת אינה - בעבירה היתה הראשונה
שם  ה"ד), לעיל (האמור וחלץ" אחד ב"קדם מהֿשאיןֿכן
הראשונה  הותרה לפיכך איסור, שום על החולץ עבר לא

רו  ('מעשה האחים לעיל לשאר הכתוב בדין וכלֿשכן קח').
- כנסו אם ודאי ראשון", מת מהם איזה נודע כ"שלא ה"א
כי  בעבירה, כנס מהם אחד כל שהרי מהם, אותן מוציאין
הואיל  עולמית, היתר לה שאין לנפילה, השניה את כנס אולי
(שם). ה"ד לעיל וכמבואר נפילה, בשעת ראויה היתה ולא

.Â,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿≈¬»
ÈLÈÏM‰ ‰OÚÂ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ ˙Ó33BzÓ·Èa ≈∆»ƒ«¬≈¬»¿»»«¿ƒƒƒƒ¿
M‰ ˙BÁ‡ ÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,¯Ó‡Ó‰ÏÙÂ ,‰i «¬»¿««»≈««»«¿ƒ»¿»¿»

ÈLÈÏM‰ Á‡‰ ÈÙÏ ‰iM‰ ˙BÁ‡‰34Ô˙B ‰Ê È¯‰ - »»«¿ƒ»ƒ¿≈»»«¿ƒƒ¬≈∆≈
¯Ó‡n‰ ˙ÏÚ·Ï Ëb35dÏ ıÏBÁÂ36˙BÁ‡Ï ıÏBÁÂ , ≈¿«¬«««¬»¿≈»¿≈»»
‰B¯Á‡‰37.¯ÊÏ Ô¯Èz‰Ï È„k , »«¬»¿≈¿«ƒ»¿»

אחותה.33) נשוי לו 34)שאינו אסורות שתיהן ומעתה
אחותה  את דוחה המאמר בעלת ואין זקוקתו, אחות משום
לעשותה  במאמר כח שאין אשתו, אחות משום השניה

גמורה. שאינם 35)כנשואה מאמרו, קידושי להפקיע
ה"ג. פ"ה לעיל כמבואר בגט, אלא בחליצה נפקעים
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בחליצה.36) אלא נפקעת שאינה הבאה 37)לזיקתו,
אינה  וגם אחותה, בחליצת ניתרת ואינה אחר, מבית
היא  "זו כט.): יבמות (משנה חלוצתו אחות משום מתייבמת
אשת  על לו ואוי מאמרו), (בעלת אשתו על לו אוי שאמרו,
מהן, באחת מאמר השלישי עשה לא אם והואֿהדין אחיו".
לעיל  וכמבואר בזיקה, אשה אחות משום עליו שתיהן נאסרו

המא  שאין אלא כאן, רבינו השמיענו ולא קנין ה"א. קונה מר
כביתֿשמאי  ולא אשתו. אחות משום אחותה לדחות גמור
תצא  והלזו מאמרו) (בעלת עמו "אשתו האומרים: (שם)

אשתו". אחות משום חליצה) (בלא

.Ê,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰Â ,¯Ó‡n‰ ‰OÚL ‰Ê ˙Ó≈∆∆»»««¬»¿»¿»ƒ»«∆∆
¯Ó‡n‰ ˙ÏÚa - ˙BÁ‡‰ ÏÚa ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈««»»«¬«««¬»
˙BÁ‡ ‡È‰ È¯‰L ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ∆¬≈ƒ¬

˙¯Á‡‰ ‰M‡‰Â ;BzL‡38,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ƒ¿¿»ƒ»»«∆∆∆∆¿…ƒ¿«∆∆
˙‡ ¯ËÙiL „Ú ¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L∆≈««¬»∆ƒ¿»»«∆ƒ¿…∆

‰¯v‰39. «»»

המאמר.38) בעלת החליצה,39)צרת מן אפילו לגמרי,
ואינה  שחולצת בזיקה, אשתו אחות כצרת היא הרי אלא
בה  עשה לא אם והואֿהדין מ"ו). פ"ג, (יבמות מתייבמת
משום  מתייבמת, ולא חולצת אשתו ומת, מאמר, השלישי
שהרי  הכ"ה, פ"ו לעיל כמבואר בזיקה, אשתו אחות צרת
בעל  השלישי לאח אשתו הוזקקה האחות, בעל כשמת

שם). ('ברטנורא' בזיקה צרתה זו נכרית ונעשית הנכרית,

.ÁBzÓ·È ˙BÁ‡ LcwL ÔÈÓ·È‰ ÔÓ „Á‡40ÔÈ¯ÓB‡ - ∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ≈¬¿ƒ¿¿ƒ
‰pL¯‚z Ï‡Â ÔzÓ‰ :BÏ41‰p‡Oz Ï‡Â42ÌaÈiL „Ú «¿≈¿«¿»¿∆»¿«ƒ»∆»«∆¿«≈

ÌÎlÎÏ ‰˜e˜f‰ BÊ ‰Ó·ÈÏ ıÏÁÈ B‡ EÈÁ‡43dÏ ıÏÁ . »ƒ«¬…ƒ»»«¿»¿À¿∆»«»
ÒÎÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó·È‰ ‰˙nL B‡ ,dÓaÈ B‡ ÂÈÁ‡»ƒƒ¿»∆≈»«¿»»¬≈∆ƒ¿…

B˙Òe¯‡44Ìlk ÂÈÁ‡ e˙Ó .45B˙Òe¯‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ - ¬»≈∆»À»ƒ∆¬»
Ë‚a46‰ˆÈÏÁa BzÓ·ÈÂ47ÔÈa ,B˙Òe¯‡ ‰˙Ó Ì‡Â . ¿≈ƒƒ¿«¬ƒ»¿ƒ≈»¬»≈

˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰˙nL ÔÈa ÔÈÁ‡‰ ˙˙ÈÓ Ì„˜ ‰˙nL∆≈»…∆ƒ«»«ƒ≈∆≈»¿««ƒ«
‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â ,d¯z‰Ï dÓ·È‰ ‰¯ÊÁ - ÔÈÁ‡‰»«ƒ»¿»«¿»»¿∆≈»¿»»≈»»

ÌaÈÓ48. ¿«≈

לאחים.40) והוזקקה ליבום שנפלה צריך 41)לאחר אינך
וכמבואר  אחיך, מעשה ע"י לך שתותר אפשר כי לגרשה,

שהיא 42)לפנינו. זקוקתך, אחות משום לך אסורה שהיא
אשתך. ממנה.43)כאחות זיקתך תוסר חלץ 44)ואז אם

שלא  מותרת, כן גם מתה ואם כנ"ל, הזיקה בטלה יבם או
אשתו  כשמתה לו שמותרת אשתו מאחות חמורה תהא

שם). ורש"י מא. היחידי.45)(יבמות היבם והוא
היא.46) זקוקתו החליצה 47)שאחות מן זו נפטרה ולא

לקידושי  קדמה וזיקתה הואיל גרושתו", "אחות משום
בתוי"ט). ועיי"ש שם. (יבמות, "יבמה 48)אחותה

ונאסרה, אחיו), מיתת בעת ליבם מותרת (שהיתה שהותרה
שם). (יבמות הראשון" להיתרה תחזור והותרה, וחזרה

.Ë,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿≈¬»
˙‡ ÔÈ‡eOp‰ e˙Óe ,‰¯ˆ Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÏÎÏ LÈÂ¿≈¿»««ƒ¿≈∆»»≈«¿ƒ∆

Ì·È ÈÙÏ Ô‰È˙B¯ˆÂ ˙BÈÁ‡‰ eÏÙÂ ,˙BÈÁ‡‰49Ì‡ : »¬»¿»¿»¬»¿»≈∆ƒ¿≈»»ƒ
˙BÈÁ‡Ï ıÏÁ Ì‡ Ï·‡ ,˙BÈÁ‡‰ e¯ËÙ - ˙B¯vÏ ıÏÁ»««»ƒ¿¿»¬»¬»ƒ»«»¬»

ÈtÓ ;˙B¯v‰ eˆÏÁiL „Ú Ô‰È˙B¯ˆ e¯ËÙ ‡Ï -…ƒ¿¿»≈∆«∆≈»¿«»ƒ¿≈
‰lÚÓ dÈ‡L ‰ˆÈÏÁ ˙BÈÁ‡ ˙ˆÈÏÁL50‰ˆÈÏÁÂ , ∆¬ƒ«¬»¬ƒ»∆≈»¿À»«¬ƒ»

‰¯v‰ ˙‡ ˙¯ËBt dÈ‡ ‰lÚÓ dÈ‡L51BÓk , ∆≈»¿À»≈»∆∆∆«»»¿
e¯‡aL52. ∆≈«¿

אחות 49) איסור משום - האחיות מתייבמות, אינן וכולן
(שם  זקוקתו אחות צרות שהן - והצרות ה"א, כלעיל זקוקתו

כשרה 50)כז.). שאינה וכל להתייבם, ראויות אינן שהרי
וברש"י). כו: (שם פחותה חליצה חליצתה הרי לייבום,

(51- לצרות צרות. נפטרו לא - לאחיות "חלץ א: כז, שם
- ליבום ראויות אינן הצרות שגם ואע"פ אחיות". נפטרו
האחיות, משל קל זקוקתו, אחות צרות בתור איסורן

וברש"י). (שם האחיות משל משובחת לעיל 52)וחליצתן
הי"ב. פ"ה

.È˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzLa ÔÈc‰ CkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»«ƒƒ¿≈¿»«»ƒ«ƒ
B‡ ‰iL ÌeMÓ dÓ·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡‰Â ,„Á‡∆»¿»««≈∆¬»«¿»»ƒ¿ƒ»
‰¯eÒ‡Ï ıÏÁ Ì‡L ,‰OÚ È·iÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ53 ≈«»≈»ƒ≈«»≈¬≈∆ƒ»«»¬»

d˙¯ˆ ‰¯z‰ ‡Ï -54.‰¯eÒ‡‰ ‰¯z‰ - ‰¯vÏ ıÏÁ ; …À¿»»»»»««»»À¿»»¬»

מעולה.53) אינה האחיות 54)שחליצתה שחליצת כשם
אלא  אינו זקוקתו אחות שאיסור למרות הצרות, פוטרת אינה
הרי  היא", מדרבנן "זיקה כז:): (יבמות כמאמרם מדרבנן,
(מגידֿמשנה). הצרה פוטרת אינה מדרבנן הפסולה שחליצה
הותרה  - לשניה חלץ אפילו גדולות' 'הלכות בעל ולדעת
קע, סי' (אהע"ז השו"ע דעת היא וכן המותרת, צרתה
איסור  "היתה ה"ה: פ"ו יבמות מהתוספתא ומקורם סי"ח),
נפטרה  - עליה בא או לה חלץ (שניה) קדושה ואיסור מצוה
אלא  תוספתא, כאותה הלכה שאין סובר ורבינו צרתה".
נפטרו  לא - לאחיות "חלץ כז.): (יבמות האומר כשמואל
ולחייבי  לאוין לחייבי לשניה, חלץ אם והואֿהדין צרות",

נפטרת. צרתה שאין 'עשה',

.‡È˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈¬»
ÌaÈÂ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ ˙Ó ,˙È¯Î ÈeO ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ»»¿ƒ≈∆»ƒ«¬≈¬»¿ƒ≈
ÏL BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,BzL‡ ˙‡ ˙È¯Î ÈeOp‰«»»¿ƒ∆ƒ¿¿««»≈»ƒ¿∆

ÈLÈÏM‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÈL55ÈÙÏ ÂÈL ÈzL eÏÙÂ , ≈ƒ¿««»≈«¿ƒƒ¿»¿¿≈»»ƒ¿≈
ÔÓ ˙B¯eËt el‡ È¯‰ - (‰M‡ BÏ ÔÈ‡L) ÈM‰«≈ƒ∆≈ƒ»¬≈≈¿ƒ
˙BÁ‡ ‰˙È‰L ÈtÓ - ˙Á‡‰ .Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»ƒ«ƒ»««ƒ¿≈∆»¿»¬
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ,ÔBL‡¯‰ ÂÈÁ‡ ˙nL ‰ÚLa BzL‡ƒ¿¿»»∆≈»ƒ»ƒ∆∆¿»»»
‰È‰ ‡lL ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÔÈ„k ,Á‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ¿»ƒ≈∆»¿ƒ≈∆»ƒ∆…»»

BÓÏBÚa56d˙¯ˆ ÌeMÓ - ˙È¯Îp‰Â ;57. ¿»¿«»¿ƒƒ»»»

נכרית.55) הי"ז.56)הנשוי פ"ו, לעיל כמבואר
היבום 57) ומן החליצה מן שפטורה ערוה, צרת כדין

וחזר  ונאסרה). ד"ה שם ה'תוספות' וכדעת ל. יבמות (משנה,
ולא  חולצת שהנכרית, שם, למשנה מפירושו כאן רבינו
משום  (האחת) אסורה אם מסופק שאני "לפי מתייבמת:
ונאסרה  הואיל שאמרו: מדרבנן, עליו אסורה או . . . ערוה
וצרת  שניה, כמו והיא עולמית עליו נאסרה אחת שעה עליו

להחמיר". תחלוץ ולפיכך מתייבמת, או חולצת שניה

.·È„Á‡ ˙Óe ˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»≈∆»
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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. »¿»∆∆

אח,58) אשת משום לעולם עליו נאסרה אשתו, אחות משום
לב.). יבמות (משנה, הקודמת בהלכה משום 59)וכנ"ל

ערוה. שהיא אחיו, לא 60)גרושת כי ב. קח, שם משנה,
הבעל  מיתת אלא ליבום, מפילים הראשונים הנישואין
והשווה  קט.) (שם עומדת היא בהיתר שעה ובאותה מפילה,

הכ"א. פ"ו לעיל

.‚È‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜61,d¯ÈÊÁ‰Â dÏÚa dL¯‚Â , ¿«»∆ƒƒ»»ƒ»¿≈¿»«¿»¿∆¡ƒ»
‰pË˜ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ˙ÓÂ62Ì·iÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -63; »≈«¬«ƒƒ¿«»¬≈¬»«»»

‰È·‡ È¯‰L ,ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b ‰ÈLe¯bL ÈtÓƒ¿≈∆≈∆»≈ƒ¿ƒ∆¬≈»ƒ»
d‡ÈO‰64ÈLec˜ ÔÈ‡L ,‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ d˙¯ÊÁ ÔÈ‡Â , ƒƒ»¿≈¬»»»¬»»¿»∆≈ƒ≈

ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ‰pË˜65e¯‡aL BÓk ,66. ¿«»ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿

התורה.61) מן גמורים נישואין מת 62)ונישואיה ואם
הי"ד. להלן דינה יתבאר גדולה, וחולצת 63)כשהיא

בתוספתא  וכן ב. עג, בכתובות כמבואר מתייבמת, ואינה
מ"ד. פי"ג, מן 64)יבמות גמורה איש אשת היא והרי

גירושיה  וגם הי"א, אישות מהל' פ"ג לעיל כמבואר התורה,
אחר, לדבר גיטה בין שמבחנת משעה גמורין, גירושין

הי"ט. גירושין מהל' פ"ב לעיל מעשה 65)כמבואר שאין
כלום. ואפילו 66)קטנה ה"זֿח. אישות מהל' פ"ד לעיל

שמשהשיאה  גמורין, קידושיה אין שנית יקדשנה אביה אם
פ"ג  שם כמבואר בה, רשות לו אין הראשונה בפעם אביה
ונישואיה  התורה, מן אחיו גרושת - זו קטנה נמצאת הי"ב,
כגרושה  היא הרי בעלה וכשמת לה, הועילה לא השניים
גרושת  שהיא ואע"פ קט.). יבמות (משנה, ליבם ואסורה
החליצה  מן גם תיפטר אומרים ואין חליצה, צריכה אחיו
על  אנשים שמעו לא שמא משום העריות? כל כשאר
יבמה  להתיר יבואו - כלום בלא יוצאת זו וכשיראו גירושיה,

ה). אות פי"ג, שם (רא"ש כלום בלא לזר להנשא

.„È˙Áwt L¯‚ÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â67‰L¯Á˙Â , ¿«ƒƒ¿»≈ƒ««¿ƒ¿»¿»
d¯ÈÊÁ‰Â68Ò‡ ‡È‰L ,˙L¯Á dÁÈp‰Â ˙ÓÂ ,‰¯e69 ¿∆¡ƒ»»≈¿ƒƒ»≈∆∆∆ƒ¬»

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ dÈ‡Â ,Ì·iÏ70BÊ ‰pË˜ ˙¯ˆÂ . «»»¿≈»∆∆¿…ƒ¿«∆∆¿»«¿«»
˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁ - BÊ ˙L¯Á B‡71d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ≈∆∆∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ∆¡ƒ»
‰Ï„‚Â ,˙L¯Á B‡ ‰pË˜ ‡È‰Lk72‰Áwt˙ B‡ ¿∆ƒ¿«»≈∆∆¿»¿»ƒ¿«¿»

BÏˆ‡73dÓ·ÈÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙Ó Ck ¯Á‡Â74. ∆¿¿««»≈¬≈À∆∆ƒ»»

התורה.67) מן גמורה מגורשת נישואיה 68)שהיא ואין
ה"ט. אישות מהל' פ"ד לעיל כמפורש מדרבנן, אלא

כנ"ל.69) אחיו גרושת רבינו 70)משום דקדק כאן
שהחזירה, לקטנה בניגוד וכו', חולצת" "ואינה לכתוב:
כי  ויתכן, ליבם". "אסורה בה: שכתוב הקודמת בהלכה
סופה  שקטנה מפני חרשת, מקידושי עדיפים קטנה קידושי
פ"ה  לעיל וכמפורש גמורים, נישואין נישואיה ויהיו לגדול

משתגדל, תחלוץ קטנה כי גם, [ויתכן רוקח'). ('מעשה הכ"ז
הי"ז]. להלן וראה חליצה, חליצתה אין חרשת אבל

וכמפורש 71) ה"ו) (שם, ה'ירושלמי' ע"פ פי"ג, יבמות רי"ף
ומצד  קנויה", ואינה קנויה - חרשת) (וכן זו "קטנה שם:
מותרת  עצמה היא ואפילו כאשתו, היא הרי - הקנוי
עצמה  היא - בה קנה שלא וצד צרתה. וכלֿשכן להתייבם
כנגדה  צרתה אבל גרושתו), (אלא אשתו שאינה אסורה,
ואין  לו, קנויה איננה שהרי צרתה, אינה זה שבצד מותרת,

ערוה. כצרת נידונית שבצדה קידושיה,72)צרתה גמרו
ה"ח. אישות מהל' פ"ד ומשבעלה 73)כדלעיל

עוד  ואינה להיתרה, חזרה היא, גמורה מקודשת כשנתפקחה,
ומת", והחזירה הגדולה אשתו כ"מגרש ודינה אחיו, גרושת

הי"ב. א.74)לעיל קט, יבמות

.ÂËÔ‰ÈzL eÈ‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»»¿≈∆
Ô‡ÓÏ ˙BÈe‡¯‰ ˙BpË˜75˙BL¯Á B‡76- Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ¿«»¿¿»≈≈¿≈∆»≈∆

‡ˆz77ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ≈≈ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ
Ìeai‰78‰ÏB„b ˙Á‡ eÈ‰ .79ÏÚa ˙Óe ,‰pË˜ ˙Á‡Â «ƒ»««¿»¿««¿«»≈««

ÔÓ ‰¯eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡ˆz - ‰pËw‰«¿«»≈≈ƒ¬ƒ»¿»ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰80‰ÏB„b‰ ÏÚa ˙Ó ;81ÔÈ„nÏÓ - «¬ƒ»ƒ«ƒ≈«««¿»¿«¿ƒ

dÏÚ·a Ô‡ÓzL ‰pËw‰82˙¯zÓ BÊ ‰ÏB„‚ ‰È‰˙Â , «¿«»∆¿»≈¿«¿»¿ƒ¿∆¿»À∆∆
dÓ·ÈÏ83. ƒ»»

קטנות 75) אבל מדרבנן, אלא נישואיהן ואין יתומות שהיו
קידושין  שקידושיהן למיאון, ראויות אינן אביהן שהשיאן

הן. חרשת 76)גמורין שקידושי גדולות, בין קטנות בין
ה"ט). פ"ד אישות (הל' מדבריהם אלא היבמה.77)אינן

ממש.78) אשתו אחות זו והרי שוה, נישואיהן שכח
גמורין.79) קידושין אשתו 80)שקידושיה שקידושי

אלא  אינו נישואיה שכח יבמתו, מזיקת עדיפים הגדולה,
אשתו. אחות משום ונפטרה זיקתה 81)מדרבנן, נמצאת

ואין  עליו, הקטנה אוסרת - התורה מן שהיא גדולה, של
זיקתו  להפקיע אלימים מדרבנן) שהם =) הקלושים נישואיה
ולייבם  זקוקתו, אחות הקטנה ונשארה הגדולה, מעל
הקטנה, אשתו אחות שהיא מפני יכול, אינו כן גם הגדולה

יעשה? צריכה 82)ומה ואינה למפרע, נישואיה ותעקור
אבל 83)גט. אליעזר. רבי וכדעת א. קט, יבמות משנה,

עליו  אסורה הגדולה היתה בגט, הקטנה מגרש היה אילו
היתה  לגדולה, חולץ היה אילו וכן גרושתו. אחות משום
לעיל  והשווה חלוצתו, אחות משום עליו נאסרת הקטנה

ה"ל. פ"ה

.ÊËÔÈL¯Á ÔÈÁ‡ ÈL84˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ¿≈«ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»
;˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BL¯Á B‡ ,˙BÁ˜tƒ¿≈¿««ƒ««¿««≈∆∆
ÌÈÁ‡ ÈLÏ ˙B‡eO ˙BL¯Á ˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¬»≈¿¿ƒ¿≈«ƒ

ÔÈÁ˜t85˙Óe ;L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ B‡ ,ÔÈL¯Á B‡ , ƒ¿ƒ≈¿ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt BzL‡ - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

BzL‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ86Ô‰Ó „Á‡ È‡eO ÔÈ‡ È¯‰L , ƒ¬ƒ¿∆¬≈≈ƒ≈∆»≈∆
.ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eOƒƒ¿ƒ

פ"ד 84) לעיל כמבואר גמורין, נישואין נישואיהם שאין
ה"ט. אישות קידושין 85)מהל' הקידושין אין כאן וגם
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שם. וכמבואר הנשים, חרשות בגלל משנה,86)גמורין,
באין  זו, קידושי כך זו, וכקידושי הואיל ב. קיב, יבמות
אינה  היא שאף מאחותה, זיקתו את ומפקיעים אשתו קידושי

בלבד. מדבריהם אלא גמורה, זיקה

.ÊÈÈzLÏ ÔÈ‡eO ,L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈¿ƒƒ¿≈
È¯‰Â ˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BÁ˜t ˙BÈÁ‡¬»ƒ¿««ƒ««¿««≈∆∆«¬≈

Áwt‰ ˙L‡ ‡È‰ ˙Áwt‰87‡ˆz - L¯Á‰ ˙Ó : «ƒ««ƒ≈∆«ƒ≈«≈«≈≈≈≈
BzL‡88‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ89ÏÈ‡B‰ - Áwt‰ ˙Ó ; ƒ¿ƒ¬ƒ»≈«ƒ≈«ƒ

L¯Á‰ ‰Ê ˙wÊÂ ,ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ˙nL Áwt‰ È‡eOÂ¿ƒ≈«ƒ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«∆«≈≈
‰¯eÓb90È¯‰ - ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ÔÈ‡ L¯Á‰ È‡eOÂ , ¿»¿ƒ≈«≈∆≈»ƒƒ¿ƒ¬≈

Ë‚a BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ L¯Á‰ ‰Ê91d˙BÁ‡L ÈtÓ , ∆«≈≈ƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈∆¬»
BÏ ‰˜e˜Ê92ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ Áwt‰ ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ;93, ¿»¿≈∆»ƒ«ƒ≈«¬»¿»

d˙BÁ‡ ÈtÓ ÒÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L94ÈtÓ ,ıÏÁÈ ‡ÏÂ ; ∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈¬»¿…«¬…ƒ¿≈
L¯Á ‡e‰L95. ∆≈≈

אחותה 87) ושל גמורין, קידושין זו קידושי נמצאת
בלבד. מדרבנן.88)מדבריהם שנישואיה החרש, של

במשנה.89) שם מן 90)יבמות, ליבום לו שזקוקה
מוציא 91)התורה. כך ברמיזה, שכנס כשם ברמיזה,

הי"ז). פ"ב גירושין הל' (לעיל התורה,92)ברמיזה מן
זקוקתו  ואחות מדבריהם, רק לו הנשואה אשתו את ואוסרת

החרש.93)אסורה. שימות עד לאחרים, וגם לו גם
גרושתו.94) אחות פ"ד 95)שהיא לעיל נתבאר וכבר

(משנה, כלום אינה וחליצתו לחלוץ, ראוי החרש שאין הי"ג,
לקרוא, יכול ואינו בקריאה, תלויה שהחליצה שם). יבמות
ברמיזה, מוציא והוא לו, וכותבים בכתיבה, תלוי הגט אבל

ברמיזה. שכנסה כשם

.ÁÈBzL‡ L¯Á‰ ‰Ê ‡ÈˆBiL ÌÈÓÎÁ e¯Êb ‰nÏÂ¿»»»¿¬»ƒ∆ƒ∆«≈≈ƒ¿
·eiÁ Èa ÔÈ‡ Ô‰Â ,˙L¯Á‰96ÔË˜k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , «≈∆∆¿≈≈»¿≈ƒ∆»¬≈≈¿»»

?BLÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ˙BÏ· ÏÎB‡97e¯Ó‡ ≈¿≈∆≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ»¿
ÌÈÓÎÁ98d˙BÁ‡ ˙‡ˆÓ ,BnÚ BzL‡ ·Lz Ì‡ :99 ¬»ƒƒ≈≈ƒ¿ƒƒ¿≈¬»

‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‰¯ËÙ :e¯Ó‡ÈÂ ,¯ÊÏ ˙‡O100. ƒ≈¿»¿…¿ƒ¿¿»ƒ¬ƒ»
‰È‰zL È„k ,Ë‚a BzL‡ L¯Á‰ ‡ÈˆBÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ«≈≈ƒ¿¿≈¿≈∆ƒ¿∆

ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ d˙BÁ‡101. ¬»¬»¿»

דעת.96) להם אין שהרי א.97)במצוות, קיד, יבמות
דעת". בן שאינו "לפי הכ"ז: אסורות מאכלות מהל' ובפי"ז

ב.98) קיד, הפקח.99)שם אשת היבמה,
הן,100) גמורין קידושין החרשת אשתו קידושי שיסברו:

שם). (רש"י זקוקתו עוד ואינה הפקחת מעל זיקתו את ודחו
לזר.101) להנשא להתירה עוד יטעו ולא

.ËÈ,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ˜t ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»
˙L¯Á‰ ÏÚa ˙Ó :˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡102- ««ƒ««¿««≈∆∆≈«««≈∆∆

‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡ˆz103- ˙Áwt‰ ÏÚa ˙Ó ; ≈≈ƒ¬ƒ»≈«««ƒ««
Ë‚a ˙L¯Á‰ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ104ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˙‡Â ƒ∆ƒ¿«≈∆∆¿≈¿∆≈∆»ƒ

‰ˆÈÏÁa105ıÏÁÏ ÏBÎÈÂ Áwt ‡e‰L ÈtÓ ,106. «¬ƒ»ƒ¿≈∆ƒ≈«¿»«¬…

מדרבנן.102) אלא אינם חליצה,103)שנישואיה בלא
כלל. לו זקוקה הקלושים 104)שאינה בקידושיה שאין

זקוקה  שאחותה ומתוך אחותה, מעל זיקתו את לדחות כח
אחות  משום לו אסורה החרשת אשתו נמצאת התורה, מן לו
בגט. המתגרשת חרשת כל כדין בגט לגרשה ועליו זקוקתו,

גרושתו.105) אחות משום עליו נאסרה היא אף
קיג:).106) יבמות (משנה, לזר ומותרת

.ÎÈeO L¯Á‰ ,L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈«≈≈»
Áwt‰ ÏÚ ‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,˙BÁ˜t ÌÈL ÈzL107, ¿≈»ƒƒ¿»««≈∆∆¿»««ƒ≈«

˙B¯eËt Ô‰ÈzL - L¯Á‰ ˙Óe108ÌÈt Ïk ÏÚ109Ì‡ : ≈«≈≈¿≈∆¿«»»ƒƒ
ÔÈ‡eO ‰Â¯Ú‰ È‡eO110d˙¯ˆ ‰iM‰ È¯‰ - ƒ≈»∆¿»ƒƒ¬≈«¿ƒ»»»»

‰¯eËÙe111ÔÈ‡eO ‰Â¯Ú‰ È‡eO ÔÈ‡ Ì‡Â ,112Ck - ¿»¿ƒ≈ƒ≈»∆¿»ƒƒ»
ÔÈ‡eO d˙¯ˆ È‡eO eÈ‰È ‡Ï113. …ƒ¿ƒ≈»»»ƒƒ

חמותו.107) או בתו שהיא ומן 108)כגון החליצה מן
הצדדים.109)הייבום. גמור 110)מכל קנין לו שיש
הי"ד.111)באשתו. פ"ו לעיל המפורש ערוה, צרת כדין

קונה.112) חרש זקוקה 113)שאין ואינה כזרה, היא והרי
ה"ג). פי"ד יבמות ('ירושלמי' ליבום כלל

.‡ÎBza ‰˙È‰114da ‡ˆBiÎÂ115‰‡eOe ˙L¯Á »¿»ƒ¿«≈»≈∆∆¿»
Áwt‰ ÂÈÁ‡Ï116d˙¯ˆ -117,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ¿»ƒ«ƒ≈«»»»∆∆¿…ƒ¿«∆∆

ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ˙L¯Á‰ È‡eO ÔÈ‡L118. ∆≈ƒ≈«≈∆∆ƒƒ¿ƒ

פקח.114) אחד או 115)של חמותו כגון אחרת, ערוה
מדרבנן.116)כלתו. אלא אינם חרשת נישואי והרי
גמורה.117) ונשואה פקחת צרתה 118)שהיא את לפטור

זיקתו  את להסיר חולצת ולפיכך ערוה", "צרת משום
מדרבנן  ערוה צרת היא שהרי מתייבמת ואינה מעליה,
נשואה  חרשת "בתו שנינו: ה"ה ושם ה"ד). שם ('ירושלמי'
ורבינו  היבום". ומן החליצה מן פטורה צרתה חרש, לאחיו
"אם  ה"כ: בדין היא נכללת כבר כי להביאה, חשש לא
צרתה  השניה הרי נישואין, החרשת) (בתו הערוה נישואי

וכו'. ונפטרה"

.·Î˙BÈÁ‡ ÈzL el‡ ˙BÎÏ‰a e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk119- »»∆»«¿«¬»≈¿≈¬»
dza ˙·e ‰M‡ B‡ dz·e ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL ˙Á‡««¿≈¬»ƒ»ƒ»ƒ»«ƒ»

ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ120ÌÈL ÈzL Ô‰L : ¿«≈»∆ƒ¿««¿»ƒ∆≈¿≈»ƒ
‡OÏ ¯LÙ‡ È‡Â ˙¯Á‡‰ ÌÚ ‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡‰L∆»««≈∆∆¿»ƒ»«∆∆¿ƒ∆¿»ƒ»

‰Â¯Ú ÌeMÓ Ô‰ÈzL121Ó‡L ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .˙BÁ‡ e¯ ¿≈∆ƒ∆¿»¿≈»»∆»«¿¬
BzL‡122BzÓ·È ˙BÁ‡ B‡123B‡ dn‡ B‡ d˙BÁ‡ „Á‡ - ƒ¿¬¿ƒ¿∆»¬»ƒ»
‰za124‰Â¯Ú Ô‰L ‰È˙B·B¯wÓ ˙Á‡ :ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ; ƒ»ƒ¿««¿»ƒ««ƒ¿∆»∆≈∆¿»

.dnÚƒ»

ה"א.119) לעיל הדברים.120)כגון כוונת
לו.121) האסורה זקוקתו קרובת היא אחת שכל נמצאת,
טז.122) ה"ז, לעיל ה"ח.123)כגון של 124)לעיל

שתיהן. לקיים לו שאסור יבמתו, או אשתו

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
איזו 1) יודע ואינו אחיות משתי אחת המקדש דין בו נתבאר

ושמעה  אחרת למדינה בעלה הלך תערובות, בני קידש,
בא. כך ואחר ונישאה שמת

.‡‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙BÈÁ‡ È˙MÓ ˙Á‡ LcwL ÈÓƒ∆ƒ≈««ƒ¿≈¬»¿≈»«≈∆
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Lc˜ Ô‰Ó2È„k Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁ „Á‡ Á‡ BÏÂ ˙ÓÂ , ≈∆ƒ≈»≈¿»∆»≈ƒ¿≈∆¿≈
ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯Èz‰Ï3ıÏBÁ „Á‡ - ÔÈÁ‡ ÈL BÏ eÈ‰ . ¿«ƒ»«¬≈ƒ»¿≈«ƒ∆»≈

Ïk ÏÚ ‰iMÏ ÌaÈÓ ÈM‰Â ,‰lÁza Ô‰Ó ˙Á‡Ï¿««≈∆«¿ƒ»¿«≈ƒ¿«≈«¿ƒ»«»
ÌÈt4;d˙B‡ ÌaÈ È¯‰ - ÂÈÁ‡ LcwL ‡È‰ BÊ Ì‡ : »ƒƒƒ∆ƒ≈»ƒ¬≈ƒ≈»

¯‡MÓ ‰M‡ ‡O È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»≈∆»ƒ¬≈»»ƒ»ƒ¿»
‰ˆÏÁ ¯·k ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‰˙È‰L d˙BÁ‡Â ,ÌÈLp‰5. «»ƒ«¬»∆»¿»≈∆»ƒ¿»∆¿¿»

˙L‡ ‡È‰ ˙¯Á‡‰ ‡nL ,‰lÁz ˙Á‡‰ ÌaÈÈ ‡Ï Ï·‡¬»…¿«≈»««¿ƒ»∆»»«∆∆ƒ≈∆
ÈL eÓ„˜ .B˙˜e˜Ê ˙·B¯˜ ‡OpL ‡ˆÓÂ ÂÈÁ‡»ƒ¿ƒ¿»∆»»¿«¿»»¿¿≈

eÒÎÂ ÌÈÁ‡‰6Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙BÓ·È‰ ÈzL »«ƒ¿»¿¿≈«¿»≈ƒƒ»
Ô„iÓ7. ƒ»»

לי,2) מקודשת מכן אחת הרי אחיות: לשתי שאמר כגון
המקדש  שאמר או חברתה, ע"י הקידושין כסף אחת וקיבלה
האב  וקיבל לי, מקודשת מבנותיך אחת הבנות: לאבי

ה"ג. אישות מהל' פ"ט לעיל כמפורש ואינו 3)קידושיה,
אשת  היא האחרת שמא כי מהן, אחת אפילו לייבם יכול
לחלוץ  יכול אינו וגם זקוקתו, באחות פוגע ונמצא אחיו,
בחייה, לו אסורה חלוצתו אחות כי השניה, ולייבם לאחת
מהן  אחת כל כי שתיהן, שיחלצו אלא תקנה, לאחיות ואין
המת  לאח המקודשת היא שמא מספק, ליבום זקוקה

כג:). יבמות לייבמה.4)(משנה, מותר אופן בכל כלומר,
אחיו.5) חלוצת אחות לישא לו ומותר אחיו, קודם 6)ע"י

בביתֿדין. את 7)שנמלכו כנסתי אני אומר אחד שכל
כנס  ואפילו המת). לאחי (המקודשת לי הראויה יבמתי
וכנס  אחיו משבא הרי זקוקתו, אחות את באיסור הראשון
אצלו  הראשונה ונמצאת מעליה זיקתם פקעה השניה, את
כל  משום: לאסרה ואין זקוקה. אחות עוד אינה כי בהיתר,
עליה", יבוא "יבמה נפילה: בשעת בה קורא אני שאין יבמה
(ראה  עולמית ואסורה בנים לו שיש אח כאשת היא הרי
ספק  משום אלא זו נאסרה לא כי - ה"ד) פ"ז, לעיל
(שם  רש"י של וכהסברו מ"ו), פ"ב יבמות ישראל' ('תפארת
וכי  כלל, יבמה אינה זקוקה אחות משום שנאסרה זו כד.):
היא  שאין מותרת, זו הרי אחותה, מעל האחים זיקת פקעה
זה  וכל בנים. לו שיש אח אשת משום שתיאסר המת אשת
יוציאו  - ועברו בבי"ד נמלכו אבל בביתֿדין, נמלכו כשלא

א). קעו, סי' באהע"ז וכן ד. אות פ"ב, שם (הרא"ש

.·ÌÈL8BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ‰Ê ,˙BÈÁ‡ ÈzL eLcwL ¿«ƒ∆ƒ¿¿≈¬»∆≈≈«≈
‰ÊÏ ,Ô‰ÈL e˙Óe ,Lc˜ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ‰ÊÂ Lcƒ̃≈¿∆≈≈«≈ƒ≈≈¿≈∆»∆

Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁ ‰Ê - Á‡ ‰ÊÏÂ Á‡9ıÏBÁ ‰ÊÂ »¿»∆»∆≈ƒ¿≈∆¿∆≈
ıÏBÁ È„ÈÁÈ‰ - ÌÈL ‰ÊÏÂ „Á‡ Á‡ ‰ÊÏ .Ô‰ÈzLÏƒ¿≈∆»∆»∆»¿»∆¿«ƒ«¿ƒƒ≈

‰lÁza Ô‰ÈzLÏ10‰BL‡¯ ıÏBÁ „Á‡ ÌÈM‰Â ,11 ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿«¿«ƒ∆»≈ƒ»
ÌaÈÓ ÈM‰Â12eÒÎÂ eÓ„˜ Ì‡Â ;13ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿¿»¿≈ƒƒ

Ô„iÓ14ÌÈ‰k eÈ‰ elÙ‡Â .15ıÏÁL ‰ˆÈÏÁ‰L ; ƒ»»«¬ƒ»…¬ƒ∆«¬ƒ»∆»«
˜ÙqÓ - È„ÈÁÈ‰16Ô‰kÏ ‰¯eÒ‡ ‰ˆeÏÁ‰Â ,ıÏÁ «¿ƒƒƒ»≈»«¿«¬»¬»¿…≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ17e¯Ê‚ ‡Ï ‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ·e ,18. ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈¬»…»¿

לזה.8) זה נכרים לייבם,9)שהם אסור מהם אחד שכל
כדי  לשתיהן יחלוץ ומספק זקוקתו, באחות פוגע הוא שמא

לזר. להנשא לאחרים.10)להתירן יבמתו את להתיר כדי
יבמתו.11) היא אם ממנה, האחים זיקת את להסיר

משום 12) בה אסור אינו יבמתו, אינה שאפילו השניה, את
אסור  אבל מאחיו. הראשונה נחלצה שכבר זקוקה, אחות
באחות  ופוגע האח, אשת היא האחרת שמא תחילה, לייבם
את  לייבם ל"חולצים" אסור וכן כג:). (יבמות זקוקתו

חלוצתו". "אחות איסור משום שהם 13)השניה, השנים
ו.14)אחים. הערה לעיל באשה 15)כמבואר שאסורים

יבמתו.16)חלוצה. זו התורה 17)שמא כי  א. כד, שם
"ואשה  ז): כא, (ויקרא ככתוב גרושה, אלא אסרה לא
אישות  מהל' פ"א לעיל והשווה יקחו", לא מאישה גרושה

כי 18)ה"ז. חלוצה, ספק אלא אינה מהאחיות אחת שכל
חליצתה  נמצאת לראשון, מקודשת היתה לא שמא
וכנסו, כשעברו זה, וכל שם). (יבמות, כלום אינה מ"היחיד"
סמך  על לייבם, להתירם להם להקל אין לכתחילה אבל
הראשון, האח חלץ כשכבר ואפילו להקל". - חכמים "ספק
איסור  משום השניה, את לייבם הכהן השני לאח אסור
ונעשה  בביתֿדין מ"היחיד" וחלצה הואיל לכהן", "חלוצה
יאמרו: שמא - לכהן להתירה אין ומפורסם, רב מעשה בה
"כהנים  צח:): (יבמות אמרו וכן לכהן. מותרת חלוצה
ושאינם  חלוצה), ספק משום מייבמים, (ואינם חולצים

(מגידֿמשנה). מייבמים" - כהנים

.‚ÏL ÂÈÁ‡ - ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏ eÈ‰»»∆¿≈«ƒ¿»∆¿≈«ƒ»ƒ∆
ÂÈÁ‡Â ,˙Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê¯Á‡Â ,˙¯Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê ÏL ∆≈»««¿»ƒ∆∆≈»«∆∆¿««

Á‡‰Â ,‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰ Á‡‰ Ck»»»«≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆¿»»
‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰19Ô‰ÈL eÓ„˜ .20 «≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆»¿¿≈∆

ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈÁ‡‰ ÈL eÓaÈÈ ‡Ï - Ô‰ÈzLÏ eˆÏÁÂ21, ¿»¿ƒ¿≈∆…¿«¿¿≈»«ƒ»¬≈ƒ
‰iMÏ ÌaÈÓ ÂÈÁ‡Â ‰lÁza ıÏBÁ „Á‡ ‡l‡22Ì‡Â ; ∆»∆»≈«¿ƒ»¿»ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - eÒÎÂ eÓ„˜23. »¿¿»¿≈ƒƒƒ»»

אחיו.19) שאינו השני המת של כלומר זה, של - זה של
זוהי  אם עלֿכלֿפנים: מותר כלומר, "ממהֿנפשך", כאן ויש
אלא  חלץ לא שאחיו אחיו, חלוצת זו ואין טוב. הרי יבמתו,
לו, ומותרת היא נכרית הרי יבמתו, זו אין ואם לאחותה.
אחיו  שהרי זקוקתו אחות אינה וגם מיבמה, שנחלצה לאחר
שעליה  הזיקה ופקעה יבמתו, שהיא אחותה, את חלץ
אם  אבל האחים, שני לה חלצו כשלא זה וכל כג:). (יבמות
משום  מהם אחד כל על אחותה אסורה שניהם, לה חלצו

חלוצתו. ובכ"י 20)אחות מהמתים. אחד של אחים [שני
אחים"]. שני "קדמו כאן: הנוסחא אחד 21)תימן, שכל

אשת  היא האחרת שמא כי זקוקתו, אחות בספק יפגע מהם
וכנ"ל. לו וזקוקה היא 22)אחיו יבמתו אם עלֿכלֿפנים:

נחלצה  שכבר זקוקתו, אחות זו אין - לא ואם טוב, הרי -
"יבמה  משום לו אסורה אינה וגם זיקתו, ופקעה מאחיו

בעלה. מאחי זו נחלצה שכבר לעיל 23)לזר", כמבואר
ה"ב. לעיל כמבואר כהנים, שניהם היו ואפילו ו. הערה

.„d˙lÎÏ eÈ‰Â ÌÈa dÏ eÈ‰L ‰M‡‰24,ÌÈa »ƒ»∆»»»ƒ¿»¿«»»»ƒ
Ô‰ÈzL e„ÏÈÂ ,d˙lk ‰¯aÚ˙Â ‰M‡‰ ‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»»ƒ»¿ƒ¿«¿»«»»¿»¿¿≈∆
eÏÈc‚‰Â ,ÌÈ„ÏÈ‰ ÈL e·¯Ú˙Â ,˙Á‡ ‰‡B·ÁÓa¿«¬»««¿ƒ¿»¿¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

˙B·B¯Úz‰25e˙ÓÂ ÌÈL e‡OÂ26?˙B¯z Ô‰ „ˆÈk - ««¬¿»¿»ƒ»≈≈«≈ƒ»
ÏkL ;ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ‰lÁz Ô‰ÈzLÏ ÔÈˆÏBÁ ‰lk‰ Èa¿≈««»¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¿…¿«¿ƒ∆»

ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰L ˜ÙÒ Ô‰Ó ˙Á‡27,BÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ««≈∆»≈∆ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿∆À∆∆
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ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰L ˜ÙÒ28ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰Â29Ï·‡ . »≈∆ƒ≈∆¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿»»»¬»
˙L‡ BÊ ‡È‰ Ì‡L ;ÔÈÓaÈÓ B‡ ÔÈˆÏBÁ B‡ ‰˜f‰ Èa¿≈«¿≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒƒ≈∆

ÂÈÁ‡30˙¯zÓ - ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡ ‡È‰ Ì‡Â ,dÓaÈ È¯‰ - »ƒ¬≈ƒ¿»¿ƒƒ≈∆∆»ƒÀ∆∆
‰ˆÏÁ ¯·kL BÏ ‡Op‰Ï31. ¿ƒ»≈∆¿»∆¿¿»

בנה.24) התערובת.25)אשת התימנים: בכת"י
ליבום.26) זקוקות הן והרי בנים , הכלה.27)בלא בן
אחי28) שהוא הזקנה, יח,29)אביהם.בן (ויקרא ככתוב

והערוה  היא", דודתך . . . תגלה לא אביך אחי "ערות יד):
ליבם. ועליו 30)אסורה הזקנה, בן הוא המת שבעלה

בסמוך). כמבואר הכלה, בן לה שיחלוץ (אחרי לייבמה
טרם 31) אבל לזר, יבמה באיסור עוד ואינה הכלה, מבן

היא  שמא הזקנה, לבני היא אסורה הכלה, בן לה שיחלוץ
שתחלוץ. עד לאחרים ואסורה הכלה, בני אחי אשת

.‰ÌÈÚe„È‰ ÌÈa‰ e˙Ó32,d˙lk ÏLÂ ‰˜Ê ÏL ≈«»ƒ«¿ƒ∆¿≈»¿∆«»»
ÈLÏ ˙B·B¯Úz‰ Èa - ÔÈÓi˜ ˙B·B¯Úz‰ Èa È¯‰Â«¬≈¿≈««¬«»ƒ¿≈««¬ƒ¿≈
˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‰˜f‰ Èa¿≈«¿≈»¿ƒ¿…¿«¿ƒ∆ƒ¿≈≈∆

ÂÈ·‡ ÈÁ‡33ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L34 ¬ƒ»ƒ∆ƒ∆¿»»»¿≈≈∆»ƒ
ıÏBÁ „Á‡ ‰lk‰ Èa ÈLÏÂ ;dÓaÈÏ ˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈¿≈««»∆»≈
‡e‰ ‰lk‰ Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ „Á‡Â ‰lÁza«¿ƒ»¿∆»¿«≈«»»ƒƒ∆««»
ÔÓ ÈM‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙L‡ ıÏÁ È¯‰ - ‰lÁz ıÏÁL∆»«¿ƒ»¬≈»«≈∆»ƒ¿«≈ƒƒ
Ôa ˙L‡ ‡OÏ BÏ ¯zÓe ‰˜f‰ Ôa ‡e‰ ˙B·B¯Úz‰««¬∆«¿≈»À»ƒ»≈∆∆
‰lÁz ıÏÁL ‰Ê Ì‡Â ;dÓ·ÈÓ ‰ˆÏÁpL ¯Á‡ ÂÈÁ‡»ƒ««∆∆¿¿»ƒ»»¿ƒ∆∆»«¿ƒ»
‰OÚ ‡ÏÂ ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡Ï ıÏÁ È¯‰ - ‰˜f‰ Ôa ‡e‰∆«¿≈»¬≈»«¿≈∆∆»ƒ¿…»»
ÌaÈ È¯‰Â ‰lk‰ Ôa ‡e‰ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓ ÈM‰Â ,ÌeÏk¿¿«≈ƒƒ««¬∆««»«¬≈ƒ≈

ÂÈÁ‡ ˙L‡35. ≈∆»ƒ

הכלה.33)הוודאים.32) בני הם הם 34)שמא שמא
הזקנה. תחילה 35)בני לייבם אבל א. צט, יבמות משנה,

שתחלוץ  עד לזר ואסורה אחיו, בן אשת היא שמא אסור, -
צט:). (שם

.Â‰LÏL dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL ÈÓƒ∆…»¬»««ƒ««¿»¿»
ÌÈL„Á36‰„ÏÈÂ ˙‡OÂ37‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â , √»ƒ¿ƒ»¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»

Á‡Ï ‰Ú·L Ôa Ì‡ ÔBL‡¯ÏÔÓ ÌÈa dÏ eÈ‰Â ,ÔB¯ »ƒƒ∆ƒ¿»»«¬¿»»»ƒƒ
Èa - ˜Ùq‰ Ôa‰ ‰Ê ˙Ó Ì‡ ,ÈM‰ ÔÓe ÔBL‡¯‰»ƒƒ«≈ƒƒ≈∆«≈«»≈¿≈

ÔÈˆÏBÁ ÈM‰ È·e ÔBL‡¯‰38;ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ BzL‡Ï »ƒ¿≈«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿…¿«¿ƒ
ÂÈÁ‡ BÈ‡ ‡nL ,ÌaÈÏ ‡B·iL Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆∆»¿«≈∆»≈»ƒ
ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ,È‡cÂa Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈ·‡Ó≈»ƒ«¬≈»ƒ≈ƒ¿««¿≈∆»ƒ

‰Â¯Ú ÌeMÓ ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ Bn‡Ó39‰Ê ÔÎÂ . ≈ƒ¬»»»¿»ƒ∆¿»¿≈∆
Ô‰È˙BLÏ ıÏBÁ ˜Ùq‰ Ôa‰40ÌaÈÓ ‡ÏÂ41. «≈«»≈≈ƒ¿≈∆¿…¿«≈

שלשה 36) להמתין לה והיה ממנו, נתאלמנה או שנתגרשה
מעוברת, היא אם שיוודע כדי לאחר, שתינשא עד חדשים
לעיל  כמבואר שני, של לזרעו ראשון של זרעו בין להבחין

שהתה. ולא - הי"ח גירושין מהל' בחודש 37)פי"א
לנישואיה. היא 38)השביעי האב מן אחיהם אשת שמא

להם. פ"א,39)וזקוקה לעיל כמבואר ליבום, זקוקה ואינה
אחים 40)ה"ז. של נשותיהם שמא הוודאים, הבנים של

הן. האב בלבד,41)מן האם מן אחים של הן שמא
ק.). יבמות (משנה, ערוה משום עליו ואסורות

.ÊBÊ ‰M‡Ó ‡lL ÈMÏ Ô·e ÔBL‡¯Ï Ôa ‰È‰»»≈»ƒ≈«≈ƒ∆…≈ƒ»
ÔÓÊ CB˙a ˙‡OpL42Ôa‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ∆ƒ»¿¿«≈∆»≈∆¬≈«≈

ÂÈÁ‡ Ì‡L ;ÌaÈÓ B‡ ˙nL ‰Ê ˙L‡Ï ıÏBÁ ˜Ùq‰«»≈≈¿≈∆∆∆≈¿«≈∆ƒ»ƒ
ÂÈÁ‡ BÈ‡ Ì‡Â ,BzL‡ ˙‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡e‰ ÂÈ·‡Ó≈»ƒ¬≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ≈»ƒ

ÏÏk ‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó43¯zÓ CÎÈÙÏ , ≈»ƒ¬≈≈≈≈∆«¬»¿»¿ƒ»À»
BzL‡ ˙‡ ‡OÏ BÏ44. ƒ»∆ƒ¿

חדשים.42) שלשה האם.43)של מן אחים שאינם
זה 44) אלא הראשון הבעל מן אחרים אחים היו שלא וכגון

זקוקה  היא הרי אחרים, ודאים אחים יש אם כי בלבד, הספק
הזה  הספק" וה"בן חליצה, בלי לזר להנשא לה ואסור להם
פ"א  לעיל כמבואר אחיו", "חלוצת משום בה אסור יהיה

וברש"י). ק: (שם הי"ב

.ÁÔÈ‡ce‰ ÌÈa‰ ÈMÓ „Á‡ - ˜Ùq‰ Ôa‰ ˙Ó45 ≈«≈«»≈∆»ƒ¿≈«»ƒ««»ƒ
Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ ÈM‰Â ,‰lÁz BzL‡Ï ıÏBÁ≈¿ƒ¿¿ƒ»¿«≈ƒ¿«≈«»»ƒƒ
,ÂÈÁ‡ BÈ‡ Ì‡Â ;BzL‡ ˙‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡e‰ ÂÈÁ‡»ƒ¬≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ≈»ƒ

dÏÚa ÈÁ‡Ó ‰ˆÏÁ È¯‰ - ¯Á‡‰ ·‡‰ Ôa ‡e‰Â46. ¿∆»»»«≈¬≈∆¿¿»≈¬ƒ«¿»

האם.45) מן אחים ואינם זו, מאשה אסור 46)שאינן אבל
היא  השני הבעל בן אשת שמא תחילה, לייבם מהם לאחד
אסורה  ממנו חלצה וכשלא ליבום, ההוא הבעל לבן וזקוקה

(שם). לזר

.Ë˙nL ‰ÚÓLÂ ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ÈÓƒ∆»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»∆≈
ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ,˙‡OÂ47,Ô‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ»¿««»»«««»ƒ≈¿≈∆

‰Ê ÏL ÂÈÁ‡Â ‰Ê ÏL ÂÈÁ‡ - ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ¿»∆«ƒ¿»∆«ƒ»ƒ∆∆¿∆»∆∆
ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ48. ¿ƒ¿…¿«¿ƒ

שניהם 47) על ואסורה בגט, ומזה מזה שתצא דינה והרי
ה"ה. גירושין מהל' בפ"י לעיל כמבואר עולמית,

מן 48) לה חולץ ראשון של אחיו ב. פז, יבמות משנה,
קנס  משום לייבמה לו ואסור היא, אחיו אשת שהרי התורה,
לדעת  השמועה אחרי בדקה ולא היטב דקדקה שלא חכמים,
והשני  יבמה, ועל בעלה על ואסרוה לא, אם היא הנכונה
כלל, לו זקוקה אינה התורה מן כי בלבד, מדרבנן לה חולץ
בעל  של אשתו אם כי אחיו, של אשתו היתה לא שהרי
מבעלה  גט להצריכה החמירו שהחכמים אלא היא, הראשון
טעם  ומאותו גט, בלא יוצאה איש אשת יאמרו: שלא השני,
נשאת  יבמה יאמרו: שלא חליצה, להצריכה עליה החמירו
אינה  זו פסולה שחליצה ומובן צא.). (שם חליצה בלא לזר
השני, מבעלה ולא הראשון מבעלה לא צרתה, פוטרת
צרתה  מותרת וגם ה"י. ופ"ז הי"ב, פ"ה לעיל כמבואר
בעלה, תחת שזינתה אשה צרת דין לה ואין להתייבם
פ"ו  לעיל (ראה החליצה ומן היבום מן פטורה שצרתה
עדות  סמך על שסברה היא, אנוסה זו אשה כי הי"ט),
עליה  החמירו וחכמים זונה, ואינה מת שבעלה מספיקה,
יא. יבמות (רש"י בייבום מותרת צרתה אבל תתייבם, שלא

יא). קעג, סי' באהע"ז וכן

.ÈÚe„È Ôa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰È‰L ÌÈL LÓÁ49, »≈»ƒ∆»»¿»««≈∆≈»«
˙Á‡ ‰‡B·ÁÓa „Á‡k e„ÏÈÂ ÔzLÓÁ e·¯Ú˙Â¿ƒ¿»¿¬ƒ¿»¿»¿¿∆»¿«¬»««
eÏÈc‚‰Â ,ÌÈ„ÏÈ‰ e·¯Ú˙Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈa ‰MÓÁ¬ƒ»»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
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˙B·B¯Úz‰50ÌÈL‡‰ ‰MÓÁ e˙Óe ,ÌÈL e‡OÂ51, ««¬¿»¿»ƒ≈¬ƒ»»¬»ƒ
,ÔÈ‡ce‰ ÌÈa‰ ‰MÓÁ ÈÙÏ ÌÈLp‰ LÓÁ eÏÙÂ¿»¿¬≈«»ƒƒ¿≈¬ƒ»«»ƒ««»ƒ
„ˆÈk - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L∆≈∆»≈∆≈«≈ƒ≈∆»ƒ≈«

‰lÁz ˙Á‡Ï ÔÈˆÏBÁ Ô‰Ó Úa¯‡ ?Ô˙wz52, «»»»«¿«≈∆¿ƒ¿««¿ƒ»
Ïk ÏÚ ˙BˆÈÏÁ Úa¯‡ ‰ˆÏÁpL BÊ ‡OÈ ÈLÈÓÁ‰Â¿«¬ƒƒƒ»∆∆¿¿»«¿«¬ƒ«»

.ÌÈt»ƒ

התערובת.50)ודאי.49) קדומים: בני 51)בדפוסים
שמא 52)התערובת. מספק, לה לחלוץ חייב אחד שכל

היא. אחיו אשת

.‡È;d˙B‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡È‰ ÂÈÁ‡ ˙L‡ Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒ≈∆»ƒƒ¬≈ƒ≈»
„Á‡ Á‡ ˙L‡ ‡È‰ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»≈∆»ƒ¬≈ƒ≈∆»∆»

‰lÁz ÔzÚa¯‡ dÏ eˆÏÁ È¯‰Â ,‰Úa¯‡Ó53ÔÎÂ . ≈«¿»»«¬≈»¿»«¿«¿»¿ƒ»¿≈
‰Úa¯‡‰ ÔÓ „Á‡‰Â ,‰Úa¯‡ dÏ ÔÈˆÏBÁ - ‰iM‰«¿ƒ»¿ƒ»«¿»»¿»∆»ƒ»«¿»»

‰BL‡¯‰ ‡OpL ‰Ê ‰È‰È54ÈLÈÓÁ‰Â ,55‰p‡OÈ56. ƒ¿∆∆∆»»»ƒ»¿«¬ƒƒƒ»∆»
ÌÈL LÓÁ‰ e‡O ‰MÓÁ‰ ÌÈa‰ e‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿¿«»ƒ«¬ƒ»»¿∆»≈»ƒ

˙BˆÈÏÁ Úa¯‡ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ‰ˆÏÁpL ¯Á‡57. ««∆∆¿¿»»««≈∆«¿«¬ƒ

לזר.53) להנשא עליה,54)והותרה אחרת ייבם לא והוא
וישא  יכוון שמא אחת, יבמה ייבם מהם אחד שכל מוטב כי
כשאחד  אבל ייבום. מצות מקיים ונמצא אחיו, אשת יבמתו
יבום, מצות בהן נתקיימה לא ארבעתן נמצאו חמשתן, ישא
לו  הן נכריות והאחרות אחיו, אשת היא אחת רק שהרי

צח:). לה.55)(יבמות חלץ אינה 56)שלא שאפילו
לזר. והותרה האחרים ארבעה לה חלצו הרי אחיו, אשת
עמהם, ושנים לשלישית וחולצים שייבמו, השנים וחוזרים

כולם. וכן מייבם רשאי 57)והחמישי מהם אחד שאין
יבמה  באיסור יפגע שלא הארבעה, לה שיחלצו עד לייבם
כהנים  "מקצתם אמרו: בגמרא ושם וברש"י). (שם לזר
כהנים  שאינם חולצים, כהנים כהנים, שאינם ומקצתם
וחלצה  הואיל שייבמו, לכהנים איֿאפשר כי מייבמים".
וחליצתו  יבמה היה החולץ האחד שמא חליצות, ארבע
לו  אסור חלוצה ספק שאפילו בחלוצה, אסור וכהן חליצה,

יז. הערה ה"ב לעיל בביאורנו כמבואר בתחילה, לכנוס

.·ÈÌÈ¯wÚa eÏl‰ ˙B˜Ùq‰ ÏÎa ¯‰f‰ ÌÏBÚÏe58 ¿»ƒ»≈¿»«¿≈«»¿ƒ»ƒ
‡È‰ ‰ˆÈÏÁ ˙a ‡nL EÏ ˜tzÒpL ÈÓ ÏkL :el‡≈∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿∆»«¬ƒ»ƒ
dÈ‡ - epnÓ ‰ˆÈÏÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ B‡ ‰Ê LÈ‡Ï¿ƒ∆≈»¿ƒ»«¬ƒ»ƒ∆≈»
ÏÎÂ .LÈ‡‰ B˙B‡ dÏ ıÏÁiL „Ú ¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙¯zƒ∆∆¿ƒ»≈¿»«∆«¬…»»ƒ¿»
,‰Ê LÈ‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡ d˙‡Èa ‡nL EÏ ˜tzÒiL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿∆»ƒ»»¬»«ƒ∆
˙ÓaÈ˙Ó dÈ‡ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈa≈ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈»ƒ¿«∆∆
‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· B‡ ‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÏÁpL ÏÎÂ .BÏ¿…∆∆¿¿»¬ƒ»¿À»ƒ¿¬»¿ƒ»

¯ÊÏ d˙¯ˆ ‰¯z‰ - ‰¯Lk59. ¿≈»À¿»»»»¿»

הי"א.59)בכללים.58) פ"ה לעיל השווה

.‚ÈeÚ¯‡iL ˙B˜Ùq‰ ÏÎa ‰¯B˙Â ÔÈ·z BÊ C¯c ÏÚÂ¿«∆∆»ƒ¿∆¿»«¿≈∆¿»¿
ÔÈ¯wÚ‰ Ïk e¯‡a È¯‰L .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ»∆¬≈≈«¿»»ƒ»ƒ
‡e‰ ÈÓe ıÏBÁL ‡e‰ ÈÓ Ú„˙Â ,CÓÒz Ô‰ÈÏÚL∆¬≈∆ƒ¿…¿≈«ƒ∆≈ƒ

Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt‰ ‡È‰ ÈÓe ,ÌaÈnL∆¿«≈ƒƒ«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ
ÌaÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‡È‰ ÈÓe60. ƒƒ»¿»¿«≈

"ליבום".60) התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ e˜ÏÒ¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תש"פ  תשרי י"ד שישי יום

-miypxtq
dlEza dxrp zFkld¦§©£¨§¨

ÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
(· .‰zÙÓ‰ Ò˜Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«¿«∆
(„ .ÒB‡‰ L¯‚È ‡lL (‚ .B˙Òe‡ ÒB‡‰ ‡OiL∆ƒ»»≈¬»∆…¿»≈»≈
(‰ .ÌÏBÚÏ dÏÚa ˙Áz Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ˙L‡ ·LzL∆≈≈≈∆ƒ≈««««¿»¿»

.BzL‡ ˙‡ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ L¯‚È ‡lL∆…¿»≈ƒ≈«∆ƒ¿
ãycew zegiyn zecewpã

בתולה, נערה והמפתה האונס את לענוש המצוה בטעם
לייסר  כדי המצוה "משרשי תקנ"ז) (מצוה ה'חינוך' כתב

הזה". הרע המעשה מן הנבלים
אדונים  ("בעלונו זה שעניין לומר יש העניינים, ובפנימיות
אבל  ישראל, כנסת אצל שייך אינו בוודאי זולתך")
שבדקות  מכיון הוא ישראל על רע שם להוציא האפשרות
וכפירוש  היתר, בתאוות שנופלים להיות יכול דדקות
של  מציאות שתיתכן תהיו" "קדושים הפסוק על הרמב"ן
שנהיה  וציוה הכתוב בא "לפיכך התורה, ברשות נבל

המותרות". מן פרושים
כדי  מותרות בענייני צורך שיש ויאמר אדם יטען ואם
כתוב  הרי ובנוסף הבירורים, עבודת את להשלים שיוכל
תורה", לך שאסרה מה "דייך ה"א) פ"ט (נדרים בירושלמי
העצה  הנה תורה, על־פי שמותר מדבר להנזר אין וממילא
ממילא. בדרך ענייניו כל יתבררו שאז בתורה שיעסוק לזה
בתורה, יעסוק בראשו "חש חז"ל שאמרו מה לדבר, דוגמא
בתורה, יעסוק גופו בכל חש בתורה, יעסוק בגרונו חש
רפואה, פועל התורה שלימוד מרפא" בשרו ולכל שנאמר

העניינים. בשאר ועל־דרך־זה
(hi oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עם 1) נישואיהם ובמפתה, באונס הקנס דין רבינו בו ביאר

אם  בוגרת או שלוש מבת פחותה קטנה והמפותה, האנוסה
עליה  בא להן, ושאין קנס להן שיש והנערות קנס, להן יש

בדין. שתעמוד קודם ומתה

.‡‰Ïe˙a ‰ztL ÈÓ2ÌÈMÓÁ Ï˜LÓ B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ƒ∆ƒ»¿»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ
˜wÊÓ ÛÒk ÏL ÌÈÚÏÒ3‡¯˜p‰ ‡e‰Â .4Ò˜5Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ∆∆∆¿À»¿«ƒ¿»¿»¿≈ƒ

d˙B‡ Ò‡6,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê Ò˜e . »«»¿»∆ƒ¿«¬≈∆»
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קעה dleza dxrp zekld - miyp xtq - ixyz c"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯Úp‰ È·‡Ï dnÚ ·ÎM‰ LÈ‡‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL7 ∆∆¡«¿»«»ƒ«…≈ƒ»«¬ƒ««¬»
.ÛÒk ÌÈMÓÁ¬ƒƒ»∆

שתבגור.2) עד שנים שלוש שאין 3)מאחר טהור, כסף
אחרת. מתכת או נחושת של תערובת בלשון 4)בו

ממון.5)חכמים. קנס.6)עונש האנוסה.7)משלם

.·- ‰zÙÓ ?ÒB‡ ‡e‰ ‰Ê È‡Â ,‰zÙÓ ‡e‰ ‰Ê È‡Â¿≈∆¿«∆¿≈∆≈¿«∆
˙ÏÚ·p‰ Ïk .dÁ¯k ÏÚa ‰ÈÏÚ ‡aL - ÒB‡ ,dBˆ¯Ïƒ¿»≈∆»»∆»¿«»¿»»«ƒ¿∆∆
ÔÈ„a d˙B‡ ÔÈ„Â ,‰Òe‡ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰„Oa«»∆¬≈¿∆¿«¬»¿»ƒ»¿ƒ

‰ÏÚ· dBˆ¯aL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚiL „Ú ,‰Òe‡ÏÎÂ . ¬»«∆»ƒ»≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¬»¿»
‡lL ÈtÓ ,‰zÙÓ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ¯ÈÚa ˙ÏÚ·p‰«ƒ¿∆∆»ƒ¬≈¿∆¿«¿À»ƒ¿≈∆…
ÛÏML ÔB‚k ,‰Òe‡ ‡È‰L ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚiL „Ú ,‰˜ÚÊ»¬»«∆»ƒ»≈ƒ∆ƒ¬»¿∆»«

.C˙B‡ ‚¯‰‡ È˜ÚÊz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ·¯Á dÏ»∆∆¿»«»ƒƒ¿¬ƒ∆¡…»

ãycew zegiyn zecewpã

zlrapd lke ...dqep` zwfga ef ixd dcya zlrapd lk"
."dzetn zwfga ef ixd xira

הוא  מצאה" בשדה "כי שהפסוק לפרש מקום היה זה, לפי
של  הפשוט כפירוש בהווה הכתוב שדיבר ולא בדווקא,
הוא, לעיר שדה בין החילוק שעיקר לומר יש אבל הכתוב,
שנקט  "עיר" וגם "שדה" שגם ונראה מושיע. לה שאין
הוא  שדה רוב, שעל־פי לפי לדוגמא, רק הוא הרמב"ם,
בתר  וזיל עיר. מה־שאין־כן מושיעים, לה שאין מקום

טעמא.
(72 dxrd 431 cenr e wlg y"ewl itÎlr)

.‚‡lL B‡ ,‰zÙÓÏ ‡Op‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰zÙÓ‰«¿À»∆…»¿»¿ƒ»≈«¿«∆∆…
È¯‰ - ÒÎÏ ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡lL B‡ ,BÏ dzÏ ‰È·‡ ‰ˆ»̄»»ƒ»ƒ¿»∆…»»ƒ¿…¬≈

Ò˜ Ô˙B ‰Ê8Ì‡Â .ÒÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â ,CÏB‰Â ∆≈¿»¿≈¿≈ƒƒ¿…¿ƒ
Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡ - dÒÎe eˆ¯9‰a˙k dÏ ·˙Bk ‡l‡ , »¿»»≈¿«≈¿»∆»≈»¿À»

˙BÏe˙a‰ ¯‡Lk10B‡ ‡È‰ ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰Òe‡‰ Ï·‡ . ƒ¿»«¿¬»»¬»∆…»¿»ƒ
Ì„Èa ˙eL¯‰ - ÒB‡Ï ‡Op‰Ï ‰È·‡11Ò˜ Ô˙BÂ , »ƒ»¿ƒ»≈»≈»¿¿»»¿≈¿»

ÔÈÙBk - ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ‰È·‡Â ‡È‰ ‰˙ˆ¯ .CÏB‰Â¿≈»¿»ƒ¿»ƒ»¿…»»ƒ
Ò˜ Ô˙BÂ ÒBÎÂ B˙B‡12‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ :¯Ó‡pL ; ¿≈¿≈¿»∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»

B‡ ‡ÓBÒ B‡ ˙¯bÁ ‡È‰ elÙ‡ .‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿«¬≈¬ƒƒƒ∆∆»
BBˆ¯Ï ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â .ÒÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ˙Ú¯ˆÓ¿…««ƒƒ¿…¿≈ƒƒ¿
È¯‰ - ÂÈÓÈ Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡«…«¿«¿»»»»¬≈

.‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊƒ¿«…«¬∆

ופגם.8) בושת לדמי מיד 9)מחוץ נותן ופגם בושת אבל
נשאה. לא בין נשאה בין מאתיים 10)לאביה שכתובתן

אין  נישואיה, בשעת היא בעולה שכבר פי על ואף דינר,
בעולה, כתובת כדין דינר), (מאה מנה כתובתה אומרים
שהרי  נשכר, חוטא ונמצא הדין, מידת לקתה כן שאם
בחטאו. שירוויח בדין זה ואין פגמה, והוא הייתה בתולה

מדעתה.11) - תהיה לאשה" תהיה גם 12)"ולו ומוסיף
ופגם. צער בושת,

.„‰M‡Ï ‰a˙k ÌÈÓÎÁ ewz ‡lL .‰a˙k dÏ ÔÈ‡Â¿≈»¿À»∆…ƒ¿¬»ƒ¿À»»ƒ»

‰ÊÂ ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ‡l‡∆»¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»¿ƒ»¿∆
d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡13. ≈»¿ƒ»

ואין 13) ימיו, כל לשלחה לא בתורה הוא מוזהר שהרי
בך. רוצה איני לו שתאמר עד כך כל יצערנה שמא חוששים

.‰È·iÁÓ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ ‰Òe‡ ‰˙È‰»¿»¬»¬»»»¬ƒ≈«»≈
‰OÚ14‰iL elÙ‡Â15‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -16ÔÎÂ . ¬≈«¬ƒ¿ƒ»¬≈∆…ƒ»∆»¿≈

ÒkL ¯Á‡ ‰nÊ ¯·c da ‡ˆÓ Ì‡17‰Ê È¯‰ - ƒƒ¿»»¿«ƒ»««∆»«¬≈∆
‰Èe‡¯‰ ‰M‡ - ‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ :¯Ó‡pL .‰pL¯‚È¿»¿∆»∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»»¿»

.BÏ

בלבד.14) עשה במצות אלא אינו ביאתן שאיסור
בלבד.15) סופרים מדברי אלא אינה ביאתה שאיסור
לקיימה 16) הראוייה באשה - לאשה" תהיה "ולו שנאמר:

מדבר. עליו.17)הכתוב ונאסרה תחתיו שזינתה

.ÂÈ¯‰ - d˙B‡ ‰ztL B‡ ‰Ïe˙a Ò‡L ÏB„b Ô‰k…≈»∆»«¿»∆ƒ»»¬≈
‰Ïe˙a‰ ˙‡ ÁwÏ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê18, ∆…ƒ¿…ƒ¿≈∆¿À∆ƒ«∆«¿»

‰Ïe˙a dÈ‡ BÊ ‡OiL ‰ÚL·e19‡ÈˆBÈ - Òk Ì‡Â . ¿»»∆ƒ»≈»¿»¿ƒ»«ƒ
Ë‚·20. ¿≈

יקח".18) בבתוליה אשה גדול 19)"והוא לכהן ובעולה
עשה. מחייבי מפותת 20)היא או עצמו אנוסת ואפילו

האיסור. בכלל עצמו,

.ÊÔÂÈk - 'dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï' ÒB‡a ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¡«¿≈…«¿«¿»≈»
‰OÚ BÓ„wL21'‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ' ¯Ó‡pL ,22‰Ê È¯‰ , ∆¿»¬≈∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»¬≈∆

‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊ ˙‡ˆÓÂ .‰OÚÏ B˜z¿»«¬≈¿ƒ¿≈ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»
‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,‰OÚÏ«¬≈∆≈ƒ»∆»∆»ƒ…ƒ≈¬≈
ÒB‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,daL∆»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ»»≈

‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯ÈÊÁ‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - L¯‚Â ¯·ÚL23. ∆»«¿≈≈ƒ¿«¬ƒ¿≈∆
¯Á‡Ï ‰Lc˜˙ B‡ ,‰p¯ÈÊÁiL Ì„˜ B˙Le¯‚ ‰˙Ó24, ≈»¿»…∆∆«¬ƒ∆»ƒ¿«¿»¿«≈

È¯‰L ;‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰Le¯‚a ¯eÒ‡L Ô‰k ‰È‰L B‡∆»»…≈∆»ƒ¿»¬≈∆∆∆¬≈
daL ‰OÚ Ìi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú25. »««…«¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»

הלאו.21) לפני בתורה העשה עשה,22)שנכתב מצות זו
שלחה". יוכל "לא נאמר: פסוק אותו שהעשה:23)ובסוף

הלאו". עבירת על ותקנתו כפרתו "היא - לאשה תהיה ולו
להחזירה.24) לו שיש 25)שאסור תעשה לא מצות "כל

שבה  עשה קיים לא פטור, - שבה עשה קיים עשה, קום בה
שלפנינו, במקרה כגון בידיים, בטלה שלא פי על (ואף

חייב". - להחזירה) יכול ואינו שמתה

.Á‰ÈÏÚ ‡B·iL „Ú Ò˜a ·iÁ ‰zÙÓ‰ B‡ ÒB‡‰ ÔÈ‡≈»≈«¿«∆«»ƒ¿»«∆»»∆»
ÌÈ„Ú·e [dk¯„k]26‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,27È˙ÓÈ‡Óe . ¿«¿»¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿»»≈≈»«

„Ú ˙B¯eÓb ÌÈL LÏL ¯Á‡Ó ?Ò˜ ˙·Ï ‰È‰Èƒ¿∆¿«¿»≈««»»ƒ¿«
dz‡Èa ÔÈ‡ - ÌÈL LÏL CB˙· ‰ÏÚ· .¯b·zL∆ƒ¿…ƒ¿¬»¿»»ƒ≈ƒ»»

‰‡Èa28:¯Ó‡pL ;Ò˜ dÏ ÔÈ‡ - ‰¯‚aMÓ ‰ÈÏÚ ‡a . ƒ»»»∆»ƒ∆»¿»≈»¿»∆∆¡«
.˙¯‚Ba‰ ‡Ï - ‰Ïe˙· ‰¯Ú«¬»¿»…«∆∆

קנס.26) משלם אינו מעצמו יודה אפילו עדים אין שאם
מצאנו 27) שלא קנס, תתחייב תעשה שאם זה, תעשה אל

במלקות. או במיתה אלא חוזרים.28)התראה שבתוליה
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.ËdÏ LÈ ·‡ dÏ ÔÈ‡L ˙Á‡Â ·‡ dÏ LiL ˙Á‡Â¿««∆≈»»¿««∆≈»»≈»
˙‡ÓÓ‰Â ,˙¯‚Ba‰ :Ò˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L el‡Â .Ò˜29, ¿»¿≈∆≈»∆¿»«∆∆¿«¿»∆∆

˙ÈBÏÈ‡‰Â30˙L¯Á‰Â ‰ËBM‰Â ,31‰ÈÏÚ ‡ˆiL ÈÓe , ¿»«¿ƒ¿«»¿«≈∆∆ƒ∆»»»∆»
Ô˙B‡ ‰Ú·zL e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e d˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL≈«¿«¿»»¿«ƒ¿≈ƒ∆»¿»»
‰¯Ú ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó‰Â ,dnÚ ˙BÊÏƒ¿ƒ»¿«¿…∆∆ƒ«ƒƒ«¬«ƒƒ«¬»

‰Ïe˙·32ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó‰ Ï·‡ .33‰Ò‡ Ì‡ : ¿»¬»«¿…∆∆ƒ»≈ƒƒ∆∆¿»
dÓˆÚÏ dÒ˜e ,Ò˜ dÏ LÈ -34ÔÈ‡ - ‰˙zt˙ Ì‡Â ; ≈»¿»¿»»¿«¿»¿ƒƒ¿«¿»≈
Ò˜ dÏ35. »¿»

כן 29) אחרי ומיאנה אחיה או אמה שהשיאוה קטנה יתומה
ונישאת. הואיל בתולה בחזקת שאינה קנס לה ואין בבעלה.

מקטנותה 30) אלא נערות ימי לה אין האילונית כי והטעם,
לבגר. בתולות.31)תצא בחזקת ואינן דעת בנות שאינן

שלא 32) בחזקת בעלה גרשה ומיד לחופה שנכנסה כגון
הרי  לחופה שנכנסה כל כי קנס, לה אין זאת ובכל נבעלה,

כבעולה. היא.33)היא  בתולה שנאמר 34)שבחזקת
אורשה, לאביה", אורשה, "לא - אורשה" לא "אשר בקנס:
מוציאים  האירוסין שאין לאביה, - ופגם בושת אבל לעצמה,

האב. הראוי 35)מרשות קנסה לו ומחלה נתרצית שהרי
לה.

.È˙¯¯ÁLÓ‰Â ‰Èe·M‰Â ˙¯Bib‰36‰¯ib˙ Ì‡ : «ƒ∆¿«¿»¿«¿À¿∆∆ƒƒ¿«¿»
- ˙BÁt B‡ ÌÈL LÏL ˙a ‡È‰Â ‰¯¯ÁzLÂ ˙ÈcÙÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ«»»ƒ»

Ò˜ dÏ LÈ37„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â , ≈»¿»¿ƒ»¿»«»»ƒ¿∆»
dÏ ÔÈ‡ - ‰¯¯ÁzLpLk B‡ ˙ÈcÙpLk B‡ ‰¯ib˙pLk¿∆ƒ¿«¿»¿∆ƒ¿≈¿∆ƒ¿«¿¿»≈»

˙BÏeÚ·k Ô‰ È¯‰ - ‰‡Èa Ô˙‡È·e ÏÈ‡B‰ ;Ò˜38. ¿»ƒƒ»»ƒ»¬≈≈ƒ¿

שנשתחררה.36) כנענית" שבחזקת 37)"שפחה לפי
כשאר  בתולות לחזור סופן נבעלו, אם ואפילו הן, בתולות

הן 38)הבתולות. הפקר בחזקת לביאה שראויות "כיוון
בשבייתה". והשבוייה בגיותן ונבעלות

.‡È:‰zÙÓ‰ B‡ ÒB‡‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ ‰Ïe˙a ‰˙È‰»¿»¿»¬»«»≈«¿«∆
˙B˙¯k È·iÁÓ ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡39B‡ B˙BÁ‡ ÔB‚k , ƒ»¿»««≈«»≈¿≈¿¬

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰Â B˙„B„40È·iÁÓ ‰˙È‰L B‡ , »¿«ƒ»¿«≈»∆∆»¿»≈«»≈
ÔÈÂ‡Ï41ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ Ì‡ : »ƒƒƒ¿¬≈∆∆¿≈¿«≈

‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L ,Ò˜42ÌlLÓe43‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»∆≈»»∆¿«≈¿ƒ…»¿»
‰‡¯˙‰ ÌL44˙e˜ÏÓ ·iÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ -45‰Ê È¯‰ , »«¿»»ƒ¿≈«»«¿¬≈∆

.Ò˜ ÌlLÓ¿«≈¿»

כרת.39) עונש ביאתה על תורה והן 40)שחייבה
מות. אחרי בפרשת בתורה 41)האמורות ביאתן שנאסרה

בלבד. מלקות אלא כרת עונש עליהם חייבה שגם 42)ולא
בהם  התרו אם תעשה לא איסור בהן שיש כריתות, חייבי
שלקו  אחר תשובה עשו שאם כריתותם, מידי ונפטרו לוקים

להם. מוחל מעלה של דין בית "והפילו 43)- שנאמר:
אחת  רשעה "משום - רשעתו" כדי לפניו והכהו השופט
ובסמוך  רשעיות", שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה
ממון. ולא הכאה אותו שמחייבים יכנו, ארבעים נכתב: לו

עבירה 44) שזוהי כך, תעשה "אל העדים: הזהירוהו שלא
מלקות". עליה אתה התראה.45)וחייב בלא מלקות שאין

.·ÈÔ‰a ‡ˆBiÎÂ ‰iL B‡ ‰OÚ È·iÁÓ ‰˙È‰46 »¿»≈«»≈¬≈¿ƒ»¿«≈»∆

e¯˙‰ ‡Ï ÔÈa Ba e¯˙‰ ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯eÒ‡L∆¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈…ƒ¿
˙e˜ÏÓ Ô‡k ÔÈ‡L ,Ò˜a ·iÁ - Ba47. «»ƒ¿»∆≈»«¿

לישראל.46) ונתינה לכהן חלוצה מלקות 47)כגון אין
שאין  שכן וכל עשה, בחייבי ולא תעשה", "לא באיסור אלא

סופרים. מדברי אלא אסורות שאינן באלה מלקות

.‚ÈÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ ‰˙È‰48Bza ÔB‚k ,49˙L‡Â »¿»≈«»≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿≈∆
Ba50Ba e¯˙‰ ‡Ï ÔÈa Ba e¯˙‰ ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51 ¿¿«≈»∆≈ƒ¿≈…ƒ¿

ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL .Òw‰ ÔÓ ¯eËt -52LBÚ - »ƒ«¿»∆∆¡«¿…ƒ¿∆»»
LÚÈ53‡‰ .54ÔBÒ‡ ÌL ‰È‰ Ì‡55LÚ ÌL ÔÈ‡ -56. ≈»≈»ƒ»»»»≈»…∆

‰‚‚La ‰M‡‰ ˙‚È¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â57‡Ï È¯‰L , ¿««ƒ∆¬ƒ«»ƒ»ƒ¿»»∆¬≈…
dÏ eek˙58.‰M‡ eÙ‚Â ÌÈL‡ eˆpÈ Èk :¯Ó‡pL , ƒ¿«¿»∆∆¡«ƒƒ»¬»ƒ¿»¿ƒ»

„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔBÒ‡a ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆…ƒ≈«»¿»≈≈¿≈ƒ
LÙ ‰kÓ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ¿»¿ƒ««¿ƒ«¬≈≈«≈∆∆
LÙ ‰kn ‰Ó .˙ÓeÈ Ì„‡ ‰kÓe ,‰pÓlLÈ ‰Ó‰a¿≈»¿«¿∆»«≈»»»««≈∆∆

ÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ·e˙k‰ ˜ÏÁ ‡Ï ‰Ó‰aB·iÁÏ „È ¿≈»…»««»≈≈¿≈ƒ¿«¿
ÔÈÓeÏL˙a59·e˙k‰ ˜ÏÁ ‡Ï Ì„‡ LÙ ‰kÓ Û‡ , ¿«¿ƒ««≈∆∆»»…»««»

.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa≈≈¿≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

על 48) בהם לדון מטה של דין לבית נמסרו מיתות ארבע
חמורות. בשריפה.49)עבירות נידון עליה בא שאם

סקילה.50) עונשו עליה בא מעונש 51)שאם שפטור
מתה.52)מיתה. ולא ילדיה ויצאו הרה אשה שנגף

לבעל.53) וולדות דמי לשלם אבל.54)חייב
האשה.55) נתחייב 56)שמתה "שהרי וולדות דמי תשלומי

מזה". גדול עליה.57)בדין מיתה חייב שכל 58)ואינו
לאשה. ולא לחבירו, רק נתכוון עונש 59)אחד שאין

בשוגג  ואפילו בלבד, ממון עונש אלא בהמה למכה מיתה
השוגג  על לחייב - פצע תחת פצע שנאמר: לשלם חייב

כמזיד.

.„È,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ da LiL ‰¯·Ú ÏÎÏ ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»¬≈»∆≈»ƒ«≈ƒ
ÔÈÓeÏLz da ÔÈ‡L60. ∆≈»«¿ƒ

משום 60) דין בית מיתת (שחייב בשבת בחברו החובל כגון
חץ  שזרק או התשלומין מן פטור שוגג היה אפילו מפרק,
חבירו  בגד וקרע (אמות) ארבע לסוף ארבע מתחילת בשבת
ברשות  בשבת חץ שזריקת מפני מלשלם פטור בהליכתו

דין. בית מיתת עוון היא הרבים

.ÂË‰ÈÏÚ ‡a61;Òw‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÓÂ »»∆»»≈»¬≈∆»ƒ«¿»
‡Ï - ‰¯Úp‰ È·‡Ï dnÚ ·ÎM‰ LÈ‡‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«»ƒ«…≈ƒ»«¬ƒ««¬»…

‰˙n‰ È·‡Ï62ÔÈca „ÓÚzL Ì„˜ ˙eÓzL ,‡e‰Â .63. «¬ƒ«≈»¿∆»…∆∆«¬…«ƒ

לו.61) הכשרה בתולה נערה כל -62)על הנערה אבי
קיימת. שהיא ואחרי 63)משמע ותבעתו בדין עמדה אבל

בו  זכה בדין שעמדה שמשעה בקנס, חייב זה הרי מתה כן
האב.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והאונס 1) דברים שלושה שמשלם המפתה דין בו כלל

שאין  הנערות וכו', כדרכה אחד שנים עליה באו דין חמשה,
פיו, בהודאת קנס משלם שאינו וצער, ופגם בושת להן
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מפתה  של דברים שלשה מכחישה, והוא אותי אנסת אמרה
לכך  עצמה הכינה לבת, או לאב הם למי אונס של וחמשה

בקנס. האונס חייב אם לזנות

.‡‰·ÈÎL ˙‡‰ ÈÓc Ì‰ Ò˜ ÏL ÛÒk ÌÈMÓÁ¬ƒƒ∆∆∆¿»≈¿≈¬»«¿ƒ»
Ì‚Ùe ˙La ÔzÏ ‰zÙÓ‰ ·iÁÂ .„·Ïa2Òw‰ ÏÚ ¯˙BÈ ƒ¿«¿«»«¿«∆ƒ≈∆¿»≈««¿»

·eˆw‰3‰¯Bza4˙‡ Ô˙B ‡e‰L ,ÒB‡‰ ÂÈÏÚ ¯˙È . «»«»»≈»»»≈∆≈∆
¯Úˆ dÏ ÔÈ‡ dBˆ¯a ˙ÏÚ·p‰L .¯Úv‰5LÈ ‰Òe‡Â , «««∆«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»«««¬»≈

dpÚ ¯L‡ ˙Áz :‰Òe‡a ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .¯Úˆ dÏ6. »««¿≈≈»¬»««¬∆ƒ»

כמבואר 2) לבעולה, מבתולה ונפחתה פגמה ביאתו שע"י
ה"ו. "ונתן 4)הקבוע.3)בסמוך בתורה: שנאמר לפי

הנאת  כסף", חמשים הנערה לאבי עמה השוכב האיש
הנאת  מחמת שאינם ופגם בושת אבל חמשים, - שכיבה
ועליו  כאן, נכללו לא - חובלים בשאר ישנם שהרי שכיבה,

מ:). (כתובות ומזיק חובל כשאר ב:5)לשלם לט, שם
צער". לה אין מפותה אומרות, שבה זה 6)"פקחות עינוי

בפרשת  האמורה במפותה, ואילו ביאתה. צער הוא -
עינוי. הוזכר לא טו), כב, (שמות משפטים

.·˙L·e Ò˜ :ÌÈ¯·„ ‰LÏL ÌlLÓ ‰zÙÓ‰ ‡ˆÓƒ¿»«¿«∆¿«≈¿»¿»ƒ¿»∆
‰Úa¯‡ - ÒB‡‰Â ;Ì‚Ùe7.Ì‚Ùe ¯ÚˆÂ ˙L·e Ò˜ : ¿»¿»≈«¿»»¿»∆¿««¿»

א.7) לט, כתובות

.‚„Á‡Â ÏB„b Ô‰k ˙a ÏÚ ‡a‰ „Á‡ .Ïka ‰ÂL Ò¿̃»»∆«…∆»«»««…≈»¿∆»
¯ÊÓÓ B‡ ¯b ˙a ÏÚ ‡a‰8ÛÒk ÌÈMÓÁ dÒ˜ -9. «»««≈«¿≈¿»»¬ƒƒ∆∆

ÔÈÎÈ¯ˆe ,ÏkÏ ÔÈÂL ÔÈ‡ ¯Úv‰Â Ì‚t‰Â ˙La‰ Ï·‡¬»«∆¿«¿»¿«««≈»»ƒ«…¿ƒƒ
‡ÓeL10. »

ואם 8) ממזרת". "או התימנים: ובכת"י ממזר. בת כלומר:
כרחנו  על לאו, באיסור עליו היא והרי ממזר, אינו האונס
הי"א. פ"א למעלה ראה בו, התרו כשלא מדובר שכאן

שוה 9) התורה, מן קבוע שכר קצבה, לו שיש כל הוא: כלל
"אחד  ב: יד, בערכין אמרו וכן מ.). (כתובות אדם בכל
שבישראל, הקטנה ואת שבכהונה גדולה את ופיתה שאנס

סלעים". חמשים הערכה.10)נותן

.„k‰ ?˙La‰ ÔÈÓL „ˆÈkLi·Ó‰ ÈÙÏ Ï ≈«»ƒ«∆«…¿ƒ«¿«≈
Lia˙n‰Â11‰·eLÁ ‰¯Ú Li·Ó ‰ÓB„ BÈ‡L . ¿«ƒ¿«≈∆≈∆¿«≈«¬»¬»

BÈ‡Â ,‰ÈeÊa ‰iÚ ‰pË˜ Li·ÓÏ ‰ÒÁÈÓ ‰ÁtLnÓeƒƒ¿»»¿À¬»ƒ¿«≈¿«»¬ƒ»¿»¿≈
„Á‡Ó Lia˙ÓÏ ÏB„‚Â ·eLÁ Ì„‡Ó Lia˙Ó ‰ÓB„∆ƒ¿«≈≈»»»¿»¿ƒ¿«≈≈∆»

ÌÈlw‰ ÔÓ Ï˜Â ÌÈÏ·p‰Ó12. ≈«¿»ƒ¿«ƒ««ƒ

א.11) מ, מרובה 12)כתובות בשתו שבייש, קל שאדם
פג:). בבאֿקמא רש"י וכ"כ ה"א, ומזיק חובל מהל' (פ"ג

.‰ÔÈÓLÂ ,d˙ÏÚÓe B˙ÏÚÓ ÔÈic‰ ÔÈ‡B¯ ‰Ê ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ««»ƒ«¬»«¬»»¿»ƒ
Ú¯‡È ‡ÏÂ ÔzÏ dzÁtLÓÏe ‰È·‡Ï Èe‡¯ ÔBÓÓ ‰nk«»»»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»ƒ≈¿…∆∆«

‰Ê Ì„‡Ó ‰Ê ¯·c Ô‰Ï13e‰BÓÎÂ ,14.ÌlLÏ ·iÁ »∆»»∆≈»»∆¿»«»¿«≈

פחיתותו.13) לפי והנבל מעלתו, לפי כסכום 14)הגדול
ליתן. ראוי שהיה הממון

.Â‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ .dÈÙÈ ÈÙÏ - Ì‚t¿»¿ƒ»¿»ƒ»¿ƒƒ
‰ÏeÚa ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ,˜eMa ˙¯kÓ ‰ÁÙLƒ¿»ƒ¿∆∆««»ƒ»»¿»

˙B˜Ï ‰ˆB¯ Ì„‡L ;‰Ïe˙a ‰ÂL ‰˙È‰ ‰nÎÂ¿«»»¿»»»¿»∆»»∆ƒ¿
B˙È‰a ‰ˆB¯ ‡e‰L Bc·ÚÏ dzÏ ,‰Ïe˙a ‰ÁÙLƒ¿»¿»ƒ¿»¿«¿∆∆«¬»»

B˙·BËÂ15- ¯Úˆ .ÌlLÈÂ ‰˙Át ‰nk ÔÈ‡B¯Â ; ¿»¿ƒ«»»¬»ƒ«≈««
.BÙe‚Â ÂÈL ÈÙÏe ,dÙeb ÔÈ·e d˙eË˜ ÈÙÏ¿ƒ«¿»ƒ¿«»¿ƒ»»¿
BÊ ¯ÚËˆz ‡ÏÂ ÔzÏ ‰ˆB¯ ·‡‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡¿ƒ«»»»∆ƒ≈¿…ƒ¿«≈

.ÔzÈÂ ,‰fÓƒ∆¿ƒ≈

שזהיר 15) הימנו, רוח קורת לרבו שיש בעבד ב. מ, כתובות
טעם  להטעימו נחתֿרוח לו לעשות רוצה הוא ואף בעבודתו,

שם). (רש"י בתולה

.ÊÔ˙B ‰zÙÓ‰16„iÓ Ì‚Ùe ˙La17Ô˙B BÈ‡Â , «¿«∆≈∆¿»ƒ»¿≈≈
Ô‡Ó Ì‡Â :¯Ó‡pL ;d‡O ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ Òw‰«¿»∆»ƒ≈…¿»»∆∆¡«¿ƒ»≈
Ô˙B ÒB‡‰ Ï·‡ .Ï˜LÈ ÛÒk ,BÏ dz˙Ï ‰È·‡ Ô‡ÓÈ¿»≈»ƒ»¿ƒ»∆∆ƒ¿…¬»»≈≈

„iÓ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡18‰ˆ¯zLk ,CÎÈÙÏ .ÒBÎÂ «¿»»¿»ƒƒ»¿≈¿ƒ»¿∆ƒ¿∆
L¯b˙‰Ï19ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ÔÓÏ‡˙z B‡20. ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈≈»¿

לאשה.17)לאביה.16) כשנשאה כתובות 18)אפילו
ב. כמבואר 19)לט, לגרש, יכול אינו - לרצונה שלא אבל

ז. ה"ג, פ"א קנסה 20)לעיל כסף ש"יצא לכתובתה,
ה"ד. פ"א לעיל וראה שם). (כתובות בכתובתה"

.Á‡lL „Á‡Â dk¯„k „Á‡ ,ÌÈL ‰ÈÏÚ e‡a»»∆»¿«ƒ∆»¿«¿»¿∆»∆…
‡e‰ Ì‡ ,dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ ‡aL ‰Ê :dk¯„k¿«¿»∆∆»»∆»∆…¿«¿»ƒ

Ì‚Ùe ˙L·a ·iÁ - ÔBL‡¯21·iÁ - ÔB¯Á‡ ‡e‰ Ì‡Â , ƒ«»¿∆¿»¿ƒ«¬«»
‰ÓbÙ ¯·kL ,„·Ïa ˙L·a22‰ÈÏÚ ‡aL ‰ÊÂ ; ¿∆ƒ¿«∆¿»ƒ¿¿»¿∆∆»»∆»

¯‡L·e Ò˜a ·iÁ - ÔB¯Á‡ ÔÈa ÔBL‡¯ ÔÈa ,dk¯„k¿«¿»≈ƒ≈«¬«»ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰23‰ÏÚ· ‡lL ˙a ÏL Ì‚Ùe ˙La ÔÈ‡ Ï·‡ , «¿»ƒ¬»≈∆¿»∆«∆…ƒ¿¬»

dk¯„k ‡lL ‰ÏÚ·pL BÊ Ì‚Ùe ˙L·k ÏÏk24. ¿»¿∆¿«∆ƒ¿¬»∆…¿«¿»

אינו 21) קנס אבל במקצת, נפגמה כדרכה שלא בביאה שגם
ה"ח. פ"א לעיל כמבואר כדרכה, עליה שיבוא עד חייב

הראשון.22) שאינו 23)ע"י אע"פ לישאנה לכופו וכן
ב.24)רוצה. מ, כתובות

.ËeÚ„B‰ ¯·k25:Ô‰ ¯OÚÂ ,Ò˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙Ba‰ ¿»«¿«»∆≈»∆¿»¿∆∆≈
,˙ÈBÏÈ‡‰Â ,˙L¯‚Ó‰Â ,˙‡ÓÓ‰Â ,˙¯‚Ba‰«∆∆¿«¿»∆∆¿«¿…∆∆¿»«¿ƒ
,‰Èe·M‰Â ,˙¯Bib‰Â ,˙L¯Á‰Â ,‰ËBM‰Â¿«»¿«≈∆∆¿«ƒ∆¿«¿»
LÈ ˙Ba‰ ¯‡Le .Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ˆBi‰Â ,˙¯¯ÁLÓ‰Â¿«¿À¿∆∆¿«≈»∆»≈»¿»«»≈

.Ò˜ Ô‰Ï»∆¿»

ה"טֿי.25) פ"א לעיל

.ÈÌ‡Â ;Ì‚Ùe ˙La dÏ LÈ - Ò˜ dÏ LiL ˙a Ïk»«∆≈»¿»≈»∆¿»¿ƒ
- Ò˜ dÏ ÔÈ‡L ˙a ÏÎÂ .¯Úˆ dÏ LÈ - ‰Òe‡ ‡È‰ƒ¬»≈»««¿»«∆≈»¿»
Ì‡ ÔÎÂ ,‰˙zt˙ Ì‡ ,Ì‚t ‡ÏÂ ˙La ‡Ï dÏ ÔÈ‡ Ck»≈»…∆¿…¿»ƒƒ¿«¿»¿≈ƒ

‰Ò‡26˙L¯ÁÂ ‰ËBLÂ ˙‡ÓÓe ˙¯‚BaÓ ıeÁ ;27. ∆∆¿»ƒ∆∆¿»∆∆¿»¿≈∆∆

לתלות 26) אפשר איך כך, על תמה - קעז סי' אהע"ז ב'טור'
שאין  אע"פ ולדבריו קנס, בפטור וצער ופגם בושת תשלומי
בכל  הנוהג ממון דין שהן ופגם, בושת להן יש - קנס להן

בזה. תמה שם יוסף' ה'בית וגם ומזיק. שאם 27)חובל
בסמוך. כמבואר משלם, נאנסו
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.‡ÈÛ‡ ,˙‡ÓÓ‰ ˙‡Â ˙¯‚Ba‰ ˙‡ ÒB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈∆«∆∆¿∆«¿»∆∆«
Ì‚Ùe ˙La Ô‰Ï LÈ - Ò˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ28 «ƒ∆≈»∆¿»≈»∆∆¿»

¯ÚˆÂ29¯Úˆ ÌlLÓ - ˙L¯Á B‡ ‰ËBL ÒB‡‰Â . »««¿»≈»≈∆∆¿«≈««
„·Ïa30ÌeÏkÓ ¯eËt - Ôlk ˙‡ ‰zÙÓ‰ Ï·‡ .31. ƒ¿«¬»«¿«∆∆À»»ƒ¿

ורא"ש 28) ברי"ף (וראה לב. בכתובות כן מפורש בבוגרת
וכשאנסה  היא, בתולה שהבוגרת מפני הוא, והטעם מ:). שם
לא  ועדיין לחופה כשנכנסה הממאנת וכן ופגמה, ביישה
ל'טור' ('פרישה' פגם לה אין ונבעלה משנשאת אבל נבעלה,
בין  החילוק מהו עיון, צריך [אבל כה). אות קעז סי' אהע"ז
פ"א  (למעלה ונתגרשה נבעלה ולא לחופה נכנסה ממאנת
ה"י]. למעלה שנראה כמו ופגם, בושת לה שאין ה"ט)

צער.29) לה יש אנוסה ופגם,30)כל בושת משלם ואינו
בשוק  להמכר דמים לה אין וגם בושת, לה אין שהשוטה
פ.): (בבאֿמציעא אמרו וכן שם). ורש"י לב. (כתובות
. . . היא שוטה זו שפחה לו ואמר לחבירו, שפחה "המוכר
אין  החרשת וגם דמים, לה שאין הרי טעות", מקח זה הרי
לו  נותן - "חרשו פב:): (בבאֿקמא שאמרו כמו דמים, לה

איתן'). ('נחל כולו" לה 31)דמי אין שמפותה הוא כלל
בושת  להן שאין וחרשת שוטה ולפיכך, ה"א). (למעלה צער
כלום. להן אין נתפתו אם - הקודמת) בהערה (כנ"ל ופגם
- כנ"ל וצער ופגם בושת להן שיש אע"פ וממאנת ובוגרת
שהרי  הכל על לו שמחלו לפי כלום, להן אין נתפתו אם
וממאנת, הי"א) אישות מהל' (פ"ג אביה ברשות אינה בוגרת
- לה אין שצער אע"פ שנתפתתה, נערה אבל היא. יתומה
אביה  ברשות שהיא שכיון ופגם, ובושת קנס הוא משלם
שהממאנת  ואע"פ לו. למחול יכולה אינה לו, שייך והכל
ל"עונת  והגיעה הואיל מחילתה, מועילה - קטנה עדיין
שכלה  חריפות לפי - ומעלה שש מגיל שהיא הפעוטות"
וביחוד  נט.) ובגיטין ה"ז, פ"ד אישות הל' לעיל (ראה
הנאתה  מחמת וזו מחילה. מחילתה - בפירוש כשמחלה
חידשו  וכבר לט:) כתובות ('תוספות' בפירוש מחלה כאילו
מחילתן  שמחלו ש"הפעוטות" קז. בכתובות ה'תוספות'

איתן'). ('נחל מחילה

.·È,ÂÈt ˙‡„B‰a ÌB˜Ó ÏÎa Ò˜ ÌlLÓ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈¿»¿»»¿»«ƒ
ÌÈ„Ú Èt ÏÚ ‡l‡32È˙Èzt B‡ ÈzÒ‡ :¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . ∆»«ƒ≈ƒ¿ƒ»»≈»«¿ƒƒƒƒ

˙La ÌlLÓ Ï·‡ .Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡ - ÈBÏt ÏL Bzaƒ∆¿ƒ≈¿«≈¿»¬»¿«≈∆
ÂÈt ˙‡„B‰a Ì‚Ùe33ÔÈ„a LÈ‡ ‰Ú·zL ˙a ÔÎÂ . ¿»¿»«ƒ¿≈«∆»¿»ƒ¿ƒ

eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,È˙B‡ ˙Èzt B‡ zÒ‡ :BÏ ‰¯Ó‡Â¿»¿»»«¿»ƒƒ»ƒ¿≈…»
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„34˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ -35; ¿»ƒ≈»¬≈∆ƒ¿»¿«∆≈

Èt ÏÚ ¯ÚˆÂ Ì‚Ùe ˙La dÏ ÌlLÓ ‰È‰ ,‰„B‰ el‡L∆ƒ»»»¿«≈»∆¿»»«««ƒ
BÓˆÚ36. «¿

אלהים,32) ירשיעון "אשר ח): כב, (שמות בקנס שנאמר
סד:). (בבאֿקמא עצמו את המרשיע ולא - שנים" ישלם

משלם 33) - בממון והמודה להם, יש ממון דין שאלה
מא.). ופטור 34)(כתובות בכל", "כופר שהוא נמצא

התורה.משבועה  להסיתו 35)מן חכמים שהשיאוהו
תובע  אדם אין חזקה הכלל: ע"פ השבועה, ע"י להודות
ושבועה  ה.). (בבאֿמציעא בידו לו יש אלאֿאםֿכן
לעיל  וראה התורה, כשבועת כלֿכך חמורה אינה מדבריהם

ובביאורנו. הכ"א, אישות מהל' פחד 36)פי"ב ע"י ושמא
אין  לבדו קנס על אבל וישלם. יודה השבועה עונש חומר
למה  שכפר ועכשיו יפטר, יודה אם אפילו שהרי נשבעים,

הט"ו. ונטען טוען מהל' בפ"א ראה נשביעו,

.‚ÈÈ˙B‡ zÒ‡ :BÏ ‰¯Ó‡37Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â , »¿»»«¿»ƒ¿≈…ƒ
È˙Èzt ‡l‡38ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - ∆»ƒƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿««»«
¯Úv‰ ÈÓc39‰„B‰ È¯‰L ;Ì‚Ùe ˙La ÌlLÓe , ¿≈«««¿«≈∆¿»∆¬≈»

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰Úh‰ ˙ˆ˜Óa40. ¿ƒ¿»««¬»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

הצער.37) גם לי לשלם אתה אני 38)וחייב ופטור
הטענה.39)מהצער. במקצת מודה טוען 40)כדין הל'

שאין  להשבע, חייב אינו הראב"ד ולדעת ה"א. פ"א, ונטען
והרי  לאביה, אלא שלה אינם והתשלומין הואיל תובע כאן
אלא  בידי לו אין טוען: והלה בידך, לאבי מנה כאומרת: זו
(שבועות  אבדה כמשיב שהוא מפני שפטור, דינר חמשים
היה  שהדבר ידע מנין הטוען, הוא בעצמו אביה ואם לח:).
שהבת  רבינו, דברי את מצדיק משנה' וה'כסף באונס,
שייכים  שהתשלומין ואע"פ עיקרית, כתובעת נחשבת
- והיא ידה, על אלא בהם זוכה ואינו הואיל לאביה,
היא  הרי - ב מא, בכתובות כמבואר לדין, עמו העומדת

ממש. תובע כדין ודינה דברים בעלת

.„È- ÒB‡ ÏL ‰Úa¯‡Â ‰zÙÓ ÏL ÌÈ¯·„ ‰LÏL¿»¿»ƒ∆¿«∆¿«¿»»∆≈
·‡ ÏL Ô‰ È¯‰41BÏ ÌÈ¯eÚ Á·L ÏkL ,42ÔÈ‡ Ì‡Â . ¬≈≈∆»∆»¿«¿ƒ¿ƒ≈

·‡ dÏ43dÓˆÚ ÏL Ô‰ È¯‰ -44. »»¬≈≈∆«¿»

שם.41) יז):42)כתובות, ל, (במדבר שנאמר שם.
לאביה", - נעוריה שבח "כל - אביה" בית "בנעוריה

שם). (רש"י אביה בבית תלאה בשעה 43)שהכתוב
שהרי 44)שנאנסה. כלום, לה אין שנתפתתה יתומה אבל

לעיל  וכמבואר הכל, לו ומחלה נתרצית והיא לעצמה קנסה
ה"ט. פ"א

.ÂËB‡ ,‰¯‚aL „Ú ‰Ú·z ‡lL ‰Òe‡ B‡ ‰zÙÓ¿À»¬»∆…»¿»«∆»¿»
˙‡OpL „Ú45‰Úa¯‡‰ - ·‡‰ ˙nL „Ú B‡ ,46ÌÈ¯·„ «∆ƒ»«∆≈»»»«¿»»¿»ƒ

dlL ‰LÏM‰ B‡47¯Á‡Â ,Ô˙B‡ ‰Ú·˙Â ÔÈc· ‰„ÓÚ . «¿»∆»»¿»«ƒ¿»¿»»¿««
·‡ ÏL Ô‰ È¯‰ - ˙‡OpL B‡ ‰¯‚a Ck48˙Ó Ì‡Â . »»¿»∆ƒ»¬≈≈∆»¿ƒ≈

Ô‰L ,ÔÈÁ‡ ÏL Ô‰ È¯‰ - ÔÈca d˙„ÈÓÚ ¯Á‡ ·‡‰»»««¬ƒ»»«ƒ¬≈≈∆«ƒ∆≈
·‡‰ Ô‰a ‰ÎÊ ÔÈca ‰„ÓÚL ˙ÚnL ;·‡‰ ÈL¯BÈ49. ¿≈»»∆≈≈∆»¿»«ƒ»»»∆»»

אביה,45) מרשות אותה מוציאים והנישואין והבגרות
הי"ב. אישות מהל' פ"ג לעיל בכת"י 46)כמבואר

הארבעה. הרי הואיל 47)התימנים: כלום, מחילתה ואין
אמרו: ולא לאביה, דברים השלושה היו בעילה ובשעת
היתה  אם אלא - לעצמה כשקנסה - קנס לה אין נתפתתה
מא, לכתובות בר"ן כמבואר עצמה, ברשות הפיתוי בשעת

שנתבגרה 48)ב. אחרי עד אותם גבתה לא שעדיין ואע"פ
אב. של הם הרי הזכרים 49)- לבניו מורישם הוא וממילא

(כתובות  זכרים בנים במקום ירושה בת שאינה לבת, ולא
אין  האב, ומת - בדין לתבעו הספיקה לא אם אבל מא:).
בתו  זכות מוריש אדם שאין לבניו, להורישו ממון זה
מודה  היה אילו שהרי לבנו. בבתו) תורה לו (שנתנה
הי"ב. לעיל כמבואר הקנס, את מלשלם נפטר היה (הבועל)
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בדין. שיתחייב עד לבניו שיורישו ממון אינו זה שקנס נמצא
הושוו  ממון, דין להם שיש ופגם בושת תשלומי ואפילו
לדין, עמידתה לפני לבניו מורישם אדם שאין לקנס זה לענין

שם. ב'תוספות' כמבואר

.ÊË‰L¯b˙Â ‰Ò¯‡˙pL ˙a‰50Bc·Ï dÒ˜ -51 ««∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»»¿«
dÓˆÚÏ52‰˙zt˙ B‡ ‰Ò‡ .53‰Lc˜˙ Ck ¯Á‡Â ¿«¿»∆∆¿»ƒ¿«¿»¿««»ƒ¿«¿»

ÔÈÒe¯‡‰ ÔÈ‡L ,‰È·‡Ï ÌÈ¯·c‰ ¯‡Le dÒ˜ - ¯Á‡Ï¿«≈¿»»¿»«¿»ƒ¿»ƒ»∆≈»≈ƒ
·‡ ˙eL¯Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ54. ƒƒ≈¿»

עליה 50) חייב - נתגרשה שלא ארוסה אבל נתגרשה, דוקא
לעיל  וכמבואר וברש"י), לח. (כתובות קנס שם ואין מיתה

הי"ג. ופגם.51)פ"א בושת והטעם 52)ולא נאנסה, אם
לא  "אשר שנאמר: בביאורנו, ה"ט פ"א לעיל מבואר
קנס  לענין זה וכל לעצמה. אורשה אבל לאביה, - אורשה"
כאן, הוזכרו שלא ופגם בושת אבל זה, בפסוק המדובר
אביה. מרשות באירוסיה יצאה לא שעדיין לאביה, שייכים
שאם  ומובן לעצמה". לבדו "קנסה רבינו: שהדגיש וזהו
הי"ד. לעיל וכאמור לו, שמחלה כלום, לה אין נתפתתה

פנויה.53) שמצינו 54)כשהיתה כמו נישואין, אלא
נדריה, מיפר אביה נישאת, שלא זמן שכל נדרים, בהפרת
נישאת  ולפיכך ז). ל, (במדבר להפר יכול אינו ומשנישאת

לט.). (כתובות לאביה קנסה - נתארסה לעצמה, קנסה -

.ÊÈ˙‡ ÏlÁz Ï‡ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,¯ÓB‡ È‡¬ƒ≈∆∆∆∆¡««»«¿«≈∆
‰·iÁ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ :·‡‰ ¯Ó‡È ‡lL - d˙BÊ‰Ï Ezaƒ¿¿«¿»∆……«»»ƒ¿…ƒ¿»
ÈÈ¯‰ ,·‡Ï ÔBÓÓ ÔziL ‡l‡ ÒB‡Â ‰zÙÓ ‰¯Bz»¿«∆¿≈∆»∆ƒ≈»»»¬≈ƒ

¯ÎBO55ÔBÓÓ ÏÎa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ‰ÊÏ ‰Ïe˙a‰ Èza ≈ƒƒ«¿»»∆»»∆»¿»»
BÏ LiL ,ÌpÁa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ‰Ê ÁÈp‡ B‡ ,‰ˆ¯‡L∆∆¿∆«ƒ«∆»»∆»¿ƒ»∆≈
:¯Ó‡ CÎÏ ;‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ BBÓÓ ÏÁÓÏ Ì„‡Ï¿»»ƒ¿…»¿»ƒ∆ƒ¿∆¿»∆¡«
ÒB‡Ï ‰¯Bz ‰·iÁL ‰fL .Eza ˙‡ ÏlÁz Ï‡«¿«≈∆ƒ¿∆∆∆ƒ¿»»¿≈
,‰¯˜Ó ¯·c‰ Ú¯‡La - ˙e˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔBÓÓ ‰zÙÓÏÂ¿ƒ¿«∆»¿…«¿¿∆≈««»»ƒ¿∆
‰Ê ¯·cL ,CÎÏ dÓˆÚ ‰ÈÎ‰ ‡ÏÂ ‰È·‡ ˙ÚcÓ ‡lL∆…ƒ««»ƒ»¿…≈ƒ»«¿»¿»∆»»∆
Bza ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈeˆÓ BÈ‡Â „ÈÓz ‰ÂB‰ BÈ‡≈∆»ƒ¿≈»¬»ƒƒƒ«ƒ
Ì¯Bb - ‰ÈÏÚ ‡B·iL ÈÓ ÏÎÏ ˙ÎeÓ ‰Ïe˙a‰«¿»∆∆¿»ƒ∆»»∆»≈

‰nÊ ı¯‡‰ ‡ÏnzL56Á‡‰Â Bza ‡OB ·‡‰ ‡ˆÓÂ , ∆ƒ»≈»»∆ƒ»¿ƒ¿»»»≈ƒ¿»»
ÈÓ Ôa Ú„eÈ ‡Ï - „Ï˙Â ¯aÚ˙z Ì‡L ,B˙BÁ‡ ‡OB≈¬∆ƒƒ¿«≈¿≈≈…ƒ»«∆ƒ

‡e‰57‰˜BÏÂ ,‰L„˜ ‡È‰ È¯‰ - CÎÏ Bza ÔÈÎn‰Â .¿«≈ƒƒ¿»¬≈ƒ¿≈»¿∆
ÔÈ‡Â .'‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï' ÌeMÓ ˙ÏÚ·p‰Â ÏÚBa‰«≈¿«ƒ¿∆∆ƒ…ƒ¿∆¿≈»¿≈
ÒB‡Ï ‡l‡ Ò˜ ‰¯Bz ‰·iÁ ‡lL .B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ∆…ƒ¿»»¿»∆»¿≈

‰zÙÓe58dzÚcÓ ÔÈa ,CÎÏ dÓˆÚ ‰ÈÎ‰L BÊ Ï·‡ ; ¿«∆¬»∆≈ƒ»«¿»¿»≈ƒ«¿»
„Á‡ ‰L„˜ ¯eq‡Â .‰L„˜ BÊ È¯‰ - ‰È·‡ ˙ÚcÓ ÔÈa≈ƒ««»ƒ»¬≈¿≈»¿ƒ¿≈»∆»
e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .‰ÏeÚ·a ÔÈa ‰Ïe˙·a ÔÈa ‡e‰≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ»»¿

ÌÈÓÎÁ59dÏ ÔÈ‡ - d˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ˆBi‰L , ¬»ƒ∆«≈»∆»≈»¿«¿»≈»
e¯‡aL BÓk ,Ò˜60‰¯È˜Ù‰L ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰L ; ¿»¿∆≈«¿∆¬≈¿∆¿«∆ƒ¿ƒ»

dBˆ¯a ‰Ê ¯·„Ï dÓˆÚ61. «¿»¿»»∆ƒ¿»

"ראובן 55) ה"ח: דעות מהל' פ"ז והשווה משכיר. כלומר:
כוונתו  שם שגם זה", בית לי שכור לשמעון, שאמר

ז"ל. רבותינו של עתיק סגנון וזהו כלשון 56)"הׂשּכר". ְֵַ
זמה". הארץ ומלאה . . . תחלל "אל סנהדרין 57)הפסוק:

ביאה  איסורי מהל' פט"ו והשווה ב. לז, ויבמות א. עו,
גורמת 58)הכ"ט. שהקדׁשה מפותה, אלא מפתה אינו ְֵָוזה

ולדעת  וכסףֿמשנה). (ראב"ד לזנות אדם בני שיתעוררו
והוא  בעבירה התחילה זו שאם כאנוס, זה הרי עוז' ה'מגדל
שאמרו  כעין ואנסו, הלבישו יצרו הרי אחריה, נגרר

הלבישה". "יצר ב: נא, ב.59)בכתובות לו, כתובות
ה"ט.60) פ"א אלא 61)לעיל קדשה אין הראב"ד, ולדעת

(בראשית  שנאמר כענין זונות, של (אהל) בקובה שעומדת זו
השווה  הדרך", על בעינים היא הקדשה "איה כא): לח,
הל' לקמן וראה שם. ובביאורנו ה"ד אישות מהל' פ"א לעיל

ה"ב. פי"ח ביאה איסורי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומאה 1) מלקות חייב רע שם שהמוציא רבינו בו ביאר

של  ובב"ד הבית בפני אלא אותו דנין שאין כסף, סלעים
אסורה  שהיתה דבר בה נמצא לעולם, לגרשה שאסור כ"ג.
ראשונים, קידושין של רע שם רע, שם הוצאת כיצד עליו,
שיבעול. עד חייב שאינו לגרשה, מותר הקנס מן שהפטור

.‡Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰2¯·c‰ ‡ˆÓÂ , «ƒ≈»««ƒ¿»≈¿ƒ¿»«»»
e¯qÈÂ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ¯˜L3BlL ‰¯‰Ê‡Â .B˙B‡4 ∆∆∆∆∆¡«¿ƒ¿¿«¿»»∆

'EÈnÚa ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡l'Ó5‰‡Ó Ï˜LÓ ‰È·‡Ï Ô˙BÂ . ƒ…≈≈»ƒ¿«∆¿≈¿»ƒ»ƒ¿«≈»
ÛÒk ÌÈÚÏÒ6˜wÊÓ7Ì‰ È¯‰ - ‰ÓB˙È ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿»ƒ∆∆¿À»¿ƒ»¿»¿»¬≈≈

dÓˆÚ ÏL8. ∆«¿»

בסמוך 2) וכמבואר שארסה, אחרי תחתיו שזנתה עליה אמר
מלקות 3)ה"ו. הוא זה שייסור מ'גזירהֿשוה' חז"ל קיבלו

מו.). מזהירים 4)(כתובות אלאֿאםֿכן עונשים שאין
נד.). שם.5)(סנהדרין בתורה 6)כתובות, ככתוב

יט). כב, וראה 7)(דברים שהיא. תערובת מכל טהור כסף
ב. מט, ובבכורות ה"א, פ"א ב.8)לעיל מד, כתובות

.·- ˙¯‚Ba‰ ÏÚ B‡ ‰pËw‰ ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈»««¿«»««∆∆
‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â ,˙e˜Ïn‰ ÔÓe Òw‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«¿»ƒ««¿¿≈«»«∆ƒ
- ‰¯Úp‰ ÈÏe˙a ˙‡ e‡ÈˆB‰Â :¯Ó‡pL ;‰¯Úp‰ ÏÚ«««¬»∆∆¡«¿ƒ∆¿≈««¬»

·e˙k‰ ¯ac ‡ÏÓ ‰¯Ú9. «¬»»≈ƒ≈«»

כתוב 9) וכאן ה"א), (חסר "נער" התורה כתבה מקום בכל
כתוב  זה בפסוק שגם להעיר וראוי ה"א). (מלא "נערה"
הוציאו  - ב מד, בכתובות ואמנם חסר, "הנער" בספרינו:
יט) כב, (דברים הנערה" לאבי "ונתנו אחר מפסוק זה דין
(ראה  מלא נערה באמת וכאן הכתוב, דיבר מלא נערה
שממנו  זה, פסוק להביא רבינו נתכוין ואולי בכסףֿמשנה).
מקומות: בהרבה אמרו שכן הבוגרת, את למעט אפשר
צז:) כתובות נט. (יבמות בתוליה" שכלו לבוגרת "פרט
אינה  שהבוגרת לומר בתולים, בענין מדובר שלפנינו ובפסוק

רוקח'). ('מעשה זה בדין

.‚˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈc ÔÈ‡10ÏL ÔÈc ˙È·e ≈»ƒƒ∆∆»ƒ¿≈««ƒ≈ƒ∆
‰LÏLe ÌÈ¯OÚ11Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ÔÈ„a LiL ÈtÓ , ∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ≈»

¯Ó‡pL BÓk ¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡L ;˙BLÙ ÈÈc12È¯‰ - ƒ≈¿»∆ƒƒ¿»«»»¿∆∆¡«¬≈
˙‚¯‰ BÊ13‰zÙÓ‰Â ÒB‡‰ Ï·‡ .14ÏÎa Ô‰a ÔÈc - ∆¡∆∆¬»»≈¿«¿«∆»ƒ»∆¿»

‰LÏLa ÔÓÊ15BÓk ,ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL16. ¿«ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ
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dlezaקפ dxrp zekld - miyp xtq - ixyz c"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קיים.10) שביתֿהמקדש דיני 11)בזמן לדון המוסמך
ב.). (סנהדרין תחתיו.12)נפשות ככתוב 13)שזנתה

את  והוציאו . . . הדבר היה אמת "ואם כ): כב, (דברים
דיני  דנים "אין הלכה: נפסקה וכבר וסקלוה", . . . הנערה
סנהדרין  ובהל' ח: זרה (עבודה הבית" בזמן אלא  נפשות

הי"א). נפשות.14)פי"ד דיני בהם מומחים,15)שאין
פ"ה  סנהדרין בהל' רבינו (לשון ישראל בארץ הסמוכים

(סמוכים),16)ה"ח). מומחים דיינים שאין "וכיום ה. פרק
(כסף) שיעור לו וכשנותן חבירו, את שיפייס עד אותו מנדים
ס"ב, קעז סי' אהע"ז (שו"ע לו" מתירים - ליתן שראוי מה
והשווה  הגאונים). מתקנת פ"ח בבאֿקמא הרי"ף דברי ע"פ
הביא  ס"ג פ"ח בבאֿקמא והרא"ש הי"ז. סנהדרין מהל' פ"ה
עד  לנדותם אחרונים חכמים "נהגו בזה: הגאונים תשובת
בדברים". ויפייסנו רעים עליו שירבה עד או בממון שיפייסו
על  (חשוד) "הנטען פסק: ס"ה, קעז סי' אהע"ז ובשו"ע
אין  אבל לכונסה, מצוה עליה בא ודאי אם . . . הפנויה

כך". על כופין

.„ÌL ‡ÈˆBÓ ˙L‡ ·LzL ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈∆»∆≈≈≈∆ƒ≈
BÏÂ :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÂÈzÁz Ú¯elÙ‡ .‰M‡Ï ‰È‰˙ »«¿»¿»∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»¬ƒ

ÔÈÁL ˙kÓ B‡ ˙¯eÚ17‡Ï ÏÚ ¯·Ú - dL¯b Ì‡Â . ƒ∆∆À«¿ƒ¿ƒ≈¿»»««…
ÔÈÙBÎÂ .ÂÈÓÈ Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…«¿«¿»»»»¿ƒ

ÒB‡· e¯‡aL BÓk ,‰˜BÏ BÈ‡Â ¯ÈÊÁÓe B˙B‡18. «¬ƒ¿≈∆¿∆≈«¿»≈
dLc˜Â „Á‡ Ìc˜ Ì‡Â19Ô‰k ‰È‰L B‡ ,‰˙nL B‡ , ¿ƒƒ≈∆»¿ƒ¿»∆≈»∆»»…≈

‰ÈLe¯b ÏÚ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰Le¯‚a ¯eÒ‡L20. ∆»ƒ¿»¬≈∆∆«≈∆»

ברוב 17) תסתכל "הלא . . . מט: ג, נבוכים' ב'מורה וכתוב
שם  במוציא שפטו אין צדיקים, ומשפטים החוקים אלו יושר
אשר  אשתו אהב לא הרע האיש זה כי ספק אין כי רע,
לא  . . . לגרשה רוצה היה ואילו . . . רע שם עליה הוציא
הראוי  (כתובתה) חזקה לתת מתחייב היה אך מונע, לו היה
בלא  ממנה להפטר כדי דברים עלילות לה ושם לה,
הבתולות  מוהר זהו כי כסף, חמשים והוא . . . תשלומין
כסף, מאה לשלם ה' עליו גזר זה ומפני בתורה, הקצוב
שנים  ישלם אלהים ירשיעון אשר העיקר: אחר נמשך
חשב  רע, שם המוציא זה כן זוממים, עדים וכדין לרעהו,
על  ענשו והיה . . . מאה ישלם . . . כסף חמשים להפסידה
בה  להחזיק שנתחייב לבד, ההנאה ובקשו התאוה בחירתו
כעורה  היותה רק זה כל אל הביאו לא כי . . . עולמית
המצוה  רופאם כשיהיה הרעות המדות ירפאו כן בעיניו,

ה"ז.18)האלוקית". פ"א עי"ז,19)לעיל עליו ונאסרה
הי"ב. גירושין מהל' פי"א לעיל כמבואר 20)כמבואר

ה"ז. פ"א לעיל

.‰‰nÊ ¯·c da ‡ˆÓ21‡ˆÓpL B‡ ,22ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ƒ¿»»¿«ƒ»∆ƒ¿»¬»»»
iL elÙ‡Â ,‰OÚ È·iÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓÈ¯‰ - ‰ ≈«»≈»ƒ≈«»≈¬≈«¬ƒ¿ƒ»¬≈

‰M‡ - ‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ :¯Ó‡pL ;Ë‚a ‰pL¯‚È ‰Ê∆¿»¿∆»¿≈∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»
BÏ ‰Èe‡¯‰23‰OÚ ‡B·È ‡Ï ‰nÏÂ .24‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ »¿»¿»»…»¬≈¿ƒ¿∆∆…

ÒB‡a ÔÈa Ú¯ ÌL ‡ÈˆBna ÔÈa ,‰OÚ˙25BÊ ‡OÈÂ , «¬∆≈«ƒ≈«≈¿≈¿ƒ»
,·LÈÏ ‡È‰ ‰ˆ¯z ‡lL ¯LÙ‡ È¯‰L ?BÏ ‰¯eÒ‡‰»¬»∆¬≈∆¿»∆…ƒ¿∆ƒ≈≈

ÔÈÓi˜ ‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚ ‡ˆÓÂ26. ¿ƒ¿»¬≈¿…«¬∆«»ƒ

ה"ה.21) פ"א לעיל =22)מבואר שנמצא' רומי: בדפוס

יט).23)שנמצאה. כב, (דברים כיֿתצא פרשת 'ספרי',
לאשה".24) תהיה "ולו ה"ה.25)של: פ"א לעיל ראה
אין 26) וממילא בו, רוצה איני לומר האשה את שמלמדים

אונס, לענין וברש"י מ. (כתובות תעשה' ה'לא בדחיית צורך
משווה  עצמו התלמוד שכן רע, שם למוציא והואֿהדין
לדין  מפתה מדין שהקשו ב מד, שם כמבואר לזה, זה אותם

רוקח'). 'מעשה – רע שם מוציא

.ÂÔÈc ˙È·Ï ‡B·iL ‡e‰ ?Ú¯ ÌL ˙‡ˆB‰ „ˆÈk≈«»«≈»∆»¿≈ƒ
.ÌÈÏe˙a dÏ È˙‡ˆÓ ‡ÏÂ ÈzÏÚa BÊ ‰¯Ú :¯Ó‡ÈÂ¿…««¬»»«¿ƒ¿…»»ƒ»¿ƒ
¯Á‡ ÈzÁz ‰˙pfL ÈÏ Ú„B ¯·c‰ ÏÚ ÈzLwaLÎe¿∆ƒ«¿ƒ««»»«ƒ∆ƒ¿»«¿«««
ÔÈc ˙È·e .Ì‰ÈÙa ‰˙pfL È„Ú Ì‰ el‡Â ,‰ÈzÒ¯‡L∆≈«¿ƒ»¿≈≈≈«∆ƒ¿»ƒ¿≈∆≈ƒ
¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡ .Ô˙e„Ú ÔÈ¯˜BÁÂ ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿¿ƒ≈»ƒƒ¿»«»»
ÌÈ„Ú‰ enÊe‰Â ,ÌÈ„Ú ·‡‰ ‡È·‰ Ì‡Â ;˙Ï˜Ò - ˙Ó‡¡∆ƒ¿∆∆¿ƒ≈ƒ»»≈ƒ¿«»≈ƒ

ÏÚa‰ ‡È·‰L27eÏ˜qÈ - ¯˜L e„ÈÚ‰L ‡ˆÓÂ ,28, ∆≈ƒ«««¿ƒ¿»∆≈ƒ∆∆ƒ»¿
‰l‡Â :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÌÈÚÏÒ ‰‡Ó Ô˙BÂ ,‡e‰ ‰˜ÏÈÂ¿ƒ¿∆¿≈≈»¿»ƒ¿«∆∆¡«¿≈∆
ÏÚa‰ ¯ÊÁ .ÏÚa‰ È„Ú enÊiL ÌÈ„Ú‰ el‡ - Èz· ÈÏe˙a¿≈ƒƒ≈»≈ƒ∆»≈≈≈«««»««««
‰¯Úp‰ È¯‰ - ·‡‰ È„Ú enÊ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿≈≈≈≈»»¬≈««¬»

ÔÈÏ˜Ò ‰È·‡ È„ÚÂ29‰È‰ ˙Ó‡ Ì‡Â :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ . ¿≈≈»ƒ»ƒ¿»ƒ«∆∆¡«¿ƒ¡∆»»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰f‰ ¯·c‰30da LÈ BÊ ‰L¯tL ,e„ÓÏ «»»«∆ƒƒ«¿»»¿∆»»»≈»

ÔÈÓÓBÊ ÈÓÓBÊÂ ,ÔÈÓÓBÊÂ ,ÌÈ„Ú31. ≈ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿ƒ

מעידים 27) אתם היאך הבעל: לעדי אמרו האב שעדי
עמנו  הייתם זה ביום והלא זה, ובמקום זה ביום שזינתה

הזמה. וזוהי אחר, זממו 28)במקום כאשר בהם עושים
לה. והתורה 29)לעשות הבעל, עדי להרוג זממו שהרי

לאחיו". לעשות זמם כאשר לו "ועשיתם דבר 30)אמרה:
קוראו  בפסוק, אסמכתא גם לו ויש מסיני חז"ל שקיבלוהו
יסודי  הל' והשווה מלאכי). (יד השמועה" "מפי רבינו:

ובביאורנו. ה"ד, פ"ה פ"ד 31)התורה כתובות 'ירושלמי'
עדים  בה יש הזו הפרשה בון, רבי בי יוסי רבי אמר ה"ד:
הזאת  האשה [את אומר הבעל זוממיהן, וזוממי וזוממיהן
הרי  יד] שם, דברים - בתולים לה מצאתי ולא - לקחתי
עדי  להזים עדים האב והביא אביה, בבית שזינתה עדים
עדים  הבעל והביא בתי"] בתולי "ואלה [לאמר: הבעל
הזה"]. הדבר היה אמת "ואם שנאמר: [כמו האב עדי להזים

הי"ב. להלן וראה

.ÊÈt ÏÚ Û‡ ,˙¯‚Ba ‡È‰Â Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ»∆»≈»¿ƒ∆∆««ƒ
È¯‰ - ‰¯Ú ‰˙È‰Lk ÂÈzÁz ‰˙pfL ÌÈ„Ú ‡È·‰L∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿»«¿»¿∆»¿»«¬»¬≈

Òw‰ ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê32¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡Â . ∆»ƒ««¿ƒ«¿»¿ƒƒ¿»«»»
,˙¯‚Ba ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ;Ï˜qz BÊ È¯‰ - ˙Ó‡¡∆¬≈ƒ»≈««ƒ∆ƒ∆∆

‰˙È‰ ‰¯Ú ‰˙pfL ˙Ú·e ÏÈ‡B‰33. ƒ¿≈∆ƒ¿»«¬»»¿»

ולשלם,32) ללקות להתחייב לו גורמת שפתיו עקימת שהרי
אותו  "וענשו אמרה: והתורה בוגרת, כשהיא היתה והעקימה
הבוגרת. לאבי ולא - הנערה" לאבי ונתנו כסף מאה

שדינה 33) נערה בעודה התקיים והמעשה לה, גרמו ומעשיה
- אמר ולא הנערה, את והוציאו הכתוב: רומז וכן בסקילה,
בוגרת  היא ועכשיו כבר, שהיתה - הנערה לך: לומר והוציאוה,
חייבת  אינה - בוגרת בהיותה זינתה אם אבל מה:). (כתובות

ה"ד). ביאה איסורי מהל' פ"ג (להלן חנק אלא סקילה
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.Á‰˙zt˙ B‡ ‰Ò‡ Ì‡ Ò˜ dÏ ÔÈ‡L ‰¯Ú Ïk34, »«¬»∆≈»¿»ƒ∆∆¿»ƒ¿«¿»
ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBn‰ Ck»«ƒ»∆»≈»»ƒ««¿ƒ

ÔÈÓeÏLz‰35‰ÁÙM‰Â ‰¯ib˙pL ˙È˙ek‰ ÔÎÂ . ««¿ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»
ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰¯¯ÁzLpL36‰˙È‰ elÙ‡ , ∆ƒ¿«¿¿»¿»ƒ«»»ƒ¬ƒ»¿»

d˙¯B‰37‰M„˜a ‡lL38‰M„˜a d˙„ÏÂ39‡ÈˆBn‰ , »»∆…ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»«ƒ
;˙e˜Ïn‰ ÔÓe Òw‰ ÔÓ ¯eËt - Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ»∆»≈»»ƒ«¿»ƒ««¿
„Ú - Ï‡¯OÈ ˙Ïe˙a ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆB‰ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ≈»«¿«ƒ¿»≈«

‰M„˜a d˙„ÏÂ d˙¯B‰ ‰È‰zL40. ∆ƒ¿∆»»¿≈»»ƒ¿À»

ה"ט.34) פ"א לעיל בעולות 35)ראה בחזקת רובן שהרי
בתולים. לבתך מצאתי לא יטעון: ואיך אירוסיהן, לפני הן
ואין  שנה, עשרים בת שתהיה עד קטנה נקראת והאיילונית
לעיל  כמבואר לבגרות, תצא מקטנותה אלא נערות ימי לה
רע  שם שהמוציא נתבאר וכבר ה"דֿה. אישות מהל' פ"ב
המלקות. ומן הקנס מן פטור הבוגרת, על או הקטנה על

בתולות,36) הן והרי ביאה ביאתן אין - אז נבעלו אם שאף
ה"ג. אישות מהל' פי"א לעיל של 37)כמבואר ההריון

בה. כנענית.38)אמה, שפחה או גויה אמה בהיות
נשתחררה,39) או נתגיירה אמה, שנתעברה שלאחרי

גיורת. כשהיא "על 40)וילדתה כאן שנאמר ואע"פ
סתם  "ישראל" בכלל ואינה היא גיורת וזו ישראל", בתולת
לרבות) ד"ה שם וב'תוספות' כח: וסוכה עד: יבמות (ראה
כמפורש  הגיורת, את לרבות מיוחד ריבוי ישנו כאן -

ב. מד, בכתובות

.Ë‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Â ,dLc˜Â ¯ÊÁÂ ,dL¯‚Â ‰¯Ú Lcƒ̃≈«¬»¿≈¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ»∆»
ÔÈLecwa ÂÈzÁz ‰˙pfL ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,Ú¯ ÌL≈»¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿»«¿»«ƒƒ

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ ,ÌÈBL‡¯‰41ÔÎÂ . »ƒƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¬≈∆»¿≈
,Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Â ,dÒkL BzÓ·È ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»¿ƒ¿∆¿»»¿ƒ»∆»≈»

ÂÈÁ‡ ÈLec˜ ˙Áz ‰˙pfL ÌÈ„Ú ‡È·‰Â42e‡ˆÓÂ , ¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿»««ƒ≈»ƒ¿ƒ¿¿
ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓÓBÊ¿ƒ¬≈∆»ƒ««¿ƒ

ÔÈÓeÏLz‰43L¯‚È - L¯‚Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,¯eËt‰ ÏÎÂ .44. ««¿ƒ¿»«»ƒ»»¿»≈¿»≈

(41- ממון וספק א. מו, בכתובות נפשטה, שלא בעיא
מלקות  לענין והואֿהדין מקנס. פטור ולפיכך להקל,
להקל  נפשות וספק י.) (סנהדרין עומדת מיתה שבמקום

מן 42)(משנהֿלמלך). שפטורה לפי ליבם, ואסורה המת.
והרי  הי"ט) וחליצה יבום מהל' (פ"ו היבום ומן החליצה

מצוה. במקום שלא אחיו כאשת שם.כתובות,43)היא
אבי  כי ליבם. ולא לזה הזה, לאיש נתתי בתי את שנאמר:
פ"ד  כתובות וב'ירושלמי' היבם. הזה לאיש נתנה לא הנערה
פרט  לקחתי, הזאת האשה את מהכתוב: זה דין דורש ה"ד,
מן  אלא בבחירתו הוא לקחה לא היבמה כי יבם, לשומרת
זה. לפני ליבום ונפלה אחיו שמת לו, הקנוה השמים

[וכוונתו 44) לאשה". תהיה "ולו ה'עשה': על נצטוה לא כי
מצד  מקנס שפטור אחיו נישואי על רע שם המוציא על רק
על  רע שם הוצאת של הראשונה ההלכה אבל ודאי,
מפני  רק פטור והוא בספק, שנשאר הראשונים הנישואין
שאסור  ברור - מ) הערה (למעלה לקולא ממון שספק

משנהֿלמלך]. ועי' מספק, לגרשה

.Èdk¯„k d˙B‡ ÏÚ·iL „Ú ·iÁ BÈ‡45ÌL ‡ÈˆBÈÂ ≈«»«∆ƒ¿…»¿«¿»¿ƒ≈

dk¯„k (‰ÏÈÚa‰ ÏÚ) Ú¯46dk¯„k ‡lL dÏÚa . »««¿ƒ»¿«¿»¿»»∆…¿«¿»
‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡Â47¯eËt -48B˙B‡ ÔÈkÓe , ¿»«…¿»ƒ»¿»»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ49. «««¿

א.45) מו, בכתובות יעקב, בן אליעזר שנבעלה 46)כרבי
- בתולים" לה מצאתי "ולא בו: נאמר שהרי כדרכה, לאחר
עליה  בא כשהבעל כאן שהמדובר הרי בתולים. במקום
כדרכה  שזינתה היא, הרע השם הוצאת וגם כדרכה,

שם). וברש"י ומו: מו. עדים 47)(כתובות שהביא
תחתיו. שזינתה וממלקות.48)המעידים מקנס

מרדות 49) מכת שלוקה כלל בעל לא כאילו סופרים, מדברי
"מכת  הכ"א אישות, מהל' פ"ג למעלה וראה מה:). (כתובות

היא. מה מרדות"

.‡È:¯Ó‡ ‡ÏÂ ,‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«…¿»ƒ»¿»¿…»«
ÈzÁz ‰˙pfL50‡È·‰ ‡ÏÂ ,ÈzÁz ‰˙pÊ :¯Ó‡L B‡ ; ∆ƒ¿»«¿«∆»«ƒ¿»«¿«¿…≈ƒ

¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈÏ‡Ó e‡a ‡l‡ ,ÌÈ„Ú51ÏÚ Û‡ , ≈ƒ∆»»≈¬≈∆¬≈∆»««
Ì‡ ÌÈ‚¯‰ ÌÈ„Ú‰L ÈtenÊe‰52. ƒ∆»≈ƒ∆¡»ƒƒ«

פנויה.50) עדיין בהיותה שנבעלה מקנס 51)ויתכן
מו.). (כתובות להרגה,52)וממלקות עליה העידו שהרי

נהרגת. היתה הוזמו לא ואילו

.·ÈÔBLÏ - ‰ÏÓO‰ eO¯Ùe :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»»¿«ƒ¿»¿
„B·k53¯·c‰ È¯˙Òa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL ,54‰Ê ÔÎÂ . »∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿≈«»»¿≈∆

È„Ú ÈÓÓBÊ Ô‰ - Èz· ÈÏe˙a ‰l‡ :·‡‰ ¯Ó‡iL∆…«»»≈∆¿≈ƒƒ≈¿≈≈≈
ÏÚa‰55- ‚¯‰z ¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ Ì‡Â :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . «««¿∆∆∆¡«¿ƒ¡∆»»«»»≈»≈

‰˙pfLk56˙Èa ˙BÊÏ :¯Ó‡pL ,ÌÈ„Úa ÔÈÒe¯‡‰ ¯Á‡ ¿∆ƒ¿»««»≈ƒ¿≈ƒ∆∆¡«ƒ¿≈
da ‰¯Bz ‰¯Ó‡ ¯·k - ÔÈÒe¯‡‰ Ì„˜ Ï·‡ ;‰È·‡57 »ƒ»¬»…∆»≈ƒ¿»»¿»»»

ÔBÓÓ ÈÓeÏL˙a ·iÁ dÏÚB·e ,ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ¿¬»«»¿«¿≈»
.Ò‡ ÔÈa ‰zt ÔÈa ,„·Ïaƒ¿«≈ƒ»≈»«

חייב 53) שאינו י) (הלכה רבינו שפסק מה שלפי ואע"פ
את  שיפרשו ממש, שמלה לפרש אפשר אותה, בעל אם אלא
שאמרו  כמו שעליו, הבתולים דם לראות הסדין או הסודר
בלשון  לפרשה מסתבר שיותר לרבינו לו נראה שם, בגמרא

וכסףֿמשנה). שם, ('מאירי' אמת 54)כבוד אם לבדוק
"ופרשו  א: מו, בכתובות שאמרו וכמו לא, אם הדבר
של  עדיו שבאים מלמד . . . לה ששם מה פרשו - השמלה
וכן  חדשה". כשמלה הדבר את ובוררים זה, של ועדיו זה
"ופרשו  יז): כב, (דברים כיֿתצא פרשת ב'ספרי' הוא
להוציא  דבריהם ילבינו כשמלה", דבריהם יחוורו - השמלה
שם). בפירושו הלל, (רבינו חדשה כשמלה לאמיתו דבר
במלכיםֿא  שנאמר מה ע"פ חדשה" "שמלה מליצת ונקט
חז"ל  ודרשו - חדשה" בשלמה מתכסה "והוא כט: יא,
אף  דופי, שום בה אין חדשה שלמה מה - א קב, בסנהדרין
ש"שמלה  הרי דופי, שום בה היה לא ירבעם של תורתו
('הכתב  פגם מכל ונקי ברור לדבר משל משמשת חדשה"

ה"ו.55)והקבלה'). למעלה די 56)ראה לא [כלומר,
בתולים  נמצאו שלא הבעל של טענתו דברי שיתבררו
שזינתה]. שראוה עדים שיעידו צריך אלא לנערה,

כט.57) כב, דברים

‰Ïe˙· ‰¯Ú ˙BÎÏ‰ e˜ÏÒ¿ƒƒ¿«¬»¿»
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ה'תשפ"א  תשרי ט"ו ש"ק יום

-miypxtq
dhFq zFkld1 ¦§¨

LÈÈzLe ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa ≈ƒ¿»»»ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿≈
‰ËBÒÏ ˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬¿»
ÔÓL ÔzÏ ‡lL (· .‰¯Bza ‰¯e„q‰ ˙B‡w‰ ˙¯B˙k¿««¿»«¿»«»∆…ƒ≈∆∆

.‰B·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÏ ‡lL (‚ .da¯˜a¿»¿»»∆…ƒ≈»∆»¿»
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  2ּפרק ¤¤¦
החשודה 1) איש לאשת כינוי והוא הצניעות, מדרכי סרה

בבעלה. ודיני 2)בבגידה עדים בפני קינוי דין בו נתבאר
עד  ובא לשתות העומדת המאררים, המים ושתיית הסתירה
שזינתה  עליה להעיד הנאמן הוא מי שזינתה, והעיד אחד

זה. בענין עדים הכחשות שנסתרה, אחר

.‡Èep˜3‡e‰ ,'BzL‡ ˙‡ ‡p˜Â' ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ƒ»»«»¿ƒ≈∆ƒ¿
È¯˙qz Ï‡ :ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ¯Ó‡iL4.ÈBÏt LÈ‡ ÌÚ ∆…«»ƒ¿≈≈ƒ«ƒ»¿ƒƒƒ¿ƒ

„·Ú B‡ Ì"ekÚ B‡ ‰ÈÁ‡ B‡ ‰È·‡ ‰È‰ elÙ‡5B‡ ¬ƒ»»»ƒ»»ƒ»«∆∆
.„ÈÏBÓ BÈ‡Â ‰M˜˙Ó BÈ‡L LÈ‡‰ ‡e‰ ,ÛeÁL»»ƒ∆≈ƒ¿«∆¿≈ƒ

התראה.3) סתר.4)לשון למקום עימו תיכנסי אל
שאנו 5) מאחר אומרים: ואין מקנאים" עריות כל ידי "על

על  לאוסרה אחת פעמים, שתי "ונטמאהֿונטמאה", דורשים
הבועל  על שנאסרות אלה - בועלה, על לאוסרה ואחת בעלה
כאן  המנויים כל אבל הבעל, על גם נאסרו זו, בסתירה
על  תיאסרנה לא הסתירה, לפני גם עליהם אסורות שהנשים

אסורות. הן אף אלא - בעליהן

.·‡e‰ ,'‰¯zÒÂ' ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰¯È˙q‰«¿ƒ»»¬»«»¿ƒ¿¿»
'BnÚ È¯˙qz Ï‡' dÏ ¯Ó‡L LÈ‡‰ B˙B‡ ÌÚ ¯˙qzL∆ƒ»≈ƒ»ƒ∆»«»«ƒ»¿ƒƒ

‰‡ÓË È„k BnÚ ‰˙‰L Ì‡ .ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa6‡e‰L , ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ»¬»ƒ¿≈À¿»∆
‰ˆÈa ˙BÏˆÏ È„k7ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dÚÓ‚Ïe ¿≈ƒ¿≈»¿»¿»¬≈¬»«

ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰zLzL „Ú dÏÚa8ÔÓÊ·e .¯·c‰ ˜„aÈÂ «¿»«∆ƒ¿∆≈«»ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ¿«
‰ËBÒ ÈÓ ÌL ÔÈ‡L9ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ¯Ò‡z -10‡ˆ˙Â , ∆≈»≈»≈»≈»»¿»¿≈≈

.‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»

ביאה.6) כדי בינונית.7)= אש על תרנגולת של
מר".8) דבר לתוכם המקדש.9)"שנותן בית משחרב

שבעים  של הגדול דין בבית אלא הסוטה את משקים "שאין
במקדש". שני 10)זקנים בפני ונסתרה לה שקינא אחרי

לבודקה. מים ואין עדים

.‚È¯˙qz Ï‡ :dÏ ¯Ó‡Â „Á‡k ÌÈL ÏÚ dÏ ‡pƒ̃≈»«¿«ƒ¿∆»¿»«»«ƒ»¿ƒ
„Á‡k Ô‰ÈL ÌÚ ‰¯zÒÂ ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÌÚ11 ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈∆¿∆»

‰ÈÁ‡ ÈL Ì‰ elÙ‡ ,‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ12B‡ ¿»¬»¿≈À¿»¬ƒ≈¿≈«∆»
‰È·‡13‰zLzL „Ú ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰ÈÁ‡Â14. »ƒ»¿»ƒ»¬≈¬»«∆ƒ¿∆

שני 11) עם להתייחד לאשה מותר הדין שמצד פי על אף
כשרים. שהם בזמן להתייחד 12)אנשים שמתיר מי ויש

אחותו. בתו.13)עם עם להתייחד לאדם כי 14)שמותר
וודאי  לה, וקינא שהקפיד וזה הבעל, בקפידת תלוי הכל

עמהם  להתייחד צריכה הייתה ולא פריצות דבר בהם ראה
קינויו. אחר

.„ÔÈ‡ - ÈBÏt ÌÚ È¯a„z Ï‡ :ÌÈL ÈÙa dÏ ¯Ó‡»«»ƒ¿≈¿«ƒ«¿«¿ƒƒ¿ƒ≈
Èep˜ ‰Ê15‰˙‰LÂ ÌÈ„Úa BnÚ ‰¯zÒpL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬»

ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ‰‡ÓË È„k16Èe˜a ‰˙BL dÈ‡Â , ¿≈À¿»…∆∆¿»»»¿≈»»¿ƒ
.‰Ê∆

סתירה.15) עסקי על אלא קינוי קדם 16)שאין ולא הואיל
האוסר. קינוי לה

.‰˙¯a„Ó ‰e‡¯Â ,BnÚ È¯˙qz Ï‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»«ƒ»¿ƒƒ¿»»¿«∆∆
ÔÎÂ .‰˙BL ‡ÏÂ ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ ,‰¯È˙Ò BÊ ÔÈ‡ - BnÚƒ≈¿ƒ»¿…∆∆¿»¿…»¿≈

Ú‰Â ÌÈL e‡·e ,Èep˜ Ì„˜ ‡Ï Ì‡ÌÚ ‰¯zÒpL e„È ƒ…»«ƒ»¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿»ƒ
dÈ‡Â dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ ‰Ê∆¿»¬»¿≈À¿»…∆∆¿»««¿»¿≈»

.‰˙BL»

.ÂÔË˜ ‰È‰Â ,ÈBÏt LÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :dÏ ¯Ó‡»«»«ƒ»¿ƒƒƒ¿ƒ¿»»»»
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz ÔaÓ ˙BÁt17:dÏ ¯Ó‡L B‡ , »ƒ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«»

:¯Ó‡pL ;Èep˜ ‰Ê ÔÈ‡ - BÊ ‰Ó‰a ÌÚ È¯˙qz Ï‡«ƒ»¿ƒƒ¿≈»≈∆ƒ∆∆¡«
‰Ó‰·ÏÂ ÔË˜Ï Ë¯t - d˙B‡ LÈ‡ ·ÎLÂ18ÔÈ‡L , ¿»«ƒ»¿»¿»»¿ƒ¿≈»∆≈

.ÂÈÏÚ d˙B‡ ÌÈ¯ÒB‡¿ƒ»»»

ביאה.17) ביאתו איש 18)שאין "ושכב אמרה שהתורה
איש. בכלל שאינם ולבהמה לקטן פרט - אותה"

.ÊÏÁnL ÏÚa19BÈep˜ - ¯˙qzL Ì„˜ BÈep˜ ÏÚ ««∆»««ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
ÏÁÓ Ì‡ Ï·‡ .ÌÏBÚÓ dÏ ‡p˜ ‡Ï el‡Îe ,ÏeÁÓ»¿ƒ…ƒ≈»≈»¬»ƒ»«

dL¯b .ÏÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯˙qzL ¯Á‡20‰Ê È¯‰ - ««∆ƒ»≈≈»ƒ¿…≈¿»¬≈∆
Èep˜ ˙‡p˜Ï CÈ¯ˆ - d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,ÏÁnL ÈÓk¿ƒ∆»«¿ƒ∆¡ƒ»»ƒ¿«…ƒ

¯Á‡21. «≈

שתיסתר.20)ויתר.19) לה 21)קודם קינא לא ואם
הוא  שהרי הקודם, קינויו פי על נאסרת אינה ונסתרה, שנית

כמחול.

.ÁÌÚ ‰¯zÒpL d˙B‡ ‰‡¯Â ,ÌÈL ÈÙa dÏ ‡pƒ̃≈»ƒ¿≈¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿¿»ƒ
BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ ÂÈÏÚ dÏ ‡pwL ‰Ê∆∆ƒ≈»»»¿»¬»¿≈À¿»¬≈

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡22‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,23ÏBÎÈ BÈ‡L ; ¬»»»¿ƒ¿ƒ≈¿À»∆≈»
BÓˆÚ Èt ÏÚ d˙B˜L‰Ï24ÌÚ‰ ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿»«ƒ«¿¿≈ƒ»«»»

ÔÈp¯Ó25‰¯È˙q‰Â Èepw‰ ¯Á‡ ‰È¯Á‡26ÚÓML „Ú , ¿«¿ƒ«¬∆»«««ƒ¿«¿ƒ»«∆»«
‰·l‰ ¯B‡Ï ˙BÂh‰ ÌÈLp‰Ó27da ˙B˙BÂ ˙B‡OB ≈«»ƒ«»¿«¿»»¿¿¿»

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ dÏ ‡pwL LÈ‡‰ ÌÚ ‰˙pfL∆ƒ¿»ƒ»ƒ∆ƒ≈»»»¬≈∆»
dÓi˜Ï28‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,29. ¿«¿»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

אחד.22) עד אותה ראה מדין גרועה בעצמו ראייתו שאין
כתובתה.23) הפסידה לא ולכן שנטמאה, ברור הדבר שאין

כתובה, בלי שיוצאה דת" על "עוברת בכלל איננה ולמה
בה  שאין עבירה כל - הדת? על היא עבירה ייחוד, גם והרי
מפסידה  ואינה הדת על עבירה בכלל אינה לבעלה, מכשול

בפני 24)כתובתה. כשנסתרה אבל עצמו, ראיית פי על =
היא  הרי טהורה תימצא אם - להשקותה שאפשר עדים, שני
כתובה. בלא תצא לשתות, תרצה לא ואם לבעלה, מותרת
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עדים.26)מלעיזים.25) שני פי בלילות 27)על מפחד
ביחד. ומשיחות יחד לטוות יכול 28)מתקבצות ואינו

המים  אין שוב לכל, מפורסם שקלקולה שמאחר להשקותה,
אותה. להשקותני 29)בודקים לך היה לו, לומר שיכולה

כתובתי. אפסיד טעם ומאיזה לסתירתי, סמוך

.ËÈep˜ ¯Á‡ BnÚ ‰¯zÒpL BÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»¿≈ƒ∆ƒ¿¿»ƒ««ƒ
˙ÎÓBÒ BzÚ„Â BÏ ÔÓ‡ ‡e‰ Ì‡ :‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ¿»¬»¿≈À¿»ƒ∆¡»¿«¿∆∆

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - ÂÈÏÚ30BzL‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; »»ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ«¬≈ƒ¿
BÏ ˙¯zÓ31. À∆∆

אחד.30) עד פי על להשקותה יכול עד 31)שאינו שאין
בסתירה. נאמן אחד

.ÈÔ‰Ï ÔÈp˜Ó ÔÈc ˙ÈaL el‡Â32dÏÚa L¯Á˙pL ÈÓ : ¿≈∆≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ∆ƒ¿»≈«¿»
‰È‰L B‡ ˙¯Á‡ ‰È„Óa ‰È‰L B‡ ,‰hzLpL B‡∆ƒ¿«»∆»»ƒ¿ƒ»«∆∆∆»»

d˙B˜L‰Ï ‡Ï .ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a Le·Á33dÏÒÙÏ ‡l‡ , »¿≈»¬ƒ…¿«¿»∆»¿»¿»
d˙a˙kÓ34. ƒ¿À»»

בפריצות.32) מתנהגות אותן רואים משקה 33)אם שאין
הכהן" אל אשתו את האיש "והביא שנאמר: הבעל, אלא

להשקותה. יכול אינו קינויים.34)והוא אחרי תיסתר אם

.‡È- ‰È¯Á‡ ÔÈp¯Ó ÌÚ‰L ÔÈc ˙Èa eÚÓL ?„ˆÈk≈«»¿≈ƒ∆»»¿«¿ƒ«¬∆»
LÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜¿ƒ»¿¿ƒ»«ƒ»¿ƒƒƒ
È„k ‰˙‰LÂ BnÚ ‰¯zÒpL Ck ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a .ÈBÏt¿ƒ»≈ƒ««»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¬»¿≈
,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈc ˙Èa - ‰‡ÓËÀ¿»≈ƒ¿ƒ»««¿»¿»
‡ˆÈ B‡ ‡È¯·È B‡ dÏÚa ‡B·iLÎe .d˙a˙k ÔÈÚ¯B˜Â¿¿ƒ¿À»»¿∆»«¿»«¿ƒ≈≈

Ëb dÏ Ô˙B - ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ35ÏBÎÈ BÈ‡Â ; ƒ≈»¬ƒ≈»≈¿≈»
‡e‰ dÏ ‡p˜ ‡lL ÈtÓ ,d˙B˜L‰Ï36. ¿«¿»ƒ¿≈∆…ƒ≈»

סוטה.35) במי לבודקה אפשר אמרה:36)שאי והתורה
לה. קינא לא וזה והביא", "וקנא...

.·È‰˙wÂ ÌÈ¯n‰ ÈÓ ˙˙L37dÏ ‡p˜Â ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ó »»≈«»ƒ¿ƒ¿»≈∆¿»«¿ƒ≈»
ÏBÎÈ BÈ‡ - BnÚ ‰¯zÒÂ ,B„È ÏÚ d˜L‰L LÈ‡‰ ÌÚƒ»ƒ∆ƒ¿»«»¿ƒ¿¿»ƒ≈»

t B„È ÏÚ d˙B˜L‰Ï‰iL ÌÚ38ÂÈÏÚ ¯Ò‡z ‡l‡ ; ¿«¿»«»««¿ƒ»∆»≈»≈»»
ÌÚ dÏ ‡p˜ Ì‡ Ï·‡ .‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,ÌÏBÚÏ¿»¿≈≈¿…¿À»¬»ƒƒ≈»ƒ
ÌÚt d˙B‡ ÔÈ˜LÓ - ÌÈ„Úa ¯Á‡‰ ÌÚ ‰¯zÒÂ ,¯Á‡«≈¿ƒ¿¿»ƒ»«≈¿≈ƒ«¿ƒ»««
d˙B‡ ‰˜LiL ,‡e‰Â .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡Â ,‰iL¿ƒ»«¬ƒ«»¿»ƒ¿∆«¿∆»

.¯Á‡ LÈ‡ ÏÏ‚a ÌÚt ÏÎa¿»««ƒ¿«ƒ«≈

טהורה.37) ויצאת מתה, תורת 38)שלא "זאת שנאמר
אחד, ובועל אחד איש כגון אחרת, ולא זאת - הקנאות"
שקינא  כיוון אדם, אותו ידי על שנייה פעם שותה שאינה
הוא  קנטרן שאדם הדבר נראה נקייה, ונמצאה כבר לה

להקניטה. ומתכוון

.‚ÈdÏ ‡p˜Â ,¯Á‡Ï ˙‡OÂ ,dL¯‚Â d˙B‡ ‰˜L‰ƒ¿»»¿≈¿»¿ƒ»¿«≈¿ƒ≈»
,BÏÏ‚a ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ d˙B‡ ‰˜L‰L LÈ‡‰ ÌÚƒ»ƒ∆ƒ¿»»«««»ƒƒ¿»
d˙B‡ ‰˜LÓ ÈM‰ ÏÚa‰ È¯‰ - ÌÈ„Úa BnÚ ‰¯zÒÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¬≈««««≈ƒ«¿∆»
˙‡OÂ ,‰‡Ó elÙ‡Â .ÈL ÏÚa ‡e‰L ÈtÓ ,B„È ÏÚ«»ƒ¿≈∆««≈ƒ«¬ƒ≈»¿ƒ»

„Á‡ LÈ‡ È„È ÏÚ d˙B‡ ÔÈ˜LÓ - ‰Ê ¯Á‡ ‰ÊÏ39; »∆««∆«¿ƒ»«¿≈ƒ∆»

„Ú ,‰‡ÓËÂ ‰ÊÏ ‰˜ÊÁ‰L È‡cÂ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ««∆À¿¿»»∆¿»¿»«
„Ú ÌL ‰È‰iL40. ∆ƒ¿∆»≈

הרי 39) רבים, בלשון קנאות הקנאות" "תורת שנאמר:
הזאת. כתורה פעמים כמה לה אחד.40)שעושים עד

.„ÈÈepw‰ ¯Á‡ ‰¯zÒÂ ,dÏÚa dÏ ‡pwL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»«««ƒ
˙BzLÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰Â ,ÌÈ„Úa BnÚ41„Ú ‡·e , ƒ¿≈ƒ«¬≈ƒ∆∆ƒ¿»≈

dÏ ‡pwL ‰Ê ÌÚ ÂÈÙa ‰ÏÚ·pL ‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Â „Á‡∆»¿≈ƒ»∆»∆ƒ¿¬»¿»»ƒ∆∆ƒ≈»
dÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - BnÚƒ¬≈¬»««¿»¿»¿≈»

‰˙BL42‰a˙k ‡Ïa ˙‡ˆBÈÂ ,43„Ú ‰È‰ elÙ‡Â . »¿≈¿…¿À»«¬ƒ»»≈
‰¯È˙q‰ È„ÚÓ „Á‡ ‰Ê ‰‡ÓË44ÔÈ‡ „ÚÂ :¯Ó‡pL . À¿»∆∆»≈≈≈«¿ƒ»∆∆¡«¿≈≈

„Ú Ô‡k È¯‰Â - da45. »«¬≈»≈

היא.41) טהורה אם אלא 42)להיבדק באה השתייה שאין
היא. טמאה וודאי וזו הספק, מעשיה 43)על "שהרי

להאסר". לה גרמו סתירה 44)הרעים שבאותה ומעיד
שלא  אומר, אלא מכחישו אינו השני והעד בפניו נבעלה
כעד  נחשב השני אין לראות, לבו על שם ולא ראה

בה. נאמן והראשון ישמעאל:45)המכחישו, רבי דבי תנא
לדבר  שרגליים בסוטה, אחד עד תורה האמינה מה "מפני
שהיא  מעידה אחד ועד ונסתרה לה קינא שהרי (שנטמאה).
כשרים, בעדים והסתירה הקינוי קדמו לא אם אבל טמאה".
שבערווה  דבר "שאין שנטמאה להעיד נאמן אחד עד אין

(עדים)". משניים פחות (מתקבל)

.ÂË‰M‡ elÙ‡46‰ÁÙLÂ „·ÚÂ47˙e„ÚÏ ÏeÒÙe ¬ƒƒ»¿∆∆¿ƒ¿»»¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯·Úa48·B¯˜ elÙ‡Â49˙e„ÚÏ ÔÓ‡ «¬≈»ƒƒ¿≈¿ƒ«¬ƒ»∆¡»¿≈

dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡˙Â ;‰˙pfL ‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ,‰ËBÒ»¿»ƒ»∆»∆ƒ¿»¿≈»≈««¿»
ÌÏBÚÏ50ÏÈ‡B‰ .‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,‰˙BL dÈ‡Â , ¿»¿≈»»¿≈≈¿…¿À»ƒ

‰¯Bz‰Â ,ÌÈ¯Lk ÌÈ„Úa ‰¯È˙q‰Â Èepw‰ Ì„˜Â¿»««ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿≈ƒ¿«»
˙e„ÚÏ ÔÈ¯Lk Ôlk È¯‰ - ‰‡ÓËa „Á‡ „Ú ‰ÈÓ‡‰∆¡ƒ»≈∆»¿À¿»¬≈À»¿≈ƒ¿≈
˙B„ÈÚÓ BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÌÈL LÓÁ Û‡ .‰‡ÓËÀ¿»«»≈»ƒ∆¿∆¿ƒ
ÏÚ d¯Ò‡Ï ‰ÈÏÚ ˙Ó‡Â .˙‡ÓËpL ¯ÓBÏ BÊ ÏÚ BÊ««∆ƒ¿»¿∆¡∆∆»∆»¿»¿»«
d„ÈÒÙ‰Ï ‡Ï Ï·‡ ,d˙B˜L‰Ï ‡lLÂ dÏÚa«¿»¿∆…¿«¿»¬»…¿«¿ƒ»

d˙a˙kÓ51.‰‡ˆBÈÂ d˙a˙k ˙ÏËB ‡l‡ , ƒ¿À»»∆»∆∆¿À»»¿¿»

אחר.46) במקום לעדות הכנענים.47)הפסולה
מדבריהם.48) לעדות ופסול חכמים דברי על שעבר
אחר.49) במקום להעיד נאמן שאינו משפחתית, קרבה
עליה.50) להעיד נאמן אינו התורה, מן לעדות הפסול אבל
כדי 51) שקר להעיד חשודות אותה, ששונאות מתוך

שלא  אלא נאמנות אינן אם אבל כתובתה. להפסיד
עימה, מטיבות שהרי שמשקרות בהן לחשוד אין להשקותה,
כתובתה, ונוטלת ויוצאת עדותן בגלל לשתות תצטרך שלא
כתובה. בלי לצאת או לשתות צריכה הייתה עדותן ולולא

.ÊËdÈ‡ BÊ È¯‰ - '˙‡ÓË' ¯Ó‡Â ¯Lk „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»»≈¿»«ƒ¿»¬≈≈»
¯Ó‡Â BLÈÁÎ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .e¯‡aL BÓk ,‰˙BL»¿∆≈«¿»≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»«

'˙‡ÓË ‡Ï'52˙‡ÓËa „Á‡ „ÚL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - …ƒ¿»≈¿ƒ∆≈∆»¿À¿«
ÔB¯Á‡ ÏL ÂÈ¯·c ÔÈ‡Â ,ÌÈLk ‰ËBÒ53È¯·c ÔÈÁBc »ƒ¿«ƒ¿≈¿»»∆«¬ƒƒ¿≈

ÔBL‡¯‰54.ÌÈLk ‡e‰L »ƒ∆ƒ¿«ƒ
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הייתי 52) אני גם יחד שנסתרו ומצאת שכשבאת בפניך.
בפנינו. נטמאת ולא כך.53)עמך, אחר שבא

שיכחישוהו,54) מבלי עדותו, ונתקבלה ראשון שבא שכיוון
עדים. כשני הוא הרי

.ÊÈ¯ÓB‡ ‰ÊÂ '˙‡ÓË' ¯ÓB‡ ‰Ê ,„Á‡k Ô‰ÈL e‡a»¿≈∆¿∆»∆≈ƒ¿»¿∆≈
'˙‡ÓË ‡Ï'55e‡·e ,'˙‡ÓË' „Á‡ ¯Ó‡L B‡ ; …ƒ¿»∆»«∆»ƒ¿»»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL56'˙‡ÓË ‡Ï' e¯Ó‡Â57BÊ È¯‰ - ¿«ƒ¬≈ƒ¿»¿…ƒ¿»¬≈

.‰˙BL»

מייד,55) דבריו ובטלו דיבור כדי בתוך שניהם שהעידו
דין. בבית עדותו עוד נתקיימה לאחר 56)שלא אפילו

דין. בבית הראשון עדות ומצאת 57)שנתקיימה שכשבאת
בפנינו. נטמאת ולא עמך היינו אנו גם יחד שנסתרו

.ÁÈÔÈÏeÒt B‡ ˙Ba¯ ÌÈLÂ ¯Lk „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»»≈¿»ƒ«¿ƒ
ÌÈa¯58„Á‡k59B‡ ÌÈLp‰Â '˙‡ÓË' ¯ÓB‡ „Ú‰ , «ƒ¿∆»»≈≈ƒ¿»¿«»ƒ

'˙‡ÓË ‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈÏeÒt‰60‰˙BL BÊ È¯‰ -61; «¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»¬≈»
Ì‰ ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ÌÈa¯ ÔÈÏeÒÙe „Á‡ „ÚL62. ∆≈∆»¿ƒ«ƒ¿∆¡»«∆¡»≈

עבדים.58) או קרובים אחת.59)כגון בפניך.60)בבת
הפסולים.61) שבאו קודם נטמאת זה 62)שמא והרי

אחת. בבת שבאו כשרים עדים לשני דומה

.ËÈÈzL ?„ˆÈk .·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÔÈÏeÒt Ôlk eÈ‰»À»¿ƒ«≈««»…≈«¿≈
'˙‡ÓË ‡Ï' ˙B¯ÓB‡ LÏLÂ '˙‡ÓË' ˙B¯ÓB‡ ÌÈL»ƒ¿ƒ¿»¿»¿…ƒ¿»
Úa¯‡Â '˙‡ÓË ‡Ï' ˙B¯ÓB‡ LÏL ;‰˙BL BÊ È¯‰ -¬≈»»¿…ƒ¿»¿«¿«

‰˙BL dÈ‡ BÊ È¯‰ - '˙‡ÓË' ˙B¯ÓB‡63‰ˆÁÓ eÈ‰ . ¿ƒ¿»¬≈≈»»»∆¡»
.‰˙BL BÊ È¯‰ - ‰ˆÁÓ ÏÚ«∆¡»¬≈»

רוב 63) אחר הלך אחד, עד תורה שהאמינה מקום "כל
דעות".

.ÎÈ„Ú ÈtÓ ‰˙BL dÈ‡L e¯Ó‡L ‰ËBÒ Ïk»»∆»«¿∆≈»»ƒ¿≈≈≈
ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË64‡ˆ˙Â , À¿»¬≈¬»««¿»¿»¿≈≈

‰a˙k ‡Ïa65‰i˙M‰Â ,‰¯È˙Òe Èep˜a ‰¯Ò‡ È¯‰L ; ¿…¿À»∆¬≈∆∆¿»¿ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»
.e¯‡aL BÓk ,„Ú da LÈ È¯‰L ‰ÚÓ d¯ÈzzL∆«ƒ»ƒ¿¿»∆¬≈≈»≈¿∆≈«¿

תתירה.64) לא גרמו 65)והשתייה הרעים מעשיה "שהרי
להאסר". לה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שאינן 1) נשים המים, שתיית דיני המשך רבינו בו כלל

אם  מיאון בת וקטנה אביה שהשיאוה קטנה לשתות, ראויות
בעלה, ומת לשתות והעומדת ומניקה מעוברת להן, מקנאים
את  בודקין המים אין מימיו אסורה בעילה שבעל שמי
אם  שתתה, ולא וסתירה קינוי לה שהיה אשה דין אשתו,
הנחשד  עם נישואיה איסור עמה, שנתייחד למי אסורה

עליה.

.‡d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰¯zÒÂ dÏ ‡pwL ‰M‡ƒ»∆ƒ≈»¿ƒ¿¿»≈ƒ»
‡ˆz - È˙‡ÓË Ô‰ :‰¯Ó‡Â ‰˙ˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ;˙BzLÏƒ¿∆»ƒ»¿»¿»¿»≈ƒ¿≈ƒ≈≈
dÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡Â ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿∆∆¿»««¿»¿»¿≈»

‰˙BL2‰˙BL ÈÈ‡Â ‰‡ÓË ÈÈ‡ :‰¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .3- »¿≈ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿≈ƒ»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,˙BzLÏ d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡4Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ»ƒ¿¿≈≈¿…¿À»¿≈ƒ

dÏÚaL B‡ ,d˙B˜L‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :dÏÚa ¯Ó‡»««¿»≈ƒ∆¿«¿»∆¿»»
‰¯zÒpL ¯Á‡ dÏÚa5‰˙BL dÈ‡ BÊ È¯‰ -6˙ÏËBÂ ; «¿»««∆ƒ¿¿»¬≈≈»»¿∆∆

d˙a˙k7ÌÏBÚÏ [ÂÈÏÚ] ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,‰‡ˆBÈÂ8. ¿À»»¿¿»¿ƒ¬»»»¿»

ועומדת 2) בדוקה אני, טמאה שאמרה כיון א. כד, סוטה
(רש"י  הספק את לברר אלא ניתנו לא המרים והמים היא

כ.). המים 3)שם יבדקוה פן שחוששת יראה, מחמת
פ"ג, לקמן וראה יט:) שם (רש"י טהורה היא אם אפילו

נשארה 4)ה"ב. - שותה שאינה מתוך א. כד, שם
פ"א  למעלה וראה כתובתה. והפסידה לבעלה, באיסורה

פ. עליו.5)הערה אסורה,6)ונאסרה ביאה שבא כיון
וראה  ה"ח. להלן כמבואר אשתו, את בודקים המים אין

ה"א. פ"ג, (סוטה 7)לקמן תשתה שלא לה גרם שהוא
והשתיה 8)כד.). עליו, נאסרה וסתירה קינוי לאחר כי

פ"א. סוף למעלה ראה נמנעה, שתתירה

.·ÏÚ Û‡ ,˙BzLÏ ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈLp‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆≈»¿ƒ¿««
,Ô˙B˜L‰Ï ÌÈˆB¯ Ô‰ÈÏÚ·e ˙BzLÏ ˙BˆB¯ Ô‰L Ètƒ∆≈ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿»
¯Á‡ ‰¯È˙Ò È„Ú e‡B·iMÓ ‰a˙k ‡Ïa ˙B‡ˆBÈ ‡l‡∆»¿¿…¿À»ƒ∆»≈≈¿ƒ»««
‰¯OÚ LÓÁÂ .ÌÏBÚÏ Ô‰ÈÏÚa ÏÚ e¯Ò‡ÈÂ Èep˜ È„Ú≈≈ƒ¿≈»¿««¿≈∆¿»«¬≈∆¿≈

Ì·È ˙¯ÓBLÂ ,‰Òe¯‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ÌÈL9‰pË˜e ,10 »ƒ≈¿≈≈¬»¿∆∆»»¿«»
ÏB„b‰ ˙L‡11˙L‡Â ,ÔËw‰ ˙L‡ ‰ÏB„‚e , ≈∆«»¿»≈∆«»»¿≈∆

ÒBÈ‚B¯c‡12‡ÓBq‰ ˙L‡Â ,13B‡ ,¯bÁ‰ ˙L‡Â , «¿¿ƒ¿≈∆«≈¿≈∆«ƒ≈
ÔÎÂ ,„È ˙e¯k ‡e‰L B‡ ,ÚÓBL BÈ‡L ÈÓ B‡ ,Ìl‡‰»ƒ≈ƒ∆≈≈«∆¿»¿≈
dÈ‡LÂ ,„È ˙˙e¯Îe ,‡ÓBq‰Â ,˙Ól‡‰Â ,˙¯bÁ‰«ƒ∆∆¿»ƒ∆∆¿«»¿«»¿∆≈»

˙BzLÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ el‡Ó ˙Á‡ Ïk .˙ÚÓBL14. ««»««≈≈≈»¿»ƒ¿

וקינא 9) שייבמה, לאחיו וממתנת בנים, בלא מת שבעלה
יבמה. אחד.10)לה ויום שנה שתיםֿעשרה מבת פחותה

אחד.11) ויום שנה שלשֿעשרה אבר 12)בן לו שיש
הכ"ד. פ"ב אישות הל' למעלה כמבואר נקבות, ואבר זכרות

אבל 14)עיוור.13) הבאה, בהלכה המבוארים מהטעמים
את  ולהפסיד לעולם לבעליהן להיאסר וסתירה קינוי להן יש

כתובתן.

.‚¯L‡ :¯Ó‡pL ?˙BzLÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿»ƒ¿∆∆¡«¬∆
˙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¿
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פרט 15) אישה, "תחת רומי: בדפוס וכן התימנים, ובכת"י
כג:). (סוטה כו'" אשה,16)לארוסה נקראת שאינה

אינה  - תורה קידושי שהן קידושיה אביה כשקיבל ואפילו
ע"י  להמיתה רשאי ואינו עונשין, בת אינה שהרי שותה,

המשנה'). ('מרכבת המרים מים איש,17)השקאת שאינו
פ"ד, אישות הל' למעלה כמבואר קידושין, קידושיו ואין
ובוודאי  לבינה, בינו שלום הטלת משום כאן ואין ה"ז.
ואשת  המשנה'). ('מרכבת בשבילם השם את למחוק שאסור

רוקח'). ('מעשה זה בכלל זכר 18)שוטה ספק אלא ודאי,
הל' לעיל כמבואר ספק, קידושי - וקידושיו נקבה, ספק
משום  טומטום, דין רבינו הזכיר ולא הי"א. פ"ד, אישות
אשה, לישא לו מותר אנדרוגינוס ורק כלל, נישואין לו שאין

הט"ו. ביאה איסורי מהל' בפ"א יכול 19)כמבואר שאינו
שאם  ומשמע, כז.). (סוטה זו העלמה בלא אפילו לראות
בעין  גם שהרי להשקותה, הוא יכול אחת, בעין רואה הוא
רוקח'). ('מעשה בקלקולה לראות הוא יכול אחת

שם.20) כא.21)סוטה, אות נשא זוטא, וכל 22)'ספרי'
אלא  בא ולא הוא, מיותר הפרשה שבסוף הזה הפסוק

שם). (סוטה לאיש ואשה לאשה איש כגון 23)להשוות
ואילמת. משקה 24)גידמת אינו אילם, או גידם הוא שאם

סומא.25)אותה. סומא.26)כגון היתה אם

.„‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜27- dBˆ¯a ‰˙pÊ Ì‡ , ¿«»∆ƒƒ»»ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿»
‡Ï .dÏ ÔÈp˜Ó CÎÈÙÏ .dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡∆∆¿»««¿»¿ƒ»¿«ƒ»…

d˙B˜L‰Ï28e¯‡aL BÓk ,d˙a˙kÓ dÏÒÙÏ ‡l‡ ,29. ¿«¿»∆»¿»¿»ƒ¿À»»¿∆≈«¿
‰pËw‰ Ï·‡Ôe‡Ó ˙a30dÏ ÔÈ‡L ,dÏ ÔÈp˜Ó ÔÈ‡ - ¬»«¿«»«≈≈¿«ƒ»∆≈»

‡Ï - Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â .dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡‰Ï ÔBˆ»̄¿≈»≈««¿»«¬ƒ»»…≈…
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡31. ∆∆¿»»»

אישות 27) הל' לעיל כמבואר תורה, נישואי נישואיה והרי
הי"א. פרט 28)פ"ג - אשה מהפסוק: נתמעטה שהרי

קטנה 29)לקטנה. אין הראב"ד ולדעת ה"ב, למעלה
אמרו  שהרי ברצון, זינתה אם אפילו בעלה על נאסרת
מותרת  ואנוסה הוא", אונס קטנה, "פיתוי לג:): (יבמות
מפני  נדחית זו שדיעה סובר רבינו אולם ישראל. לבעלה
פתח  "האומר שם: שאמרו א. ט, בכתובות התלמוד סוגיית
נאמן  הי"ב), פי"א אישות הל' למעלה (ראה מצאתי פתוח
ספיקות, שני כאן יש והלא שם: ושאלו עליו", לאוסרה
נאמר  אם ואפילו קידושין, אחר ושמא קידושין קודם שמא
שהאנוסה  ברצון, שמא באונס, שמא - קידושין לאחר
כשקידשה  שהמדובר בסוגיא שם ותירצו לישראל, מותרת
שפתחה  וטען שנים, שלש מבת פחותה והיא לישראל, אביה
ברצון, שמא באונס שמא אחד, ספק אלא כאן שאין פתוח,
מדברת  שהסוגיא רבינו וסובר להחמיר, - תורה איסור וספק
אינו  קטנה שפיתוי הרי קטנה. עדיין כשהיא אפילו שם
על  תיאסר למה כאנוסה, אותה נדון שאם לאונס, נחשב
מה  וגם ה"ב). ביאה איסורי מהל' בפ"ג (מגידֿמשנה בעלה
אין  שזינתה, "קטנה ה"א): פ"ב (סוטה ב'ירושלמי' שאמרו
תלמוד  סוגיית מפני נדחה - בעלה" על להאסר רצון לה

שם. הפנים' ב'מראה וראה הנ"ל, יתומה 30)בבלי היא
מדברי  אלא אינם שקידושיה אמה, או אחיה שהשיאוה
למעלה  כמבואר מיאון, עלֿידי לעקרם ויכולה סופרים,

ה"א. גירושין מהל' אינה 31)פי"א למאן, שיכולה כל
שמותרת  שזינתה כפנויה היא והרי התורה, מן איש כאשת
ומקור  ה"ב. פ"ג ביאה איסורי בהל' כמבואר לכהן, אפילו
נתפשה  לא "והיא שם: שאמרו א. נב, נדה במס' רבינו דברי
שאע"פ  אחרת לך ויש מותרת, (נאנסה) נתפשה אסורה, -
טעות". קידושי שקידושיה זו ואיזו? מותרת, נתפשה שלא
כהן, שאני מנת על כגון - טעות קידושי שם: רש"י ומפרש
ולענין  כלום, מעשיה שאין קטנה וכגון ישראל. הוא והרי
כשהיא  זה וכל היא. בעלמא שפנויה עליו, נאסרה לא זנות
ויכולה  תורה קידושי קידושיה שאין מיאון, ובת יתומה

טעות. בקידושי כמו לעקרם

.‰B˙˜e˜ÊÏ B‡ B˙Òe¯‡Ï ‡p˜32¯Á‡ ‰¯zÒÂ , ƒ≈«¬»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««
ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ‰˙BL BÊ È¯‰ - d‡OpL33‰‡eO . ∆¿»»¬≈»ƒ¿»»«»ƒ¿»
d˙B‡ ÏBÚ·iL Ì„˜ ‰¯zÒÂ ,dÏ ‡pwL34- dÏÚa ∆ƒ≈»¿ƒ¿¿»…∆∆ƒ¿»«¿»

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡Â ,‰a˙k ‡Ïa ‰‡ˆBÈÂ ,‰˙BL dÈ‡≈»»¿¿»¿…¿À»«¬»»»
È„ÚÏaÓ Bz·ÎL ˙‡ Ca LÈ‡ ÔziÂ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡««ƒ≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿¬≈

ÏÚBa ˙·ÈÎLÏ ÏÚa ˙·ÈÎL ‰Ó„wL - CLÈ‡35. ƒ≈∆»¿»¿ƒ«««ƒ¿ƒ«≈

כמבואר 32) לה, לחלוץ או ליבמה לו הזקוקה יבם שומרת
הי"ח. יבום מהל' פ"ב הן 33)לעיל יושבות עכשיו שהרי

כו.). (סוטה הנשים כשאר בעל לחופה,34)תחת שנכנסה
נבעלה. לא עדיין אבל נשואה, של דין לה יש שמאז

אבל 35) סוטה, מי להשקותה אלא אינו זה וכל ב. כד, סוטה
שהרי  תחילה, בעלה שיבעלנה צורך אין בעלה, על להאסר

עליו. נאסרה שזינתה ארוסה אפילו

.Â˙¯¯ÁLÓ‰Â ˙¯ib‰36¯b‰ ˙L‡Â ,37„·Ú ˙L‡Â «ƒ…∆¿«¿À¿∆∆¿≈∆«≈¿≈∆∆∆
¯¯ÁLÓ38˙¯ÊÓÓe ,39¯ÊÓÓ ˙L‡Â40ÒÈ¯Ò ˙L‡Â , ¿À¿»«¿∆∆¿≈∆«¿≈¿≈∆¿ƒ

‰nÁ41Ì„‡ ÒÈ¯Ò B‡42Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zn‰ , «»¿ƒ»»«À»¿«¿≈∆¬≈≈
˙B˙BLÂ ÌÈLp‰ ÏÎk43. ¿»«»ƒ¿

לכל 36) כישראלית היא והרי ששוחררה, כנענית שפחה
הי"ז. ביאה איסורי מהל' בפי"ב כמבואר שהיא 37)דבר,

ישראל. לכל 38)בת כישראל שהוא ששוחרר, כנעני עבד
(פט"ו 39)דבר. בנישואיהן עבירה שאין לגר, שנישאה

שיש  לישראל, נישאה אם אבל ה"ז), ביאה איסורי מהל'
בני  אותה איסור בודקים המים שאין שותה, אינה - שואיהן

ה"ח. בסמוך כמבואר מעוון, האיש מנוקה אלאֿאםֿכן
איסורי 40) (הל' בנישואיהן איסור שאין גיורת, שהיא כגון

אינה  לממזר שנישאה כשרה ישראלית אבל שם), ביאה
משנה' ה'כסף ולדעת בסמוך. למעלה כמבואר שותה,
ממזר" אשת "וממזרת היא: רבינו בדברי הנכונה הגירסה
בדפוסים  אינה זו גירסה אולם בנישואיהם. עבירה שאין
- א כו, סוטה במס' ורש"י התימנים. בכת"י ולא קדומים
הראויה  אשה כלומר, - לממזר" ממזר "אשת מפרש:
זה  בדין והחידוש רוקח'). ('מעשה כדברינו והוא לממזר.
שלום  נעשה ולא תשתה לא ממזר אשת נאמר: שלא הוא,
לא  והלואי בישראל, ממזרים להרבות לנו למה כי ביניהן,

וברש"י). שם, (סוטה ירבה ולא סריס 41)יפרה שנולד
הי"גֿיד. אישות, מהל' פ"ב לעיל כמבואר אמו, מבטן
הנקרא  אדם ע"י ההולדה אברי נתקו או שחתכו לזה בניגוד

ובביאורנו. שם כמבואר אדם, כוס 42)סריס ששתה כגון
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כי  (כסףֿמשנה), בקהל לבוא לו ומותר ונסתרס, עיקרין של
הכהו  או אדם כשכרתו אלא בקהל לבוא תורה אסרה לא
וראה  ה"ט, ביאה איסורי מהל' פט"ז לקמן כמבואר קוץ,
סריס  בכל רבינו מדבר למלך', ה'משנה ולדעת הי"ב. שם
זאת  ובכל אדם, בידי תשמישו אברי כשנתקו ואפילו אדם,
שסריס  ומשוחררת, בגיורת מדובר כאן כי לו, מותרת אשתו
שהדגיש  וזהו ה"א), שם ביאה איסורי (הל' בהן מותר אדם

מצידן. בא שההיתר לבעליהן, המותרות סוטה,43)רבינו
(רש"י  זריעה בר שאינו אע"פ הוא, שכיבה בר סריס כי שם.
סריס  "אשת אומר: שם, המשנה בפירוש ורבינו שם).

שכיבה". לו שאין אע"פ (שותה)

.Ê˙BÓk d˙B‡ ‰˜LÓe dÏ ‡p˜Ó - ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿«≈»«¿∆»¿
‡È‰L44Ì„˜ dÏÚa ˙Óe ˙BzLÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰M‡ . ∆ƒƒ»»∆∆ƒ¿≈«¿»…∆

‰˙BL dÈ‡ - ‰zLzL45d˙a˙k ˙ÏËB ‡ÏÂ ,46. ∆ƒ¿∆≈»»¿…∆∆¿À»»

(סוטה 44) נהרגנו ולא הולד על נחוס אומרים ואין מעוברת,
לה  שממתינים סוברים שם ה'תוספות' אולם וברש"י). שם,

אותה. משקים ואז שתלד, האיש 45)עד והביא שנאמר:
מת. והרי אשתו, כתובתה 46)את והפסידה זנתה שמא

הלל). כבית כד. (סוטה

.Á¯Á‡ ÂÈÓiÓ ‰¯eÒ‡ ‰‡Èa ‡aL LÈ‡ Ïk»ƒ∆»ƒ»¬»ƒ»»««
ÏÈc‚‰L47ÌÈ¯¯‡Ó‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡ -48˙‡ ÔÈ˜„Ba ∆ƒ¿ƒ≈««ƒ«¿»¿ƒ¿ƒ∆

¯eÒ‡L ,ÂÈÓÁ ˙È·a B˙Òe¯‡ ÏÚ ‡a elÙ‡Â .BzL‡ƒ¿«¬ƒ»«¬»¿≈»ƒ∆»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ49.BzL‡ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ƒƒ¿≈¿ƒ≈««ƒ¿ƒ∆ƒ¿

˙‡ ‡Oz ‡È‰‰ ‰M‡‰Â ,ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»»ƒ≈»¿»ƒ»«ƒƒ»∆
˙‡ ‰‡OB ‰M‡ ,ÔBÚÓ ‰wÓ LÈ‡‰L ÔÓÊa - dBÚ¬»ƒ¿«∆»ƒ¿À∆≈»ƒ»¿»∆

dBÚ50. ¬»

עונשין.47) בר יח)48)שהוא ה, (במדבר הפסוק עלֿפי
אותה  מחסרים שהם לפי כן ונקראו המאררים", המרים "מי
כח, ביחזקאל האמור ממאיר" "סילון מלשון: העולם, מן
שמקללים  בה הנמחות האלות שם על או שם). (רש"י כד

שם). (רמב"ן אישות 49)אותה מהל' פ"י לעיל כמבואר
דברי 50)ה"א. ומקור הי"ז. פ"ג להלן וראה א. כח, סוטה

נא. הערה להלן רבינו,

.ËÈ·iÁÓ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿¬»»»≈«»≈
‰iL elÙ‡ ,‰OÚ È·iÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï51dÏ ‡p˜Â , »ƒ≈«»≈¬≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»

‰˙BL dÈ‡ - ‰¯zÒÂ52,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz ‡l‡ ; ¿ƒ¿¿»≈»»∆»≈≈¿…¿À»
‡OÂ ¯·Ú .‰Ê ÌeMÓ Û‡ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¬»»»«ƒ∆»«¿»»

B¯·Á ˙˜ÈÓe B¯·Á ˙¯aÚÓ53ÔÈ‡L ,‰˙BL BÊ È¯‰ - ¿À∆∆¬≈≈∆∆¬≈¬≈»∆≈
‰¯·Ú Ô‡k54. »¬≈»

שניה 51) שהיא שניה, ונקראת סופרים, מדברי שאסורה
ה"ו. אישות מהל' פ"א לעיל בפירוש 52)לעריות, שהרי

וחלוצה  גרושה גדול, לכהן "אלמנה כג:): (סוטה שנינו
שם  ומפרש כתובה". נוטלות ולא שותות לא הדיוט, לכהן
עליהן  שבא מעון, מנוקה האיש שאין משום הטעם, רבינו
מדברי  אלא אסורה אינה לכהן חלוצה והרי אסורה, ביאה
הוכיח  ומכאן ה"ז), ביאה איסורי מהל' פי"ז (ראה סופרים
סופרים  מדברי עליו אסורה אשתו היתה שאפילו רבינו

(משנהֿלמלך). שותה אינה - או 53)בלבד חבירו שמת
עד  להנשא ואסורה מניקה, או מעוברת והיא גירשה,
לעיל  כמבואר יניקה, חדשי וארבעה עשרים עליה שיעברו

הכ"ה. גירושין מהל' מצד 54)פי"א אסורה זו ביאה אין
שם), גירושין הל' (ראה הולד סכנת משום אלא עצמה,
לאחר  כלומר זמן, לאחר ולהחזירה להפרישה יכול שהרי
שם, גירושין והל' כד. (סוטה היניקה חדשי וארבעת עשרים
וביאתה  לעולם שאסורה שניה, לאיסור דומה זו ואין הכ"ח).
אין  - חמיו בבית ארוסתו על הבא וכן עצמה, מחמת אסורה
('מרכבת  עצמה מצד אלא אחר דבר מחמת הביאה איסור

המשנה').

.È‡OÂ ,ÌÈa ‡ÏÂ „ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»»¿»≈≈¿…»ƒ¿»»
‰¯˜Ú55˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰˜Ê B‡56‡ÏÂ ,‰˙BL dÈ‡ - ¬»»¿≈»«¿ƒ≈»»¿…

‰a˙k ˙ÏËB57‰Èe‡¯ ˙¯Á‡ ‰M‡ B‡ ÌÈa BÏ eÈ‰ . ∆∆¿À»»»ƒƒ»«∆∆¿»
‰˜Ê ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B‡ ‰˜LÓ ‰Ê È¯‰ - „ÏÈÏ≈≈¬≈∆«¿∆»««ƒ∆ƒ¿≈»

„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡Â ˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰¯˜Ú B‡58‡lL . ¬»»«¿ƒ¿≈»¿»≈≈∆…
;„ÏÈÏ ‰Èe‡¯· ‡l‡ ,'Ú¯Ê ‰Ú¯ÊÂ' ‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»¿ƒ¿¿»»«∆»»¿»≈≈
dk¯„ ‰È‰ ,ÁÂ¯a „Ïz - ¯Úˆa ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»∆∆¿««≈≈¿∆«»»«¿»

ÌÈ¯ÎÊ „Ïz - ˙B·˜ „ÏÈÏ59. ≈≈¿≈≈≈¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

clil dkxc did ,geexa clz - xrva zclei dzid m`y"
."mixkf clz - zeawp

הובאו  ששם אלא סוטה, מסכת בגמרא הוא הדברים מקור
לבנים, יולדת - שחורים יולדת היתה אם ברכות: שתי עוד
גירסת  היתה שכך לומר ויש ארוכים". יולדת - קצרים

שם. סוטה בש"ס הרמב"ם
(15 dxrd 34 cenr g"k wlg y"ewl itÎlr)

או 55) תתעבר, שלא כדי עקרין של כוס ששתתה כגון
מב:). ליבמות (רש"י שלה האם וניטלה רחמה שנעקר

לעיל 56) כמבואר אשה, סימני לה ואין אמה מבטן לקויה
ה"ו. אישות מהל' ולא 57)פ"ב כתנאֿקמא א. כד, סוטה

ואין  הואיל לקיימן לו ראויות אינן אלה שכל אליעזר. כרבי
וראה  שם), (רש"י ורביה פריה על נצטוו וישראל בנים, לו

ה"ז. אישות מהל' פט"ו או 58)לעיל בנים לו ויש הואיל
אישות  הל' לעיל כמבואר הן, לאישות ראויות - אחרת אשה
מפורש  וכן אשתו", את האיש "והביא בה: קורא ואני שם.
כו. סוטה ב'תוספות' והובא ה"ג, פ"ד (סוטה ב'ירושלמי'
לו  היו שאם אלעזר, לרבי חכמים "מודים ישא): לא ד"ה

שותה". שהיא ובנים (סוטה 59)אשה האומר כדברי שלא
מי  זרע, ונזרעה שנאמר: שותה, אינה - "איילונית שם):
כדברי  אלא להזריע", דרכה שאין זו יצאת להזריע, שדרכה
הזאת  האשה שתהא תורה הקפידה שלא שם, ישמעאל רבי

לילד. ראויה

.‡ÈÈep˜ ÔÈa e˙Óe ÌÈ·e ‰M‡ BÏ eÈ‰60- ‰¯È˙ÒÏ »ƒ»»ƒ≈≈ƒƒ¿ƒ»
˙È‡¯ ¯·k61BÏ eÈ‰ ‡Ï .d˙B‡ ‰˜LÓe ,˙BzLÏ ¿»ƒ¿≈ƒ¿«¿∆»…»

˙ÈBÏÈ‡‰ BÊ ‡l‡ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡ÏÂ ÌÈa»ƒ¿…ƒ»»¿»≈≈∆»»«¿ƒ
da ‡ˆBiÎÂ62Èep˜ ÔÈa B˙Le¯bÓ Ôa BÏ „ÏBÂ , ¿«≈»¿«≈ƒ¿»≈ƒ

˙BzLlÓ ˙ÈBÏÈ‡‰ ˙ÈÁ„ ¯·k - ‰¯È˙ÒÏ63. ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈»«¿ƒƒƒ¿
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העקרה.60) לאשתו נמצא 62)העקרה.61)שקינא
כאמור  לשתות, ראויה זו איילונית היתה לא הקינוי שבשעת

הקודמת. סוטה,63)בהלכה ב'ירושלמי' זו, הלכה כל
שם.

.·ÈÈÓ ‰˙˙L ‡ÏÂ ‰¯È˙Òe Èep˜ dÏ ‰È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»»»ƒ¿ƒ»¿…»¿»≈
‡lL ÔÈa ,d˙B˜L‰Ï dÏÚa ‰ˆ¯ ‡lL ÔÈa - ÌÈ¯n‰«»ƒ≈∆…»»«¿»¿«¿»≈∆…

‡È‰ ‰˙ˆ¯64,˙„B‰ B‡ ,‰‡ÓË „Ú dÏ ‡aL ÔÈ·e , »¿»ƒ≈∆»»≈À¿»»
ÌÈLp‰ el‡Ó ‰˙È‰ B‡65B‡ ,˙BzLÏ ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L »¿»≈≈«»ƒ∆≈»¿ƒ¿

ÔÈc ˙Èa dÏ e‡pwL66dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡Â ÏÈ‡B‰ - ∆ƒ¿»≈ƒƒ¿∆∆¿»««¿»
BnÚ ‰„ÁÈ˙pL ‰Ê ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈ƒ¬»«∆∆ƒ¿«¬»ƒ

ÌÏBÚÏ67¯·Ú Ì‡Â .dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L C¯„k ¿»¿∆∆∆ƒ¬»««¿»¿ƒ»«
dÏ eÈ‰ elÙ‡ ,Ë‚a ÂÈzÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - d‡Oe¿»»ƒƒ»ƒ«¿»¿≈¬ƒ»»

epnÓ ÌÈa ‰nk68‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .69ÌLk :e„ÓÏ «»»ƒƒ∆ƒƒ«¿»»¿¿≈
ÏÚBaÏ ‰¯eÒ‡ Ck ÏÚaÏ ‰¯eÒ‡L70. ∆¬»«««»¬»«≈

טמאה.64) שהיא הודתה לא אבל יראה, מחמת
ה"ב.65) לעיל או 66)המנויות בעלה שנתחרש כגון

ה"יֿיא. פ"א למעלה כמבואר אחרת, למדינה שהלך
ואפילו 67) יגרשנה, או בעלה כשימות ואפילו ב. כז, סוטה

רוצה  אינו והבעל לשתות ומוכנה אני טהורה טוענת אם
שנינו  וכן א. צב, ביבמות כמבואר עליו, נאסרה - להשקותה
בית  מתרומת אפילו בתרומה, לאכול שאסורה ו.), (סוטה
הקינוי  הוא: שכלל להשקותה, רוצה אינו שבעלה כל אביה,
שאם  אלא ולתרומה, ולבועל לבעל אותה אוסרים והסתירה
ואין  באיסורה, נשארה - שתתה לא ואם הותרה , - שתתה
והשווה  (משנהֿלמלך). בעל של כרחו בעל אותה משקים

הי"ב. ביאה איסורי מהל' ב.68)פי"ח כד, יבמות
רבינו.69) משה עד איש מפי איש בשמועה שקיבלו
אחת 70) ונטמאה, נטמאה בפרשה, האמורות פעמים "שתי

חכמים  ואמרו במשנה). כז: (סוטה לבועל" ואחת לבעל
מה  לה, ראוי שאינו במי עיניה נתנה "סוטה ט.): (שם
נטלוהו  שבידה ומה לבועל), (שאסורה לה ניתן לא שביקשה
לבעלה. נאסרה הודתה ואם מתה. מים, שותה (אם ממנה
שמבקש  מה שלו, שאינו במה עיניו הנותן שכל שם), רש"י

הימנו". נוטלים - שבידו ומה לו, נותנים אין -

.‚È·e ,Èep˜ Ì„˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡‰¯zÒpL ÌÈ„Ú ‰ÈÏÚ e‡ ¬»ƒ…»«ƒ»»∆»≈ƒ∆ƒ¿¿»
eÒÎpL ÔB‚k ,¯ÚÎÓ ¯·„ e‡ˆÓe e‡·e ,‰Ê LÈ‡ ÌÚƒƒ∆»»¿»»¿…»¿∆ƒ¿¿

d¯B‚Á ˙¯‚BÁ ‰e‡ˆÓe ÂÈ¯Á‡71˜¯ e‡ˆÓ B‡ ,72 «¬»¿»»∆∆¬»»¿…
‰lÈk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ73dÏÚa d‡ÈˆB‰ Ì‡ ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»ƒ«ƒ»¿«≈»∆ƒƒ»«¿»
‰Êk ¯ÚÎÓ ¯·„a74ÔÚËpÏ ‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ -75‡l‡ , ¿»»¿…»»∆¬≈…ƒ»≈«ƒ¿»∆»

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡76epnÓ ÌÈa dÏ eÈ‰Â ,d‡Oe ¯·Ú Ì‡Â . ¬»»»¿ƒ»«¿»»¿»»»ƒƒ∆
‡ˆz ‡Ï -77‡ˆz - epnÓ ÌÈa dÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ;78. …≈≈¿ƒ…»»»ƒƒ∆≈≈

(יבמות 71) לצניעות חוגרות הנשים שהיו מכנסים) (כעין
אישות  מהל' פכ"ד לעיל רבינו בדברי וראה וברש"י), כד:

שם).72)הט"ו. רבינו, (לשון הפרושה 73)לח רשת
הרוק  זרק "מי הישן. על להגן למיטה מעל חופה כעין
ורקקה  זו זינתה הילכך למעלה, ופניו השוכב אם כי למעלה,

שם). ביבמות, (רש"י תשמיש" את 74)בשעת זה "מגפפין
בהל' רבינו לשון דלתות", והגיפו זה אחר זה שנכנסו או זה,

שם. לעז.75)אישות דברי עליו שטוענים לחשוד,
נטמאה.76) שנולדו 77)שמא בניה על לעז להוציא שלא

לאביהם. האסורה הרי"ף 78)מאשה וכפירוש שם. יבמות,
שם.

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na79ep¯La80‰ÈÏÚ ¯ÈÚ‰ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»ƒ»∆»
‰pÊ ÈBÏt :e¯Ó‡Â ¯˙BÈ B‡ ‰ˆÁÓe ÌBÈ ÔÚËp‰ ÏÚÂ¿««ƒ¿»∆¡»≈¿»¿¿ƒƒ»
B‡ dÏ eÈ‰ ‡lL ‡e‰Â .ÏBw‰ ˜ÒÙ ‡ÏÂ ˙ÈBÏt ÌÚƒ¿ƒ¿…»««¿∆…»»
‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .ÏBw‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚnL ÌÈ·ÈB‡ BÏ¿ƒ∆«¬ƒƒ∆«¬»ƒ…»¿»
˙ÓÁÓ ‡lL ÏBw‰ ˜ÒtL B‡ ,¯ÈÚa ‰Ê ¯·„Ï ‰p¯ ÌL»ƒ»¿»»∆»ƒ∆»««∆…≈¬«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ˆz ‡Ï - ÔÚËpÏ ˙‡O Ì‡ ,‰‡¯Èƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿»…≈≈««ƒ∆≈

ÌÈa dÏ81‡Ï - BnÚ ‰˙pfL „Á‡ „Ú ‡a elÙ‡ . »»ƒ¬ƒ»≈∆»∆ƒ¿»ƒ…
‡ˆz82. ≈≈

תצא.79) - בנים לה היו לא כמבואר 80)שאם הלעיזו,
וכן  התימנים, ובכת"י לד. הערה ה"ח, פ"א, לעיל בביאורנו

העיר". "שנבוכה רומי: א.81)בדפוס כה, יבמות
כי 82) נאמן, אינו - וסתירה קינוי לו קדם שלא אחד עד כל

באו  ואם סו.). (קידושין משנים" פחות שבערוה דבר "אין
הט"ז. בסמוך מבואר דינה עדים, שני

.ÂË˙‡OÂ ,¯ÚÎÓ ¯·„ È„Úa dÏÚa d‡ÈˆB‰L ÈÓƒ∆ƒ»«¿»¿≈≈»»¿…»¿ƒ»
ÔÚËpÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dL¯‚Â ¯Á‡Ï¿«≈¿≈¿»¬≈¬»¿ƒ»≈«ƒ¿»

BÏÏ‚a dÏÚa ˙ÁzÓ ‰˙‡ˆiL83‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ; ∆»»»ƒ«««¿»ƒ¿»¿ƒƒ»…
‡ˆz84.ÌÈa dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈≈««ƒ∆≈»»ƒ

עולמית.83) עליו ונאסרה לו, נבעלה הואיל 84)שמא
מחמירים  ואין הקול הופסק אחר, לבעל נישאת ובינתיים
המתואר  לדין דומה זה והרי כד:), (יבמות כך כל עליה
לנטען  נישאת אם . . . הקול פסק ש"אם הקודמת בהלכה

בנים". לה שאין אע"פ תצא, לא -

.ÊËÌÚ ‰˙pfL e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú ÈL e‡aL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¿≈≈ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»ƒ
‡ˆz BÊ È¯‰ - ÔBL‡¯‰ dÏÚa ˙Áz ‰˙È‰Lk ‰Ê∆¿∆»¿»«««¿»»ƒ¬≈≈≈

‰fÓ85ÏÎÂ .ÌÈa ‰nk epnÓ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ∆¿««ƒ∆≈»ƒ∆«»»ƒ¿»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - '‡ˆz' e¯Ó‡L ÌB˜Ó86. »∆»«¿≈≈≈≈¿…¿À»

נאנסה,85) אם אבל ברצון, כשזינתה זה וכל שם. יבמות,
לבועל  גם היא מותרת - ישראל בעלה על נאסרה ולא הואיל

סק"י). יא, סי' אהע"ז מחוקק' 'ירושלמי'86)('חלקת
בלא  תצא כלומר, פרן", בלא "תיפוק ה"ו: פ"ז כתובות
ויתר  כתובתה. ולהפסיד להאסר לה גרמו מעשיה כי כתובה,
ה"י  פכ"ד אישות הל' למעלה מבוארים בוגדת, אשה דיני

הפרק. סוף עד -

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולא 1) ששתתה סוטה הסוטה, השקאת סדר רבינו בו ביאר

אחר  טומאה עדי באו לבעלה, מותרת היא אם מיד מתה
אברים. דרך או בשגגה או באונס זנתה ששתתה,

.‡ÔÈc ˙È·Ï ‡a ÏÚa‰ ?‰ËBÒ ˙‡˜L‰ ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿»«»«««»¿≈ƒ
ÈBÏt ÌÚ dÏ È˙‡p˜ BÊ ÈzL‡ :Ô‰Ï ¯ÓB‡Â B¯ÈÚaL2, ∆¿ƒ¿≈»∆ƒ¿ƒƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ

‡È‰L ˙¯ÓB‡ ‡È‰ È¯‰Â ,È„Ú Ô‰ el‡Â ,BnÚ ‰¯zÒÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈≈≈««¬≈ƒ∆∆∆ƒ
ÔÈc ˙È·e .¯·c‰ ˜c·Ï d˙B˜L‰Ï ‰ˆB¯ È‡Â ,‰¯B‰Ë¿»«¬ƒ∆¿«¿»ƒ¿…«»»≈ƒ
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È„ÈÓÏ˙ ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓe ,ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ≈
‰i˙L Ì„˜ ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ,B¯ÓLÏ ÌÈÓÎÁ3, ¬»ƒ¿»¿∆»»»∆»…∆¿ƒ»

‰zLzL „Ú ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ È¯‰L4B˙B‡ ÔÈÁlLÓe , ∆¬≈∆∆¿»»»«∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ‰ËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ∆≈«¿ƒ∆«»∆»¿≈ƒ

Lc˜na ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·L ÏL ÏB„b‰5. «»∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek dhey z`wyd xcq cvik"

איש  בין שלום לעשות כדי התורה מן פרשה למחוק הציווי
שגם  כראוי, אינה שהתנהגותה באשה מדבר לאשתו,
ויש  ונסתרה התראתו על עברה בה, התרה שבעלה לאחר
מן  פרשה שתימחק תורה אמרה ואעפ"כ עדים, כך על
מכאן  לאשתו. איש בין שלום לעשות בשביל התורה
שגם  מישראל, ואחד אחד כל של מעלתו כמה עד רואים
בתורה  ציווי יש רצוי, ולא ראוי לא במצב כשנמצא

התורה. מן פרשה תימחק טובתו שבשביל
(451 cenr 'a wlg a"pyz zegiyd xtq)

פלוני.2) עם תיסתר שלא בה שהצריכו 3)התריתי ומה
שלא  וימנעוהו ההתראה יודעים שהם לפי חכמים, תלמידי
שם). סוטה המשנה, בפרוש (רבינו עמה להתקרב

לאחר 4) עליה יבוא ואם ה"ב. פ"א למעלה כמבואר
האיש  שאין שבזמן המים, יבדקוה לא שוב עליו , שנאסרה
לעיל  כמבואר עוונה, את נושאת האשה אין מעוון, מנוקה

ה"ח. ל):5)פ"ב ה, (במדבר בה שנאמר א. ז, סוטה
(דברים  ממרא בזקן ונאמר התורה" כל את הכהן לה "ועשה
'גזירהֿשוה' ולמדו יורוך", אשר התורה פי "על יא): יז,
כאן  אף ואחד, בשבעים להלן מה - "התורה" - "התורה"

ב). עמ' (שם ואחד בשבעים

.·d˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ,ÌÈÏLe¯ÈÏ eÚÈb‰ƒƒƒ»«ƒ≈ƒ«»ƒƒ»
‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Óe ,Ô‰ÈÈa6dÏÚa ÈÙa ‡lL7, ≈≈∆¿«¿ƒ»∆»∆…ƒ¿≈«¿»

ÌÈ¯ÓB‡Â .‰zLz ‡lL ÏB„b „Át d˙B‡ ÔÈ„ÈÁÙÓe«¿ƒƒ»««»∆…ƒ¿∆¿¿ƒ
‰OBÚ ÔÈi‰ ‰a¯‰ ,Èza :dÏ8,‰OBÚ ˜BÁO ‰a¯‰ , »ƒƒ«¿≈««ƒ∆«¿≈¿∆

Ï‡ .ÌÈOBÚ ÌÈÚ¯ ÌÈÎL ‰a¯‰ ,‰OBÚ ˙e„ÏÈ ‰a¯‰«¿≈«¿»«¿≈¿≈ƒ»ƒƒ«
ÏÚ ‰ÁniL ‰M„˜a ·zÎpL ÏB„b‰ ÌMÏ ÈÓ¯‚zƒ¿¿ƒ«≈«»∆ƒ¿«ƒ¿À»∆ƒ»∆«

CeÓ„˜ ‰a¯‰ ,Èza :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â .ÌÈn‰9,eÙËLÂ ««ƒ¿¿ƒ»ƒƒ«¿≈¿»¿ƒ¿¿
.eÏLÎÂ Ô‰ÈÏÚ Ô¯ˆÈ Û˜z ÌÈ¯˜ÈÂ ÌÈÏB„b ÌÈL‡Â«¬»ƒ¿ƒƒ»ƒ»«ƒ¿»¬≈∆¿ƒ¿¿

B˙lk ¯Ó˙Â ‰„e‰È ‰OÚÓ dÏ ÔÈ„ÈbÓe10‰OÚÓe , «ƒƒ»«¬≈¿»¿»»«»«¬≈
BËLt ÏÚ ÂÈ·‡ L‚ÏÈÙa Ô·e‡¯11ÔBÓ‡ ‰OÚÓe , ¿≈¿ƒ∆∆»ƒ«¿»«¬≈«¿

B˙BÁ‡Â12‰¯Ó‡ Ì‡Â .‰„BzL „Ú ‰ÈÏÚ Ï˜‰Ï È„k , «¬¿≈¿»≈»∆»«∆∆¿ƒ»¿»
'‰˙BL ÈÈ‡' B‡ ,'È˙‡ÓË Ô‰'13‰a˙k ‡Ïa ‰‡ˆBÈ - ≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ»¿»¿…¿À»

.dÏ ˙ÎÏB‰Â¿∆∆»

השמות 6) את בגללה למחוק יצטרכו ולא שתודה כדי
תודה.7)שבמגילתה. ולא ותתגבר בו, גס שלבה מפני

'מרכבת  בעל ולדעת רוקח'). ('מעשה ה"ו בסמוך וכמבואר
הבעל. בפני להודות תבוש אולי הוא, הטעם המשנה'

אמת 8) ושמא קלקול, לידי שתבוא ילדה לנערה "וגורם
ז. (שם זו" מנוולת מיתה לידי עצמך תביאי אל הדבר

העולם 9)וברש"י). מן ונשטפו זו, בעבירה אותך קדמו
הפסוק  על נשא, פרשת ב'ספרי' [והוא הודו. שלא לפי

הכהן]. אותה ככתוב 10)והשביע בוש, ולא שהודה
כו) לח, ממני".(בראשית "צדקה כותבת 11): שהתורה

פילגש  בלהה את וישכב ראובן "וילך כב): לה, (שם עליו
ראובן  האומר "כל נה:) (שבת הדרש שלפי (אע"פ אביו"
אביו, של מצעו שבלבל אלא . . . טועה. אלא אינו - חטא
הודה  ראובן וגם עמה"). שכב כאילו הכתוב עליו ומעלה

ב. ז, בסוטה כמבואר חטאו, בשמואלֿב,12)על המסופר
[וזהו  בחטאו שהודה מצאנו ולא זנות, בעבירת שנכשל יג
וראה  ונשטפו", קדמוך "הרבה למעלה: שכתב למה פירוש

שמח']. האיום 13)ב'אור שלאחר מאד, שאפשר אע"פ
טהורה  ובאמת שותה, איני ואמרה פחדה עליה, שאיימו
האומרת: שכל כתובה, בלא שיוצאה רבינו משמיענו היא,
ב'ירושלמי' כמבואר אני", "טמאה כאומרת שותה" "איני
"כלום  יט:): (סוטה עקיבא רבי אמר וכן ה"ג, פ"ג סוטה
"כיון  ועומדת", בדוקה הלא לבודקה, אלא צריכים אנו
וראה  (רש"י). טמאה" שהיא מודה שותה, איני שאמרה
. . . שותה ואיני טמאה איני אמרה "אם ה"א: פ"ב לעיל
(כסףֿמשנה  האיום קודם מדובר ושם כתובה", בלא תצא

ומעשהֿרוקח).

.‚d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ‰¯B‰Ë ‡È‰L d¯ea„a ‰„ÓÚ»¿»¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒƒ»
‰¯ÊÚ ÏL ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚLÏ14L„˜ „‚k ‡e‰L , ¿««ƒ¿»ƒ∆¬»»∆¿∆∆…∆

ÌÈL„w‰15ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ d˙B‡ ÔÈÏÚÓe .16ÔÈÙÈwÓe «√»ƒ«¬ƒ»ƒ»¿»«ƒƒ
.‰„Bz ÈÏe‡ ,dLÙ ¯ˆ˜zL „Ú dÚbÈÏ È„k ,da»¿≈¿«¿»«∆ƒ¿««¿»«∆

אותה 14) מביאים הגזית, בלשכת היושב הגדול [מביתֿהדין
ז.): (סוטה ששנינו כמו נקנור, שער שהוא המזרח, לשער
"מעלין  שם: רבינו וכפירוש המזרח", לשער אותה "מעלין
פירש  הרי המזרח", בשער שהיא לפי - ומורידין אותה
המזרח, בשער היא שהרי כלומר: המזרח", "לשער המלים
ההעמדה  וזוהי הגזית. מלשכת לשם אותה שמביאים
"והעמידה  טז) ה, (במדבר סוטה בפרשת הנאמרת הראשונה
שם]. ב'ספרי' כמפורש ניקנור, שער שזהו ה'", לפני

הבית 15) הר שער זה, כנגד זה מכוונים "השערים כי
כנגד  נשים עזרת ושער נשים, עזרת שער כנגד (המזרחי)
ההיכל" פתח כנגד העזרה ושער הגדולה, העזרה שער
ה"אֿה). פ"ו הבחירה בית הל' וראה טז. יומא רש"י (לשון
לפני  "והעמידה שם) (במדבר שנאמר מה לקיים זה [וכל

(שם 16)ה'"]. במשנה שנאמר ממה כן ולמדו א. ח, סוטה
בלשכת  למעלה היא והרי המזרח", לשער אותה מעלין ז.)
ומורידין  שמעלין הכוונה אלא המזרח, שער ליד הגזית

למקום. ממקום אותה

.„¯ÚL „‚k d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - d¯ea„a ‰„ÓÚ Ì‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒƒ»¿∆∆««
ıeÁaÓ Á¯Ên‰17ÌL d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ,18‰˙È‰ . «ƒ¿»ƒ««¬ƒƒ»»»¿»

ÔÈ¯BÁLa ‰qk˙Ó - ÌÈ·Ïa ‰qk˙Ó19eÈ‰ Ì‡Â . ƒ¿«»ƒ¿»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ»
Ô‰a dÏ ÔÈ‡L ÌÈ„‚·a ‰qk˙Ó - dÏ ÔÈ‡ ÔÈ¯BÁM‰«¿ƒ»ƒ»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ∆≈»»∆

Ïk ÔÈ¯ÈÒÓe .ÈB.‰ÈÏÚL ·‰ÊÂ ÛÒk ÈÏÁ ¿ƒƒ»¬ƒ∆∆¿»»∆»∆»

יח)17) שם, (במדבר סוטה שבפרשת השניה ההעמדה [זוהי
חוץ, כלפי שהיא ה'", לפני האשה את הכהן "והעמיד
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מהל' בפ"ד רבינו שכתב כמו ניקנור, שער באסקופת
מן  לפנים - ראשונה העמדה ואילו ה"ב, כפרה מחוסרי
פ"א  סוטה שבתוספתא להעיר ויש העזרה]. כלפי השער
מבחוץ, עומד והכהן מבפנים, עומדת "היא שנינו: ה"ג,
ה', לפני האשה - ה' לפני האשה את הכהן והעמיד שנאמר

ה'". לפני הכהן "לפני 18)ואין בה שנאמר א. ח, סוטה
העזרה  באי לכל ויציאה כניסה דרך שבו הפתח והוא - ה'"

וראה 19)(רש"י). ב). עמ' (שם ולנוולה לכערה כדי
הי"א. בסמוך

.‰ÏkL ;ÌÈL ÏL ÏB„b ıea˜ ‰ÈÏÚ ÔÈˆa˜Óe¿«¿ƒ»∆»ƒ»∆»ƒ∆»
:¯Ó‡pL ,d˙B‡¯Ï ˙B·iÁ ÌL ˙B‡ˆÓp‰ ÌÈLp‰«»ƒ«ƒ¿»»«»ƒ¿»∆∆¡«
LÈ‡ ÏÎÂ .‰Î˙nÊk ‰ÈOÚ˙ ‡ÏÂ ÌÈLp‰ Ïk e¯qeÂ¿ƒ«¿»«»ƒ¿…«¬∆»¿ƒ«¿∆»¿»ƒ

‰‡¯ÈÂ ‡B·È - d˙B‡¯Ï ‡B·Ï ıtÁiL20˙„ÓBÚ ‡È‰Â . ∆«¿…»ƒ¿»»¿ƒ¿∆¿ƒ∆∆
„È„¯ ‡Ïa Ô‰ÈÈa21‰È„‚·a ‡l‡ ,˙ÁtËÓ ‡Ï·e ≈≈∆¿…¿ƒ¿…ƒ¿««∆»ƒ¿»∆»

.d˙Èa CB˙a ‰M‡‰L BÓk ,dL‡¯ ÏÚL ‰tÎÂ¿ƒ»∆«…»¿∆»ƒ»¿≈»

(שם).20) חובה - ונשים רשות, – צעיף,21)אנשים
הל' לעיל רבינו (לשון טלית כמו גופה כל את "החופה
אומר  הכתוב וכן הי"ב). פכ"ד שם וראה הי"א, פי"ג אישות

מעלי". רדידי את "נשאו ז): ה, השירים (שיר

.ÂÈtÓ ,‰È˙BÁÙL ‡ÏÂ ‰È„·Ú ‡Ï ÌL ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â¿≈«ƒƒ»…¬»∆»¿…ƒ¿∆»ƒ¿≈
Ô‰a ˙·MÈ˙Ó dzÚ„Â Ô˙B‡ ˙¯kÓ ‡È‰L22. ∆ƒ«∆∆»¿«¿»ƒ¿«∆∆»∆

(שם):22) פירש"י וכן ב. ז, בסוטה במשנה הוא כן
ולא  תירא ולא עליו מתגברת דעתו ביתו, בני רואה "כשאדם

תודה".

.Ê,˙¯kÓ ‡È‰L ÔBLÏa Ô‰k‰ dÚÈaLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ»«…≈¿»∆ƒ«∆∆
dBLÏa dÚÈ„BÓe23‰¯È˙Òe Èep˜ ‡l‡ dÏ Ì¯‚ ‡lL ƒ»ƒ¿»∆…»«»∆»ƒ¿ƒ»

ÔBLÏa dÏ ¯ÓB‡Â .‰¯zÒÂ dÏÚa dÏ ‡pwL∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»¿≈»¿»
˙ÈËO ‡Ï Ì‡Â ,C˙‡ LÈ‡ ·ÎL ‡Ï Ì‡ :˙¯knL∆«∆∆ƒ…»«ƒ…»¿ƒ…»ƒ
ÌÈ¯¯‡Ó‰ ÌÈ¯n‰ ÈnÓ È˜p‰ - CLÈ‡ ˙Áz ‰‡ÓËÀ¿»««ƒ≈ƒ»ƒƒ≈«»ƒ«¿»¿ƒ
ÈÎÂ ,CLÈ‡ ˙Áz ‰‡ÓË ˙ÈËO Èk z‡Â .‰l‡‰»≈∆¿«¿ƒ»ƒÀ¿»««ƒ≈¿ƒ
- CLÈ‡ È„ÚÏaÓ Bz·ÎL ˙‡ Ca LÈ‡ ÔziÂ ,˙‡ÓËƒ¿≈«ƒ≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿¬≈ƒ≈
˙‡ ÈÈ ˙˙a ,CnÚ CB˙a ‰Ú·LÏÂ ‰Ï‡Ï C˙B‡ ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»¿»»¿ƒ¿À»¿«≈¿≈¿»∆
ÌÈ¯¯‡Ó‰ ÌÈn‰ e‡·e .‰·ˆ CËa ˙‡Â ˙ÏÙB CÎ¯È¿≈≈∆∆¿∆ƒ¿≈»»»««ƒ«¿»¿ƒ

C¯È ÏÈtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ CÈÚÓa ‰l‡‰24‡È‰Â . »≈∆¿≈«ƒ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈¿ƒ
'ÔÓ‡ ÔÓ‡' ˙¯ÓB‡25dÚÈ„BÓe .˙¯knL ÔBLÏa ∆∆»≈»≈¿»∆«∆∆ƒ»

ÛBqa C¯i‰Â ‰lÁz ‰˜Ïz ‡È‰ ÔËa‰L26‡lL È„k , ∆«∆∆ƒƒ¿∆¿ƒ»¿«»≈«¿≈∆…
ÌÈn‰ ÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆB‰Ï27. ¿ƒ«««««ƒ

אל 23) "ואמר יט): ה, (במדבר שנאמר ב. לב, סוטה
משמע  - האשה "אל אומר, שהוא לשון בכל - האשה"
(רש"י). בלשון" מכרת שתהא בלבה, הנכנסים דברים

א.24) יז, סוטה במס' זה אחר 25)כל אמן העונה "שכל
ה"א). פ"ב שבועות (הל' מפיו" שבועה כמוציא שבועה,

א. לו, שבועות מס' ההשבעה 26)ראה שבלשון אע"פ
התחילה  ירך (כי בטן ואחרֿכך תחילה ירך מזכיר: הוא
כשהמים  - ח:) סוטה - הבטן ואחרֿכך תחילה, בעבירה
ואח"כ  תחילה הבטן לגוף, כניסתם דרך אותה, בודקים

ואין 27)הירך. האלה, כסדר המים עשו לא שיאמרו
וברש"י). ט: (שם ידם על זו פורענות

.Á¯B‰Ë ¯BÚ ÏL ‰l‚Ó ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â28¯ÙÒ BÓk , ¿««»≈ƒ¿ƒ»∆»¿≈∆
‰¯Bz29L„w‰ ÔBLÏa ‰ÈÏÚ ·˙BÎÂ ,30Ba ÔÈ‡L BÈ„a , »¿≈»∆»ƒ¿«…∆ƒ¿∆≈

ÌBz˜˜31‰M‡ ÏL dÓLÏ ,32k ,Ïk ·˙BÎÂ .Ëb‰ BÓ «¿«¿ƒ¿»∆ƒ»¿«≈¿≈»
Ì‰a d˙B‡ ÚÈaL‰L ÌÈ¯·c‰33‰lÓ ˙B‡a ˙B‡ «¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«»»∆¿ƒ»

ÔÓ‡' ·˙Bk BÈ‡Â .B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ·˙BÎÂ ,‰lÓa¿ƒ»¿≈∆«≈ƒ¿»¿≈≈»≈
'ÔÓ‡34. »≈

אמרו 28) ה"ד, פ"ב סוטה וב'ירושלמי' טהורה, בהמה של
עור  על גנוז השם ונמצא שותה, איני תאמר שמא הטעם:

טמאה". בהמה בהמה 29)של עור על אלא נכתב שאינו
ה"ח, פ"ד לקמן וראה ה"י). תפילין מהל' (פ"א טהורה
משום  דברים, לכמה כספרֿתורה דינה סוטה שמגילת
הכהן  האלה האלות את "וכתב כג): ה, (במדבר שנאמר

עשתה 30)בספר". המלכה הילני לז.): (יומא אמרו שכן
יצטרך  (ולא עליה כתובה סוטה שפרשת זהב של טבלא
שם). רש"י - סוטה מגילת ממנו לכתוב ספרֿתורה להביא
מה  וכותב רואה כותב, "כשהוא שנינו: ב') (בעמ ' ושם
אמרו: ה"א) פ"ב (סוטה ובתוספתא בטבלא". שכתוב
שבלשון  הרי - יתר" ולא חסר לא וכותב, רואה "ממנה

רב'). ('מעשה כותבה ונקראת 31)הקודש נחושת, חומצת
הדיו  את לחזק הקנקנתום ומטבע "ויטריאולו", בלועזית:
. "וכתב שם): (במדבר אמרה והתורה למחקה, יוכלו שלא
פ"ד  לקמן כמבואר להמחות, יכול שהוא כתב - ומחה" . .

לה 32)ה"ט. "ועשה שנאמר: זו, אשה לשם כלומר:
לשמה  מעשיה כל שיהיו - הזאת" התורה כל את הכהן
כ.). סוטה במשנה, הוא וכן ה"י. פ"ב גיטין (תוספתא

הקודמת.33) בהלכה כאמור א.34)בפיו, יז, סוטה
לקבלת  פרט - האלה האלה", האלות את "וכתב שנאמר:
אמן" אמן האשה "ואמרה בפרשה: שכתוב שאע"פ אמן,

השבועה. ומקבלת בפיה אומרת אלא כותבה, אינו

.ËO¯Á ÈÏk ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â35Ba ‰OÚ ‡lL ¿««»≈ƒ¿ƒ∆∆∆…«¬»
ÌÏBÚÓ ‰Î‡ÏÓ36C¯‡Ó ‰Ïa ÈÏÎk ‰‡¯È ‡ÏÂ , ¿»»≈»¿…≈»∆ƒ¿ƒ»∆≈…∆

ÔÓf‰37¯Lk - LcÁ˙pL „Ú ÔL·kÏ B¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .38. «¿«¿ƒ∆¡ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿«≈»≈
‚Ï ÈˆÁ ÌÈÓ BÎB˙Ï Ô˙BÂ39¯Bik‰ ÔÓ40‚Ï ÈˆÁ·e . ¿≈¿«ƒ¬ƒ…ƒ«ƒ«¬ƒ…

B„„BÓ ‰È‰ Lc˜na ‰È‰L41ÏÎÈ‰Ï Ba ÒÎÂ .42. ∆»»«ƒ¿»»»¿¿ƒ¿»«≈»

השקתו 35) היא . . . לו מודדים בה מודד שאדם "במדה
מים  משקה כהן לפיכך משובחים, בכוסות משובח יין
(סוטה  שבכוסות ומגונה פחותה חרש" של במקידה המרים

וברש"י). האמור 36)ט. חרס מכלי שוה' 'גזירה למד
מה  חיים", מים על חרש כלי "אל ה) יד, (ויקרא במצורע
נעשה  שלא חיים מים כעין מלאכה, בו נעשה שלא חרס שם
שלא  יז), ה, (במדבר כאן האמור חרס כלי אף מלאכה, בהם

טו:). (סוטה מלאכה בו "אמר 37)נעשה בגמרא: שם
- פניו נתאכמו אבל פניו, נתאכמו שלא אלא שנו לא רבא,
(כסףֿ כפירש"י ודלא חדש, בכלי רבינו ומפרשה פסולין".

כי 38)משנה). רבינו וסובר שם. רבא, של [בעייתו
מהל' בפי"א מדבריו נראה וכן הסוגיא, בסוף שם נפשטה
ולחםֿמשנה]. כסףֿמשנה ועי' ה"א, צרעת טומאת
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נפח 39) המכיל י) יד, (ויקרא הלח ממדות מדה הוא לוג
ביצים. שלש - ממנו וחצי בינוניות, ביצים שהיה 40)שש

הכהנים  של ורגליהם ידיהם לרחיצת מים ובו במקדש,
"ולקח  יז): ה, (במדבר נאמר ובסוטה יחֿיט), ל, (שמות
- בכלי שנתקדשו אלא קדושים "אין - קדושים" מים הכהן

('ס  כיור" מי שם).אלו במדבר א.41)פרי' פח, מנחות
שם.42) סוטה משנה,

.ÈÌL ‰È‰ ÌB˜Óe43,ÒÎp‰ ÔÈÓÈÏ ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ »»»»«»««»ƒƒ«ƒ¿»
da ‰Úe·˜ ˙ÚaËÂ LÈL ÏL ‡Ï·Ë B·e44dÈa‚Ó . «¿»∆«ƒ¿«««¿»»«¿ƒ«

ÏÚ B˙BÂ ,ÔkLn‰ Ú˜¯wÓ ¯ÙÚ Á˜BÏÂ ‡Ï·h‰««¿»¿≈«»»ƒ«¿««ƒ¿»¿¿«
ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰‡¯iL È„k ÌÈn‰ Èab45Ô˙BÂ . «≈««ƒ¿≈∆≈»∆«¿≈««ƒ¿≈

‰ÚÏ ÔB‚k ,¯Ó ¯·c ÔÎB˙Ï46:¯Ó‡pL ,da ‡ˆBiÎÂ ¿»»»«¿«¬»¿«≈»∆∆¡«
ÌÈ¯n‰ ÈÓ47dÓLÏ ‰l‚n‰ ÔÎB˙Ï ˜ÁBÓe .48. ≈«»ƒ≈¿»«¿ƒ»ƒ¿»

ÌL¯ ‰l‚na ¯‡MÈ ‡lL „Ú ,‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜ÁÓÈÂ¿ƒ¿«»∆»∆«∆…ƒ»≈«¿ƒ»∆
ÏÏk ¯kp‰49. «ƒ»¿»

ההיכל.43) הטבלה 44)ברצפת להגביה בה לאחזה
שיש. אבני כולה שהיא הרצפה עפר 45)משאר שיעור

בתוכם  נבלע יהא ולא המים, פני על וניכר נראה שיהא
שם). בתורה 46)(סוטה, ונזכר מרים, ועליו בר צמח

יז). כט, א.47)(דברים כ, וכ,48)סוטה א. יח, סוטה
ב.49)ב. יט, שם

.‡È‰¯ÊÚ‰ È‰kÓ ‰ÈÏ‡ ‡a „Á‡ Ô‰k Ck ¯Á‡Â50, ¿««»…≈∆»»≈∆»ƒ…¬≈»¬»»
‰l‚Ó ‡e‰L „Ú Ú¯B˜Â ,‰Èt „‚kÓ ‰È„‚·a ÊÁB‡Â¿≈ƒ¿»∆»ƒ¿∆∆»∆»¿≈««∆¿«∆

dL‡¯ ˙BÙÏÁÓ ¯˙BÒÂ d¯ÚO ‰l‚Óe ,daÏ ˙‡51È„k , ∆ƒ»¿«∆¿»»¿≈«¿¿…»¿≈
È¯ˆÓ Ï·Á ‡È·Óe .dÏeÏ52‰OÚÓ d¯ÈkÊ‰Ï È„k , ¿«¿»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»«¬≈

ÌÈ¯ˆÓ53Ï·Á ‡È·Ó - È¯ˆÓ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .‰˙OÚL ƒ¿«ƒ∆»¿»¿ƒ…»¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆
eÏtÈ ‡lL È„k ,‰ÈccÓ ‰ÏÚÓÏ B¯LB˜Â .ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¿¿¿«¿»ƒ«∆»¿≈∆…ƒ¿

eÚ¯˜ È¯‰L ,‰n¯Ú ˙‡ˆÓÂ ÌÈ„‚a‰54. «¿»ƒ¿ƒ¿≈¬À»∆¬≈ƒ¿¿

מטילים 50) "כהנים שנינו: ה"ה) פ"א (סוטה ובתוספתא
יוצא  - גדול כהן אפילו גורלו, שעלה מי כל גורלות, ביניהם
שקפץ  בכהן, יחשדו שלא בבגדיה" ואוחז סוטה בצד ועומד
שם). דוד', ('חסדי ולבה שערה לראות כדי להשקותה

מלמד 51) - האשה ראש את "ופרע א: ח, ושם א. ז, סוטה
את  שסותר בגלויה, מרבה שערה", את סותר שהכהן

(רש"י). הוא גילוי לשון - ופרע מסיב 52)קליעתה, עשוי
ז:). שם (רש"י עליו וכרוך הדקל סביב הגדל

הכתוב 53) וכן ה"ו). פ"א שם ('ירושלמי' בזנות השטופים
מצרים  ארץ "כמעשה ג): יח, (ויקרא העריות בפרשת אומר

תעשו". לא . . שם.54). סוטה,

.·ÈÔB¯OÚ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â55ÌÈ¯BÚO ÁÓ˜56ÏMÓ ¿««»≈ƒƒ»∆«¿ƒƒ∆
ÏÚa57˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎa B˙BÂ58‰ÙÈÙk‰Â Ï·Á‰Â . ««¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ»

‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈ‡a59dÚbÈÏ È„k ‰È„ÈÏ B˙BÂ .60. »ƒƒ¿»≈«ƒ¿»¿¿¿»∆»¿≈¿«¿»

שני 55) שהוא העומר, והיא טו) ה, (במדבר האיפה עשירית
ביצים  ושלש ארבעים "כמו שהם חומש, פחות קבים
וראה  הט"וֿטז. פ"ו בכורים (הל' ביצה" וחומש בינוניות

ה"ז). פ"ב הקרבנות מעשה שמעשיה 56)הל' "כשם
רש"י), זוגה, בן שאינו למי עצמה (שהפקירה בהמה מעשה

טו:). (סוטה בהמה" מאכל קרבנה שנאמר 57)כך

והביא  הכהן אל אשתו את האיש "והביא טו) ה, (במדבר
(סוטה  ב'ירושלמי' ואמרו האיפה". עשירית עליה קרבנה את
הוא  וכן בעלה". - עליה קרבנה את "והביא ה"א): פ"ב,

כג). סוטה במשנה, נראה (וכן מי"ב פי"ד סל 58)בנגעים
(סוטה  הדקל סביבות הגדלים מהזרדים דקל, מנצרי עשוי

וברש"י). הלשכה 59)יד. שירי ה"ו. פ"א סוטה 'ירושלמי'
מניחים  "היו ישראל מכל שנה בכל השקלים כשגובים -
מכל  וממלאים . . . במקדש הלשכות מן אחת בלשכה אותם
והשאר  . . . גדולות קופות שלש שם שיתקבצו השקלים
שיש  מה על יתר שם שישאר וזה . . . בלשכה, אותו מניחים
בפ"א  רבינו (לשון הלשכה" שירי הנקרא הוא - בקופות

ה"ד). שקלים שלא 60)מהל' מאחר תיבדק, ולא שתודה
יקריבו  לא אם ששתתה לאחר אפילו כי מנחתה, יקריבו
זו  מנחה התורה קראה שהרי יד.) (סוטה תיבדק לא מנחתה

ב. כ, שם כמבואר טו), שם (במדבר עון" "מזכרת בשם

.‚ÈÈÏÎÏ d˙BÂ ‰ÙÈÙk‰ ÔÓ ‰Án‰ Á˜BÏ Ck ¯Á‡Â¿««»≈««ƒ¿»ƒ«¿ƒ»¿¿»ƒ¿ƒ
˙¯L61‰B·Ï ‡ÏÂ ÔÓL ‰ÈÏÚ Ô˙B BÈ‡Â ,62Ô˙ Ì‡Â . »≈¿≈≈»∆»∆∆¿…¿»¿ƒ»«

ÈÙa ‰B·l‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ÔÓM‰ ÏÚ ‰˜BÏ -∆««∆∆ƒ¿≈«¿¿««¿»ƒ¿≈
dÓˆÚ63‰ÈÏÚ ˜ˆÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .64ÔzÈ ‡ÏÂ ÔÓL «¿»∆∆¡«…ƒ…»∆»∆∆¿…ƒ≈

‰ÈÏÚ65.‰B·Ï »∆»¿»

היו 61) השרת כלי וכל במקדש. בו שמשרתים קודש, כלי
(פ"א  מתכת מיני משאר לעשותם ומותר מזהב, או מכסף

הי"ג). המקדש כלי שנותן 62)מהל' מנחות לשאר בניגוד
מהודר, קרבנה יהא "שלא כדי והכל ולבונה, שמן עליהן
נקראות: והאמהות בחושך, עשתה והיא אור, קרוי שהשמן
מדרש  ע"פ לתורה (רש"י מדרכיהן" פירשה והיא "לבונה"
השמן  אומר: שסו) (מצוה וה'חינוך' ג) אות נשא פ' תנחומא
והסוטה  כולם, על צף שהוא המשקים כל כל עליון הוא
הנכון  בשמן, קרבנה להדר ראוי אין וכו', מעשיה שקלקלה

הגדולים. והכהנים המלכים בו למשוח הרי 63)לגדולה
לאֿתעשה  לרבינו המצוות' ב'ספר וראה נפרדים, לאוין שני
מגיד  . . . שמן עליו יצוק "לא מכילתא: בשם שמביא קה,
נשא. פרשה זוטא, ב'ספרי' והוא אזהרות". שתי שהן

בטעות:64) שלפנינו, ובדפוסים תימן. בכ"י הוא כן
ובדפוסים 65)"עליה". רומי. ובדפוס תימן בכ"י הוא כן

"עליה". בטעות: שלפנינו,

.„ÈÔ˙BÂ dL‡¯ Ú¯BtL ÔÓÊ ÏÎ·e‰È„È ÏÚ ÔB¯OÚ‰ ¿»¿«∆≈«…»¿≈»ƒ»«»∆»
˙‡ d˙B‡ ‰‡¯ÈÂ ,Ô‰k‰ „Èa ÈÏka ÌÈn‰ eÈ‰Èƒ¿««ƒ«¿ƒ¿««…≈¿«¿∆»∆

ÌÈn‰66ÌÈ¯n‰ ÈÓ eÈ‰È Ô‰k‰ „È·e :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆∆¡«¿««…≈ƒ¿≈«»ƒ
.ÌÈ¯¯‡Ó‰«¿»¿ƒ

לג).66) פ"ט, רבה (במדבר עליה" אימה להטיל "כדי

.ÂËÁ˜BÏ ‰zLzL ¯Á‡Â .d˙B‡ ‰˜LÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿∆»¿««∆ƒ¿∆≈«
‰È„È ÏÚ B˙BÂ ‰Án‰ BaL ˙¯L ÈÏk67ÁÈpÓ Ô‰ÎÂ . ¿ƒ»≈∆«ƒ¿»¿¿«»∆»¿…≈«ƒ«

‰ÈzÁz B„È68dÙÈÓe69Ïk ¯‡Lk ,Á¯Êna »«¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»
˙BÙez‰70‡È·Óe CÈÏBÓ ,71„È¯BÓe ‰ÏÚÓ72¯Á‡Â . «¿ƒ≈ƒ«¬∆ƒ¿««

‰Án‰ LÈbÓ Ck73ÏL ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜Ï »«ƒ«ƒ¿»¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ∆
ÁaÊÓ74„ÈÁÈ ÏL ˙BÁÓ ¯‡Lk ,75¯ÈË˜Óe ,ıÓB˜Â , ƒ¿≈«ƒ¿»¿»∆»ƒ¿≈«¿ƒ

ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,ıÓw‰76. «…∆¿«¿»∆¡»«…¬ƒ
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במשנה.67) א יט, האשה.68)סוטה יד תחת
(במדבר 69) שנאמר משום הכהן, יד תנופת צריכה שהמנחה

והניף  הקנאות מנחת את האשה מיד הכהן "ולקח כה): שם,
הבעלים, יד תנופת גם שצריכה חז"ל ולמדו המנחה", את
וברש"י). (שם זו מנחה בעלת שהיא האשה, היא

ה"א, פ"ג (שיניח וב'ירושלמי' מכוער? הדבר ואין שאלו:
מצוי  הרע יצר "אין ותירצו: אשה). יד תחת ידו הכהן

חששו. לא כזו מועטת לשעה כלומר, שהיו 70)לשעה".
פ"ט  וברמב"ם מ"ו, פ"ה במנחות כמבואר המזבח, במזרח

ה"ו. הקרבנות מעשה הארץ.71)מהל' רוחות לארבע
לז:). (סוכה שלו הן הרוחות שארבע להקב"ה כלומר,

שם).72) (סוכה, שלו והארץ שהשמים משום 73)למי
והקריב  - המנחה את "והניף שם): שם, (במדבר שנאמר

ס:). (מנחות ההגשה" "זו - המזבח" אל סוטה 74)אותה
ב. הי"ב.75)יד, הקרבנות מעשה מהל' בפי"ג כמבואר

ה"ט).76) הקרבנות מעשה מהל' (פי"ב המנחות יתר ככל
פ"ד  לקמן כמבואר נאכלים, שיריה אין - כהן בעלה ואם

הט"ו.

.ÊËÈ¯‰Â ,dÏ ˙ÎÏB‰Â ˙‡ˆBÈ - ‡È‰ ‰¯B‰Ë Ì‡ƒ¿»ƒ≈¿∆∆»«¬≈
‡È‰ ‰‡ÓË Ì‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰77‰Èt „iÓ - ƒÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈»ƒƒ»»∆»

ÔÈ„Èb ˙‡lÓ˙Ó ‡È‰Â ,˙BËÏBa ‰ÈÈÚÂ ,˙B˜È¯BÓƒ¿≈∆»¿¿ƒƒ¿«≈ƒƒ
ÔÈ„Èb78Ô‰Â .79È„k ,(‰e‡ÈˆB‰) ‰e‡ÈˆB‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ƒƒ¿≈¿ƒƒ»ƒ»¿≈

‰c O¯Ùz ‡lL80ÌÈL ˙¯ÊÚ ˙B‡nËÓ ˙Bcp‰Â ,81. ∆…ƒ¿…ƒ»¿«ƒ¿«¿∆¿«»ƒ
.da ˙„ÓBÚ ‡È‰L ÌÈL ˙¯ÊÚÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ô‰Â¿≈ƒƒ»≈∆¿«»ƒ∆ƒ∆∆»

‰lÁza ‰·ˆ ‰Ë·e82dÎ¯È Ïtz Ck ¯Á‡Â , ƒ¿»»»«¿ƒ»¿««»ƒ…¿≈»
˙eÓ˙Â83. ¿»

המזבח.77) על מנחתה הקרבת שבשרה 78)לאחר מתוך
שם). וברש"י במשנה כ. (סוטה גידים כמלאה נראית נפוח,

שם.79) הפתאומי 80)הנוכחים שהפחד מות, פחד מחמת
כ:). (סוטה המקור ופותח הדמים פ"א 81)מרפה כלים

שהרי  חוששים, אנו אין - מת טומאת מחמת אבל מ"ח.
בכלל  והיא לויה מחנה שהיא נשים לעזרת מת להכניס מותר
דינו  - ניקנור ושער הט"ז), הבחירה בית מהל' (פ"ז הבית

הי"א). (שם לויה לפי 82)כמחנה אותה בודקים המים כי
"ובאו  כב): ה, (במדבר אומר הכתוב וכן לגוף, כניסתם סדר
למעלה  וראה ירך". ולנפיל בטן לצבות במעיך, . . המים

שם. כה ובהערה ה"כ.83)ה"ז, בסמוך ראה

.ÊÈ‰ ˙eÓÈ ,‡È‰ ˙eÓzL ‰ÚL d˙B‡aÛ‡Bp84 ¿»»»∆»ƒ»«≈
BÏ eÚ¯‡ÈÂ ,‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa B„È ÏÚ d˜L‰L∆ƒ¿»«»¿»»∆¿∆∆¿
ÏÎÂ .C¯È ÏÈtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ dÏ eÚ¯‡L ˙BÚ¯‡Ó¿…»∆≈¿»«¿∆∆¿«¿ƒ»≈¿»
Ï·‡ ;ÌÏBÚÓ ‰¯eÒ‡ ‰‡Èa dÏÚa ‡· ‡Ï Ì‡ ,‰Ê∆ƒ…»«¿»ƒ»¬»≈»¬»
˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ¯eq‡ ÏL ‰ÏÈÚa ÏÚa Ì‡ƒ»«¿ƒ»∆ƒ≈««ƒ¿ƒ∆

e¯‡aL BÓk ,BzL‡85. ƒ¿¿∆≈«¿

במשנה.84) ב כז, ה"ח.85)סוטה פ"ב לעיל

.ÁÈÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - BzL‡ ˙‡ ‰˜L‰Â ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»∆ƒ¿¬≈∆ƒ
ÌÈna ‰ÁniL L¯ÙÓ‰ ÌMÏ Ì¯bL ,ÚLt B˙‡hÁ ÏÚ««»∆«∆»««≈«¿…»∆ƒ»∆««ƒ
˙¯ÓB‡ BzL‡L ,‰ËBÒ ÈÓ ÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆBÓe ,‰Ïh·Ï¿«»»ƒ«««≈»∆ƒ¿∆∆

Ú„z ‡Ï ‡È‰Â ,ÌÈn‰ da e˜„a ‡ÏÂ ‰˙pfL ˙B¯Á‡Ï«¬≈∆ƒ¿»¿…»¿»««ƒ¿ƒ…≈«
.da e˜„a ‡lL eÓ¯b ÏÚa‰ ÈOÚnL∆«¬≈«««»¿∆…»¿»

.ËÈCÎÈÙÏ86,ÈL ˙È·a ÈeÏ‚a ÌÈÙ‡Ó‰ ea¯MÓ , ¿ƒ»ƒ∆««¿»¬ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ
ÔÈ¯„‰q‰ eÏha87·e˙k‰ ÏÚ eÎÓÒÂ ,ÌÈ¯n‰ ÈÓ ˙‡ ƒ¿««¿∆¿ƒ∆≈«»ƒ¿»¿««»

‰ÈÊ˙ Èk ÌÎÈ˙Ba ÏÚ „B˜Ù‡ ‡Ï :‰Ïa˜a88.'B‚Â ««»»…∆¿«¿≈∆ƒƒ¿∆»¿

מנוקה 86) הבעל כשאין אותה בודקים המים ואין הואיל
זכאי 87)מעוון. בן יוחנן "ורבי במשנה. א מז, סוטה

(שם). על 88)הפסיקן" אפקוד "לא (שם): רש"י ומפרש
תזנינה  כי בנותיכם על מה? ומפני לבדקן, נשותיכם ניאוף
אותם, בודקים המים אין נואפים, ובנותיו בניו אם (שאפילו
עצמם  הם יפרדו, הזונות עם הם כי ועוד מז:) שם כמבואר
ה, (במדבר הרמב"ן וכתב הללו", כפרדים נואפים (הבעלים)
פטורות  הנואפות הנשים שתהיינה אומר, הכתוב "ואין כ):
הנס  בהן יעשה שלא רק נואפים, שבעליהן בעבור העוון מן
והם  קדוש, עם ולהיותם לכבודם נעשה שהוא הזה, הגדול
הכתוב  אמר וזה בה. יחפצו ולא הזאת בטובה יבינו לא
ילכד  כלומר ילבט", יבין לא "ועם יד): ד, (הושע

בסכלותו".

.Î‰¯Bz „eÓÏz ˙eÎÊ dÏ LiL ‰ËBÒ89Èt ÏÚ Û‡ , »∆≈»¿«¿»««ƒ
‰¯Bz „eÓÏz ÏÚ ‰eˆÓ dÈ‡L90‰ÏBz BÊ È¯‰ -91 ∆≈»¿À»««¿»¬≈∆

d˙ÚLÏ ‰˙Ó dÈ‡Â ,dÏ92˙˜Bn ‡l‡ ,93,˙ÎÏB‰Â »¿≈»≈»ƒ¿»»∆»ƒ∆¿∆∆
˙eÓzL „Ú ,‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ÌÈ„·k ÌÈ‡ÏÁÂ94‰L ¯Á‡ »√»ƒ¿≈ƒ»ƒ»∆»«∆»««»»

d˙eÎÊ ÈÙÏ ,LÏL B‡ ÌÈzL B‡95˙i·ˆa ‰˙Ó ‡È‰Â . ¿«ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ«
ÔÈ¯·È‡ ˙ÏÈÙ·e ÔËa96. ∆∆ƒ¿ƒ«≈»ƒ

לבעלה 89) ממתינה או תורה ללמוד בניה את שמוליכה
כא.). (סוטה בתורה לעסוק לעיר חוץ כשהלך

ה"א.90) תורה תלמוד מהל' בפ"א מאריך 91)כמבואר
הזמן. ב 94)מתנוונת.93)מיד.92)לה כב, סוטה

זכות 95)במשנה. יש . . . אחת שנה תולה זכות "יש
פ"ג, (שם וב'ירושלמי' במשנה). כ. (שם שנים" ג' תולה
ד, (דניאל בו שכתוב מנבוכדנצר, - אחת "שנה אמרו: ה"ד)
. לשלותך ארכא תהוי הן . . . פרוק בצדקה וחטיך כדֿכו:
בו  שנאמר מאמנון, - שנים שתי עשר; תרי ירחין לקצת . .
את  הכו . . . ימים לשנתיים ויהי כגֿכח): יג, (שמואלֿב,
עוסק  היה שנים שתי אותן וכל אותו, והמיתם אמנון
כב, (מלכיםֿא, בו שנאמר מאחאב, - שנים שלש בתורה:
ישראל. ובין ארם בין מלחמה אין שנים שלש וישבו א):
ה'פני  גירסת (לפי במצוות" עסוק היה שנים שלש אותן כל

שם). במשנה.96)משה', ב כב, שם

.‡ÎÈ¯‰ - „iÓ ‰˙Ó ‡ÏÂ ÌÈ¯n‰ ÈÓ ˙˙ML ‰ËBÒ»∆»»≈«»ƒ¿…≈»ƒ»¬≈
Èt ÏÚ Û‡Â .Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈¿««ƒ
- ‰È¯·È‡ ¯‡L eÏÁÂ ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ÌÈ‡ÏÁ‰ eÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ∆√»ƒ»»∆»¿»¿»≈»∆»
È¯‰ ,ÏtÏ dÎ¯È ÏÈÁ˙‰ ‡ÏÂ dËa ‰˙·ˆ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»¿»ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿…¬≈

˙¯zÓ BÊ97dÎ¯ÈÂ ˙BaˆÏ dËa ÏÈÁ˙‰MÓ Ï·‡ . À∆∆¬»ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ≈»
˙È‡cÂ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ÏtÏ98. ƒ¿…¬≈¬»«»ƒ

ולפי 97) באונס, זינתה ודאי אומרים: כל ואין עליה באו כך
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כדרך  נתייסרה ולא ברצון זינתה שלא ומפני האלה, החלאים
אינם  אלו שחלאים מפני אותה, מתירים אלא - הסוטות כל
בעלה  על לאסרה יכולים אנו אין ומספק שזינתה, סימן

עיי"ש). הכ"ד, להלן לחלאים 98)(משנהֿלמלך בניגוד
בטנה, צבתה אם - באונס שזינתה ברור סימן שאינם הנ"ל,

ואסורה. שזינתה ברור זה הרי

.·Î‰¯B‰Ë ‰˙È‰Â ˙˙ML ‰ËBÒ99BÊ È¯‰ - »∆»»¿»¿»¿»¬≈
.¯eÒÈ - ÈÏÁ da ‰È‰ Ì‡Â .˙B¯È‰ÊÓ ‰ÈÙe ˙˜fÁ˙Óƒ¿«∆∆»∆»«¿ƒ¿ƒ»»»…ƒ»
- ÈL˜a „ÏÈÏ dk¯„ ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎÊ „Ï˙Â ¯aÚ˙˙Â¿ƒ¿«≈¿≈≈»»¿ƒ»»«¿»≈≈¿ƒ
„Ïz - ˙B·˜ „ÏÈÏ dk¯„ ‰È‰ .‰¯‰Óa „Ïz≈≈ƒ¿≈»»»«¿»≈≈¿≈≈≈

ÌÈ¯ÎÊ100. ¿»ƒ

שלא 99) מפני או שהיא, זכות באיזו תליה כל ללא גמורה.
מעוון. מנוקה בעלה (סוטה 100)היה וב'ירושלמי' שם.

- היא וטהורה האשה נטמאה לא "ואם אמרו: ה"ד) פ"ג
סוף  אלא היא? טהורה נטמאה לא שאם יודעים אנו אין וכי
יולדת  בצער, יולדת . . . ניוולה תחת בה פורע המקום
"ואין  נאמר: כח) ה, (במדבר יונתן ובתרגום וכו'. בריוח"
מנהר" נזיוה - זכיא ותיפוק . . . אנתתא אסתאבת לא

מזהירות. בפנים תצא כלומר,

.‚Î‡ˆz BÊ È¯‰ - ‰˙˙ML ¯Á‡ ‰‡ÓË È„Ú e‡a»≈≈À¿»««∆»¿»¬≈≈≈
¯·c dÏ Ú¯‡ ‡Ï elÙ‡Â ,dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡Â ‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»«¬»¿«¿»«¬ƒ…≈«»»»
ÈÓ ‡l‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ;el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈∆≈««ƒ¿ƒ∆»ƒ

d˙eÊ ÔÈÚÈ„BnL ÌÈ„Ú dÏ ÔÈ‡L101‡nL ,„BÚÂ . ∆≈»≈ƒ∆ƒƒ¿»¿∆»
˙‡ ÌÈn‰ e˜„a ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÔBÚÓ ‰wÓ BÈ‡ dÏÚa«¿»≈¿À∆≈»¿ƒ»…»¿««ƒ∆

BzL‡102‰˙È‰L „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿¬»ƒ»≈∆»¿≈ƒ∆»¿»
‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ‰‡ÓË103È¯‰L ,dÏÚa ˙Áz ·L˙Â , ¿≈»≈»¬»¿≈≈«««¿»∆¬≈

‰˙˙L104. »¿»

מי 101) שאין - בה" אין "ועד יג): ה, (במדבר שנאמר
ו.). (סוטה אותה בודקים המים אז בה, ראה 102)שידע

ה"ח. פ"ב על 103)למעלה לאסרה נאמן אינו אחד שעד
לפני 104)בעלה. העד בא אילו אבל נבדקה, ולא

לעיל  כמבואר שותה, ואינה לבעלה אסורה היתה ששתתה,
הי"ד. פ"א

.„Î‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰˙pfL ‰M‡105‡aL B‡ , ƒ»∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿»»∆»
ÌÈ¯·È‡ C¯c BnÚ dÏ ‡pwL ‰Ê ‰ÈÏÚ106ÔÈ‡ - »∆»∆∆ƒ≈»ƒ∆∆≈»ƒ≈

‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :¯Ó‡pL .d˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰««ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»
‰˜ÊÁa ‰Ot˙ È¯‰L ,‰Òe‡Ï Ë¯t -107ÏÚÓzÂ . ¿»«¬»∆¬≈ƒ¿¿»¿»¿»«ƒ¿…

˙‚‚BLÏ Ë¯t - dLÈ‡a ÏÚÓ108LÈ‡ ·ÎLÂ . ««¿ƒ»¿»¿∆∆¿»«ƒ
C¯c ‰ÈÏÚ ‡·Ï Ë¯t - Ú¯Ê ˙·ÎL d˙B‡»ƒ¿«∆«¿»¿»»∆»∆∆

ÔÈ¯·È‡109. ≈»ƒ

נתברר 105) שזינתה ואחרי בעלך, מת לה שאמרו כגון
נשים, שתי שקידשו שנים או לב:). סוטה (רש"י חי שהוא
לג:). (יבמות לזה זה של הוחלפו לחופה כניסתן ובשעת
אם  לבעלה מותרת שהיא כאן, המדובר ישראל, ובאשת

בשגגה. או באונס בפריצות 106)זינתה עמה שוכב
כו:). סוטה (רש"י בשר ב.107)בקירוב נא, כתובות

למעלה  רבינו בדברי הוא וכן ה"ד. פ"ד סוטה ו'ירושלמי'
הי"ט. אישות מהל' נשא 108)פכ"ד פרשת זוטא' 'ספרי

"שהשגגה  מעלה, לא וזו א. כח, בסוטה מבואר וכן כז. ה,
אישות  מהל' פכ"ד לעיל רבינו (לשון בה" יש אונס צד
כמזידה  זו הרי לזנות, מותר שסברה זינתה אבל ה"כ).
ובביאור  ס"ג). קעח סי' אהע"ז (שו"ע לבעלה ואסורה
מעלה  בהקב"ה), =) במקום מעלה שלא אע"פ שם, הגר"א
באישה. אלא בה' מעל ומעלה בתורה: נאמר שלא באישה.

צ. והערה הי"ט שם אישות הל' למעלה סוטה 109)וראה
עליו  נאסרה לא זה, על מקפיד שהבעל ואףֿעלֿפי ב. כו,
רבינו: בדברי כאן למלך' ה'משנה בעל והעיר (שם). בזה

אותן, בודקין המים אין אלו שכל רבינו לנו משמיע הלא מה
לבעליהן. מותרות אלו כל שהרי הדבר הוא פשוט
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ה'תש"פ  תשרי ט' ראשון יום

-dad̀xtq
dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨

dxFY xtqe§¥¤¨
ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦

הרצועות 1) מעשה הבתים; בתוך התפילין פרשיות סידור
שנפסקה. רצועה ודין

.‡ÔÈlÙz‰ ‰NÚÓa LÈ ˙BÎÏ‰ ‰BÓL2‰ÎÏ‰ Ôlk , ¿∆¬»≈¿«¬≈«¿ƒƒÀ»¬»»
‰pL Ì‡Â ,˙B·kÚÓ Ôlk CÎÈÙÏe ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ¿∆ƒƒ»¿ƒ»À»¿«¿¿ƒƒ»
ÔÎÂ ,˙BÚa¯Ó eÈ‰iL :Ô‰ el‡Â .ÏÒt ,Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆»«¿≈≈∆ƒ¿¿À»¿≈

Ô˙¯ÈÙz3Úea¯a ÔBÒÎÏ‡Â ,Úea¯a4Ô‰Ï ‰È‰iL „Ú , ¿ƒ»»¿ƒ««¬«¿»¿ƒ««∆ƒ¿∆»∆
˙BÂL ˙BiÂÊ Úa¯‡5˙¯eˆ L‡¯ ÏL ¯BÚa ‰È‰iLÂ ; «¿«»ƒ»¿∆ƒ¿∆»∆…«

Ô"ÈL6Ï‡ÓNÓe ÔÈÓiÓ7˙BiL¯t‰ C¯ÎiLÂ ; ƒƒ»ƒƒ¿…¿∆ƒ¿…«»»ƒ
˙ÈÏËÓa8¯ÚNa Ô˙B‡ C¯ÎiLÂ ;9,˙ÈÏËn‰ ÏÚÓ ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿…»¿≈»≈«««¿ƒ

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙ eÈ‰iLÂ ;Ô‰Èz·a ÔÒÈÎÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ»¿»≈∆¿∆ƒ¿¿ƒ»
ÔÈ„È‚a10˙¯aÚÓ Ô‰Ï ÔÈNBÚLÂ ;11,ÈetÁ‰ ¯BÚÓ ¿ƒƒ¿∆ƒ»∆«¿…∆≈«ƒ

˙ÎÏB‰Â ˙¯·BÚ ‡‰zL „Ú ,‰Úeˆ¯‰ da ÒkzL∆ƒ»≈»»¿»«∆¿≈∆∆¿∆∆
¯·Bz CB˙a12˙B¯ÁL ˙BÚeˆ¯‰ eÈ‰iLÂ ;dlL13; ¿»∆»¿∆ƒ¿»¿¿…

Ô‰lL ¯Lw‰ ‰È‰iLÂ14˙Ïc ˙¯eˆk ,Úe„È ¯L˜15. ¿∆ƒ¿∆«∆∆∆»∆∆∆»«¿«»∆

בכתיבת 2) המעכבים הדברים שני את רבינו ביאר כאן עד
הדברים  שמונת את מפרש הוא ואילך מכאן התפילין,
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כפי  רצועותיהן, וקשירת התפילין בעשיית המעכבים
ה"ג). (פ"א, לעיל כבר הגידים 3)שהזכיר תפירת שגם

שם). ו'תוספות' כד: (מגילה מרובעת שיהיה 4)תהיה
מכוון Ô·Á¯Îריבוען ÔÎ¯‡,אלכסון אותו להם שיהיה כדי ,

ושני  אמה בריבוע, אמה כל ח.): (סוכה חז"ל שאמרו
(שם). רחבן על יתר ארכן יהא ולא באלכסונה. חומשים

האורך 5) זויות של המרחק אז כרחבן, ארכן יהיה שאם
בהלכה  כלולים אלה כל הרוחב. זויות של למרחק שוה יהיה

השניה. ההלכה מתחילה ואילך ומכאן שעושה 6)אחת,
לה.). (מנחות שי"ן כדמות הבתים בעור דקים קמטים

רבה".7) "שימושא הנקרא ל'גאונים', תפילין סדר ע"פ
ואנו 8) ט). הלכה א, (פרק מגילה ירושלמי בד. חתיכת

לב). סי' אורחֿחיים ערוך' ('שולחן בקלף לכרכן נוהגים
ע"א.9) קח, החמישית.10)שבת ההלכה וזוהי שם.

מעבר.11) כעין 12)מקום מפרשים: ויש בבגד, כפל כעין
א): משנה כ"ה, פרק (כלים במשנה ונזכר עניבה, או לולאה,

תוברות". לו שיש שחור.13)"כל צבע של 14)צבועות
י"ג). (הלכה בסמוך שמבואר כמו ראש" "של הרצועות
בתלמוד  מקורן כאן, הנזכרות האחרונות ההלכות ושלש

לה:). מנחות רבה".15)(מס' "שימושא עלֿפי

.·Úa¯Ó ıÚ ÔÈÁ˜BÏ ?L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÌÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ¿ƒƒ∆…¿ƒ≈¿À»
BaÁ¯ ÏÚ ¯˙BÈ B‰·‚ ‰È‰ Ì‡Â .B‰·‚ÎÂ BaÁ¯k Bk¯‡»¿¿»¿¿¿»¿¿ƒ»»»¿≈«»¿
‡l‡ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡Â .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ epnÓ ˙BÁÙ B‡»ƒ∆≈¿»¿¿≈«¿ƒƒ∆»

‡‰iL Bk¯‡ ÏÚ,ÔÈˆÈ¯Á ‰LÏL Ba ÔÈ¯ÙBÁÂ .BaÁ¯Î «»¿∆¿≈¿»¿¿¿ƒ¿»¬ƒƒ
È„kÚa¯‡ BÏ ‰NÚiL ¿≈∆«¬∆«¿«

ÔÈÁ˜BÏÂ ‰Ê ÔB‚k ,ÌÈL‡»̄ƒ¿∆¿¿ƒ
ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈ·ÈË¯Óe ,¯BÚ«¿ƒƒ¿«ƒ
,ıÚ‰ ˙‡ Ba ÔÈÓÈNÓe¿ƒƒ∆»≈

ÒÈÎÓeÏk ÔÈa ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈ «¿ƒƒ∆»≈»
ÌÈLnÎÓe ,ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á16 »ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

·Ë¯ ‡e‰Â B˙B‡17Ô‡kÓ ¿»…ƒ»
Ba ÔÈNBÚL „Ú ,Ô‡kÓeƒ»«∆ƒ
ÁÈn‰ ÔÈÓÈÓ ÔÈL‡¯ ‰LÏL dÏ LiL Ô"ÈL ˙eÓc¿ƒ∆∆»¿»»ƒƒƒ«≈ƒ«

‰Úa¯‡ dÏ LiL Ô"ÈL ˙eÓ„e ,ÔÈlÙzÌÈL‡¯ ¿ƒƒ¿ƒ∆∆»«¿»»»ƒ
ÁÈn‰ Ï‡ÓNÓ18. ƒ¿…«≈ƒ«

בצבת.16) אותו רטוב.17)מקמטים ע"פ 18)כשעדיין
נגד  מכוונות הזאת השי"ן צורות ושתי רבה". "שימושא
ספרֿתורה. וכתיבת הלוחות, כתיבת שלנו: הכתיבות שתי
הלוחות" על "חרות שנאמר: שקועה, היתה הלוחות כתיבת
הלוחות  של שהשי"ן נמצא לעבר. מעבר מפולשת והיתה
של  שי"ן וכנגדה אוירים, לשלשה דפנות ארבעה לה היו
ספר  וכתיבת אוירים; שלשה בה שיש קמטים ארבעה
שלשה  אלא שלה בשי"ן ואין בולטת, היא הרי התורה

לב). סי' אורחֿחיים יוסף', ('בית ראשים

.‚CkŒ¯Á‡Â .L·ÈiL „Ú ıÚ‰ ÏÚ ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒ∆»«»≈«∆ƒ«¿««»
Ìen‡‰ ÈabŒÏÚÓ ¯BÚ‰ ıÏBÁ19‡ˆÓÂ ,ıÚ ÏL ≈»≈««≈»ƒ∆≈¿ƒ¿»

ÔÈÒÈÎÓe .ÔÈÈet ÌÈz· ‰Úa¯‡ Ba LiL ,¯BÚ‰»∆∆«¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,˙È·e ˙Èa ÏÎa ‰L¯t»»»¿»«ƒ«ƒ«¬ƒƒƒ¿»»

ÂÈ˙Bpt Úa¯‡Ó B˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â ,‰hÓlÓ20ÔÓ ÔÈÁÈpÓe . ƒ¿«»¿¿ƒ≈«¿«ƒ»«ƒƒƒ
,¯·B˙ BÓk ‰Úeˆ¯‰ Ba ÒkzL ÌB˜Ó ‰hÓlL ¯BÚ‰»∆¿«»»∆ƒ»≈»¿»¿»

.˙¯aÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»«¿…∆

רוחותיו.20)דפוס.19)

.„,Úa¯Ó ıÚ ÔÈÁ˜BÏ ?„È ÏL ÔÈlÙz ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿ƒƒ∆»¿ƒ≈¿À»
‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ,Úaˆ‡k B‰·‚ ‰È‰ÈÂ ,BaÁ¯k Bk¯‡»¿¿»¿¿ƒ¿∆»¿¿∆¿«»≈«∆
,·Ë¯ ¯BÚa B˙B‡ ÔÈtÁÓe ,ËÚÓ ˙BÁÙ B‡ ËÚÓ¿«»¿«¿«ƒ¿»…
˙‡ ıÏBÁÂ ,L·ÈiL „Ú Ìen‡‰ ÏÚ ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒ∆»«»ƒ«∆ƒ«¿≈∆
,ıÚ‰ ÌB˜Óa ˙BiL¯t‰ Úa¯‡ ˙‡ ÁÈpÓe ,¯BÚ‰»«ƒ«∆«¿««»»ƒƒ¿»≈
Úa¯‡Ó B¯ÙB˙Â ,‰hÓlÓ ¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÈÊÁÓe«¬ƒƒ¿»»ƒ¿«»¿¿≈«¿«
.˙BÚeˆ¯‰ ÌB˜Ó ,¯·Bz ¯BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁÈpÓe ,ÂÈ˙Bptƒ»«ƒƒƒ»»¿»¿

.‰ÒÈÎÓ ?L‡¯ ÏL ‰lÙ˙a ˙BiL¯t‰ ¯ecÒ „ˆÈk≈«ƒ«»»ƒƒ¿ƒ»∆…«¿ƒ
‰B¯Á‡ ‰L¯t21˙È·a ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ‡È‰L , »»»«¬»∆ƒ¿»»ƒ»…«¿«ƒ

BL‡¯;dÏ ‰ÎeÓÒ 'ÚÓL'e ;ÁÈn‰ ÔÈÓÈ ÏÚ ‡e‰L ,Ô ƒ∆«¿ƒ«≈ƒ«¿«¿»»
;'ÚÓL'Ï ‰ÎeÓÒ ,ÈLÈÏL ˙È·a - 'E‡·È Èk ‰È‰Â'¿»»ƒ¿ƒ¬¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«

,ÈÚÈ·¯ ˙È·a 'ÈÏ Lc˜'Â¿«∆ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
ÁÈn‰ Ï‡ÓNÏ ‡e‰L∆ƒ¿…«≈ƒ«
‡‰iL È„k - ÔÈlÙz¿ƒƒ¿≈∆¿≈

ÂÈÙlL ‡¯Bw‰22„‚k , «≈∆¿»»¿∆∆
‡¯B˜ ,ÁÈn‰ Èt23ÏÚ ¿≈«≈ƒ«≈«

‰f‰ ¯„q‰24‰Ê ÔB‚k , «≈∆«∆¿∆
- ‰Ê ¯ecÒ ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒƒ∆

˙BÏeÒt25. ¿

בתורה.21) כתיבתה "שלפניו".22)לסדר  אחר: ובנוסח
לשמאלו.23) בתורה 24)מימינו הכתוב סדרן שהוא

הביאו  שם וב'תוספות' שם. רש"י דעת היא וכן לד:) (מנחות
הנחתן  שסדר רבינוֿתם, של שיטתו וכן גאון, האי רב דעת
הקורא  מימין שמוע, אם והיה יביאך, כי והיה קדש, הוא:
יביאך, כי (והיה הויו"ת שתי לדבר: נתנו וסימן לשמאלו.
קדש, של השיני"ן ושתי לזו, זו סמוכות שמוע) אם והיה
ושמע  מכאן, קדש הבתים, שבעור לשיני"ן סמוכות שמע,
"תפילין  נקראות: זה סדר עלֿפי העשויות ותפילין מכאן,
ורש"י) (רמב"ם אלו של ותפילין והואיל דרבינוֿתם".
פסולות  אלו ושל ורבינוֿתם) האי (רב אלו לדברי פסולות
שני  מניח לבטלה, ברכה משום וירא החרד אלו, לדברי
ראשו  על ומניחם אלו, כדברי ואחד אלו כדברי אחד זוגות:
"מקום  צה:): (עירובין אמרו שהרי אחת, בברכה אחת, בבת
של  שיניח אומרים: ויש תפילין". שתי להניח בראש יש
קריאתֿשמע  בשעת עליו ויהיו עליהן, ויברך ורש"י רמב"ם
ברכה  בלא 'רבינוֿתם' של יניח התפילה ואחר ותפילה,
בארצות  ונהגו לד). סי' (או"ח לבד קריאתֿשמע בהן ויקרא
ישראל, מארץ כתב שלחו וגם ורש"י, כרבינו וישמעאל אדום
ישנות  תפילין שם ונמצאו יחזקאל קבר שעל הבימה שנפלה
וראה  מיימוניות'). ('הגהות ז"ל ורש"י רבינו בסידור מאד

רבינו". "תשובות שם.25)במוספנו מנחות,

.ÂÔÈt„ ‰Úa¯‡a Ì·˙Bk ,„È ÏL ‰lÙz26„Á‡ ¯BÚa , ¿ƒ»∆»¿»¿«¿»»«ƒ¿∆»
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‰¯BzŒ¯ÙÒk C¯‡27‰¯Bza Ô¯ecÒ ÏÚ ,28Ì‡ ‰Ê ÔB‚k , »…¿≈∆»«ƒ»«»¿∆ƒ
,‡ˆÈ ,„Á‡ ˙È·a ÔÒÈÎ‰Â ˙B¯BÚ Úa¯‡ ÏÚ Ô·˙k¿»»««¿«¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ∆»»»

Ì˜a„Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â29. ¿≈»ƒ¿«¿»

מיוחד.26) עמוד על פרשה כל הרבה 27)עמודים. הכתוב
אחד. עור על המוקדם 28)דפים בתורה, כתיבתן כסדר

מאוחר. והמאוחר שם.29)מוקדם

.Ê˙BiL¯t‰ ÏÏB‚ ‡e‰Lk30ÏL ÔÈa ,L‡¯ ÏL ÔÈa - ¿∆≈«»»ƒ≈∆…≈∆
Ô˙lÁ˙Ï ÔÙBqÓ Ô˙B‡ ÏÏBb - „È31‡ˆÓzL „Ú , »≈»ƒ»ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»

‰L¯Ùe ‰L¯t Ïk ‡¯˜z ,‰L¯t‰ ÁzÙzLk¿∆ƒ¿««»»»ƒ¿»»»»»»»»
.dÙBÒ „Ú d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«»

בבתיהן.30) לא:)31)להניחן (שם, במזוזה שאמרו כמו
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה שמע" כלפי כאחד "כורכה

.ÁÔÈÎ¯Bk ,Ì‰lL ÌÈzaa ˙BiL¯t‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎnLÎe¿∆«¿ƒƒ∆«»»ƒ«»ƒ∆»∆¿ƒ
¯ÚN ˙ÈÏËn‰ ÏÚÂ ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡32CkŒ¯Á‡Â , »¿«¿ƒ¿«««¿ƒ≈»¿««»

¯ÚN ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ¯ÚNÂ .Ô‰Èz·a Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ»¿»≈∆¿≈»∆»ƒƒ¿¿«
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈¿≈

Ô‰lL33·Ê ¯ÚNa ÔÎ¯ÎÏ ÌÚ‰ ÏÎ e‚‰ ¯·Îe .34 ∆»∆¿»»¬»»»¿»¿»ƒ¿«¿«
ÌÈÏ‚Ú‰35. »¬»ƒ

ה"ט).32) (פ"א, מגילה ע"א.33)ירושלמי קח, שבת
ה"ו. פ"א, לעיל בביאורנו ונאות 34)וראה ארוך שהוא

מ  יותר הגוף.˘ÚÈ¯לקשירה רבה"35)שאר ב"שימושא
יועיל  וכן יחטא. ולא העגל בעוון שיזכר כדי לזה טעם נותן

רוקח). ('מעשה העגל חטא על לכפר זה

.ËÔÈ„È‚a ‡l‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ¯ÙBzLk¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ≈¿ƒ∆»¿ƒƒ
˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a ÏL∆¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈

·˜Úa LiL ÔÈ„Èb‰ ÔÈÁ˜BÏ .Ô‰lL ˙BÙ¯Ëe36‰Ó‰a‰ ¿≈∆»∆¿ƒ«ƒƒ∆≈«¬≈«¿≈»
,ÌÈL˜ Ì‰ Ì‡Â ;ÌÈ·Ï Ì‰Â ,ÌÈ¯B‰Ë ‰iÁ‰ B‡««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ≈»ƒ
eNÚiL „Ú ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡a Ô˙B‡ ÔÈÎk¯Ó¿«¿ƒ»«¬»ƒ¿«≈»∆«∆≈»

ÔÈÂBËÂ ,ÔzLÙk37ÔÈ¯ÊBLÂ Ô˙B‡38ÔÈ¯ÙBz Ô‰·e ,Ô˙B‡ ¿ƒ¿»¿ƒ»¿¿ƒ»»∆¿ƒ
‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙BÚÈ¯ÈÂ ÔÈlÙz‰39. «¿ƒƒƒƒ≈∆»

הרגל.36) חוטים.37)כף חוטים אותם  עושים
תהיה 39)גודלים.38) "למען שנאמר: ע"ב. יא, מכות

לקמן  וראה לתפילין. התורה כל הוקשה בפיך", ה' תורת
י"ג. הלכה פ"ט,

.ÈÔÈ¯ÙBzLk‰ÎÏ‰Â .Úea¯a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ,ÔÈlÙz‰ ¿∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ««¬»»
˙ÁÂB¯40„ˆ ÏÎa eÈ‰iL ,41eÈ‰iL „Ú ,˙B¯ÈÙz LÏL ««∆ƒ¿¿»«»¿ƒ«∆ƒ¿

˙B¯ÈÙ˙ ‰¯NÚŒÌÈzL Ïk‰42ÏL ÔÈa ,„È ÏL ÔÈa , «…¿≈∆¿≈¿ƒ≈∆»≈∆
¯NÚ ˙B¯ÈÙz‰ ‰NÚ Ì‡Â .L‡¯43‰¯NÚŒÚa¯‡ B‡44, …¿ƒ»»«¿ƒ∆∆«¿«∆¿≈

··BÒ Ô‰lL ËeÁ‰ ‰È‰È ,˙B¯ÈÙz‰ ÏÎÂ .‰NBÚ∆¿»«¿ƒƒ¿∆«∆»∆≈
˙BÁe¯ ÈzLÓ45. ƒ¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."y`x ly oia ci ly oia"

יד, לשל ראש של תפילין הרמב"ם הקדים מקום בכל
לעיל שהתבאר פ"א)מהטעם המדברות (ריש בהלכות אבל ,

ראש. לשל יד של שמקדים פעמים יחד, שניהם אודות 
(7 dxrd 22 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

בישראל.40) הבתים.41)מקובלת שעושה 42)מצדי
את  מעביר הוא ובהם הבתים, משולי צד בכל נקבים ארבעה
שתיםֿ שהן צד, לכל תפירות שלש נמצא הגידים, תפירת
ישראל. שבטי שניםֿעשר כנגד - כולן בין עשרה

יהודה 43) שהן בעוונותינו) (שאבדו וכהונה מלכות כשתסיר
שבטים. עשרה ישארו ואפרים,44)ולוי, מנשה כשתוסיף

כראובן  ומנשה אפרים ה): מח, (בראשית עליהם שנאמר
("שמושא  שבטים עשר ארבעה יהיו לי, יהיו ושמעון

שתי 45)רבה"). ואחור, פנים הבתים, שולי צדי משני
עליון  לצד אחת השולים, שבנקבי נקב מכל יוצאות תפירות

התחתון. לצד ואחת

.‡ÈıÈ¯Á‰ ÚÈbiL CÈ¯ˆÂ46„Ú L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÏL ¿»ƒ∆«ƒ«∆»ƒ∆¿ƒƒ∆…«
¯Ùz‰ ÌB˜Ó47¯k ıÈ¯Á‰ ‰È‰ Ì‡Â .48eÈ‰iL È„k , ¿«∆∆¿ƒ»»∆»ƒƒ»¿≈∆ƒ¿

ıÈ¯Á‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÏkÏ ÔÈ‡¯ ÔÈL‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»»ƒƒ¿ƒ«…¿««ƒ∆≈∆»ƒ
- ¯k ıÈ¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â .˙B¯Lk - ¯Ùz‰ ÌB˜ÓÏ ÚÈbÓ«ƒƒ¿«∆∆¿≈¿ƒ≈»ƒƒ»

˙BÏeÒt49ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á Ïk CB˙a ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ ¯BÚ‰ ÈabŒÏÚ50˙Èa ÔÈa ÏÈc·‰Ï , ««≈»¿ƒ»¿«¿ƒ≈«ƒ

‰¯ÈÙz‰ È„ÈbÓ „Èb ¯È·Ú‰Ï ,ËeLt ‚‰Óe .˙È·Ï¿»ƒƒ¿»»¿«¬ƒƒƒƒ≈«¿ƒ»
.ÔzLÏMÓ ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿»

לבית.46) בית התפילין 47)שבין מושב בית הוא למטה,
וברש"י  לה. (מנחות "תיתורא" התלמוד: בלשון הנקרא

למעלה.48)שם). רק ע"ב.49)שהוא לד, מנחות
מ"ג).50) פ"כא, (כלים, במשנה ונזכר דק, חבל

.·ÈÏL ‰Úeˆ¯ ÔÈÁ˜BÏ ?˙BÚeˆ¯‰ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»¿¿ƒ¿»∆
‰¯BÚN‰ C¯‡k ‰·Á¯ ,¯BÚ51BfÓ ‰·Á¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿»»¿…∆«¿»¿ƒ»¿»¿»»ƒ

È„k - L‡¯ ÏL ‰Úeˆ¯ C¯‡Â .‰¯Lk ,¯eÚM‰«ƒ¿≈»¿…∆¿»∆…¿≈
¯Lw‰ ‰pnÓ ¯L˜ÈÂ ,L‡¯‰ ˙‡ ÛÈwzL52ÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆»…¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«

B‡ ¯eahÏ eÚÈbiL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙BÚeˆ¯‰ ÈzL¿≈»¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ««
ËÚÓ epnÓ ‰ÏÚÓÏ53È„k - „È ÏL ‰Úeˆ¯ C¯‡Â . ¿«¿»ƒ∆¿»¿…∆¿»∆»¿≈

¯Lw‰ ‰pnÓ ¯L˜ÈÂ ,ÚB¯f‰ ˙‡ ÛÈwzL54ÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆«¿«¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«
ÏÚ ‰pnÓ C¯ÎÈÂ ,˙ÈÚˆÓ‡ Úaˆ‡ ÏÚ ˙Á‡ ‰Úeˆ¿̄»«««∆¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿…ƒ∆»«

LÏL BÚaˆ‡55¯L˜ÈÂ ˙BÎÈ¯k56˙BÚeˆ¯‰ eÈ‰ Ì‡Â . ∆¿»»¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»»¿
.˙B¯Lk - el‡‰ ÌÈ¯eÚL ÏÚ ¯˙È ˙Bk¯‡¬À»≈«ƒƒ»≈¿≈

פרשת 51) סוף תנחומא מדרש ע"פ תפילין, הל' הרי"ף
ה"יג.52)"בא". בסמוך רבה'53)כמפורש וב'שמושא

וכן  החזה, עד שמאל צד ושל הטבור, עד ימין של כתוב:
כז. סי' או"ח לקמן 54)ב'טור' כמבואר לקּבורת מסביב

כריכות  שבע או שש הזרוע על לכרוך ונוהגים ב). (ד,
כז). סי' או"ח (מנחות 55)(שו"ע התלמוד סוגיית עלֿפי

ומפרש  לה", "ומתלית יד של רצועה באורך נאמר ושם לה:)
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קצה oiltz zekld - dad` xtq - ixyz 'h oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פ  שלש אצבעו סביב שקושר לשון רבינו - מתלית עמים,
בארמית. תתפרד.56)"שלש" שלא הרצועה כריכות לחזק

.‚È¯·Bza L‡¯ ÏL ‰Úeˆ¯ ÒÈÎÓe57ÛÈwÓe ,dlL «¿ƒ¿»∆…«»∆»«ƒ
Úa¯Ó ¯L˜ ¯LB˜Â ,BL‡¯ ˙cÓa58Ïc ÔÈÓk.˙" ¿ƒ«…¿≈∆∆¿À»¿ƒ»∆

B„ÓÏÏ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk CÈ¯ˆ ‰Ê ¯L˜Â59¯LÙ‡ È‡Â . ¿∆∆∆»ƒ»«¿ƒ»»¿»¿¿ƒ∆¿»
ÔÈÚ‰ ˙i‡¯a ‡l‡ ,·˙Îa B˙¯eˆ ÚÈ„B‰Ï60ÏLa ÔÎÂ . ¿ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿≈¿∆

„"eÈ ÔÈÓk ¯L˜ ¯LB˜ „È61„È ÏL ‰Úeˆ¯‰ ‰È‰˙Â , »≈∆∆¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»∆»
˙Úa ¯v˜ÈÂ ·ÈÁ¯iL È„k ,¯Lw‰ CB˙a ˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ»¿∆∆¿«∆∆¿≈∆«¿ƒƒ«≈¿≈

.B„È ÏÚ ¯L˜Ï ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆ƒ¿…«»

ה"א.57) לעיל המפורש הרצועה מעבר מקום הוא
רוקח').58) ('מעשה סתומה ע"א.59)כמ"ם ס, חולין
לג,60) (שמות אחורי את "וראית לה:): (מנחות אמרו וכן

תפילין" של קשר למשה הקב"ה לו שהראה מלמד - כג)
בראיית  אלא להודיעו שאיֿאפשר הקשר, מעשה ללמדו כדי
סי' או"ח יוסף' וב'בית תפילין). הלכות ("האשכול", העין

צורתו. הודיע שבו 61)לב הקשר אצל הרצועה שבראש
להשלים  כדי יו"ד, בצורת קטן קשר עושה הרצועה, עוברת
וקשר  ראש, של שבבית השי"ן עם - "שד"י" של אותיות
לב). סי' או"ח ה'טור' (מלשון ראש של שברצועה דל"ת של

סב.). (שבת בתלמוד נזכרים - יו"ד דל"ת, והקשרים:

.„È„È ÏL ÔÈa ,L‡¯ ÏL ÔÈa - ÔÈlÙz ÏL ˙BÚeˆ¯‰»¿∆¿ƒƒ≈∆…≈∆»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ BÊÂ ,ÌÈ¯ÁL ÌÈBˆÈÁ‰ Ì‰Èt -¿≈∆«ƒƒ¿…ƒ¿¬»»¿∆

ÈÈqÓ62- Ô‰ ÌÈÙaÓe ÏÈ‡B‰ ,˙BÚeˆ¯‰ È¯BÁ‡ Ï·‡ . ƒƒ»¬»¬≈»¿ƒƒƒ¿ƒ≈
,‰NÚÈ ‡Ï ˙Bn„‡ ;˙B¯Lk ,˙B·Ï B‡ ˙Bw¯È eÈ‰ Ì‡ƒ»¿À¿»¿≈¬À…«¬∆

BÏ ‡e‰ È‡‚e ‰Úeˆ¯‰ CÙ‰z ‡nL63‰È‰È ‡ÏÂ ; ∆»≈»≈»¿»¿«¿…ƒ¿∆
‰ˆÈˆw‰ ÔÈÚk ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰Úeˆ¯‰ È¯BÁ‡64Ì‡ : ¬≈»¿»¿»∆»¿≈«¿ƒ»ƒ

,ÔÈlÙzÏ ‡e‰ ÈBÂ .ÌÈ·Ï - ‰·Ï Ì‡Â ,ÔÈw¯È - ‰w¯È¿À»¿Àƒ¿ƒ¿»»¿»ƒ¿«¿ƒƒ
dlÎ ‰Úeˆ¯‰Â ‰ˆÈˆw‰ ,˙B¯ÁL ÔlÎ eÈ‰iL65. ∆ƒ¿À»¿…«¿ƒ»¿»¿»À»

ע"א.62) לה, חטטיו 63)מנחות ומדם הוא, גרדן שיאמרו
וברש"י). (שם, והאדימו עצמו.64)נצבעו הבית כצבע

יוסף'65) ('בית כן נוהגים ולא שברצועה, הפנימי הצד גם
לג). סי' או"ח

.ÂËÔÈlÙz‰ Ba ÔÈtÁnL ¯BÚ‰66epnÓ ÔÈNBÚLÂ »∆¿«ƒ«¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆
ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏL ¯BÚ ‡e‰ ˙BÚeˆ¯‰»¿∆¿≈»«»

ÌÈ¯B‰h‰67˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· elÙ‡Â ,68Ì‡Â .Ô‰lL «¿ƒ«¬ƒ¿≈¿≈∆»∆¿ƒ
- ·‰Êa ÔÈlÙ˙ ‰tÁL B‡ ,ÌÈ‡ÓË ¯BÚÓ ‰NÚ»»≈¿≈ƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿»»

˙BÏeÒt69dÓLÏ „eaÚ CÈ¯ˆ ‰Úeˆ¯‰ ¯BÚÂ .70Ï·‡ . ¿¿»¿»»ƒƒƒ¿»¬»
elÙ‡ ;ÏÏk „eaÚ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Ba ÔÈtÁnL ¯BÚa»∆¿«ƒ≈»ƒƒ¿»¬ƒ

‰vÓ e‰NÚ71˙BNÚÏ e‚‰ ‰a¯‰ ˙BÓB˜Óe ;¯Lk , ¬»«»»≈¿«¿≈»¬«¬
‰vÓ ¯BÚa Ô˙B‡72. »¿«»

(מכוסות)66) מחופות התפילין שפרשיות הבתים עור זה
הרצועות 67)בו. עור מב:), (מנחות מקורו - החיפוי עור

כח:). (שבת מקורו בביאורנו 68)- ה"י, פ"א לעיל מבואר
בפיך",69)שם. ה' תורת תהיה "למען בתפילין שנאמר

זהב  וגם בפיך", המותר "מדבר קח.): (שבת חז"ל דרשו
הנאכל. דבר פ"א,70)אינו לעיל (ראה שמולחו שבשעה

תפילין. לשם זה עור מעבד הריני יאמר: שלא 71)ה)
תבלין. בשם מתוקנת שאינה זו כמצה ובקמח, במלח עובד

עט.). שבת חזק 72)(ראה הוא מעובד שאינו שכל מפני
עיבוד  צריך שאינו וכיון הבתים. לעור היא ומעלה יותר.
יוסף' ('בית לשמן מעובד להיות שצריך בו לומר אין כלל,
הבתים  עור לעשות והגון שטוב אומרים: ויש לב). סי' או"ח
נעבדה  שלא מפני אמו) במעי הנמצא (עובר השליל מעור
רכּותו  לרוב השי"ן קמטי בו לעשות נוח וגם עבירה, בו

מיימוניות'). ('הגהות

.ÊËÔ˙iNÚL ,Ï‡¯NÈ ‡l‡ ,ÔÈlÙz‰ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»≈∆¬ƒ»»
Ô˙·È˙Îk73¯BÚa ÔÈNBÚL Ô"ÈM‰ ÈtÓ ,74BÓk , ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ»¿
e¯Ó‡L75.˙BÏeÒt ,Ô¯Ù˙ B‡ È˙ek‰ ÔtÁ Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆»«¿¿ƒ»ƒƒ»«ƒ¿»»¿

ÏeÒt‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â76.Ô˙B‡ ‰NÚÈ ‡lL ,Ô·˙ÎÏ ¿«ƒ¿»«»¿»¿»∆…«¬∆»

ע"י 73) אלא אינה וכתיבתן כתיבתן. כדין עשייתן שדין
ה"יג. פ"א, לעיל כמבואר היא 74)ישראל שעשייתה

פסולה  "שדי" מהשם חלק שהיא השי"ן וכתיבת כתיבתה.
הראוי  דבר בעשייתן שיש וכיון כח:), שבת (ראה גוי ע"י
יוסף' ('בית לעשיה עשיה בין לחלק אין גוי, ע"י להפסל

לט). סי' ה"ב.75)או"ח מומר 76)לעיל ישראל כגון
ובנוגע  י"ג. הלכה פ"א, לעיל המנויים אלה וכל קטן, או
להשחירן  גוי יכול אם להסתפק יש הרצועות, להשחרת
למשה  שהלכה כיון אולי או העור, תיקון לשאר שכשר כשם
להיות  ההשחרה צריכה שחורות, שיהיו היא מסיני
(לעיל  גוי ע"י פסול "לשמו" שצריך דבר וכל "לשמה",
('הגהות  ברכה עליו תבוא והמחמיר ה"יא) פ"א,

מיימוניות').

.ÊÈ„È ÏL d˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz77ÏLÂ , ¿ƒ»∆…≈ƒ»∆»¿∆
L‡¯ ÏL d˙B‡ ÔÈNBÚ „È78ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , »ƒ»∆…¿ƒ∆≈ƒƒ

‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ ‰M„wÓ79ÏL ‰Úeˆ¯ ÔÎÂ . ƒ¿À»¬»ƒ¿À»«»¿≈¿»∆
„È ÏL ‰lÙ˙Ï d˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz80. ¿ƒ»∆…≈ƒ»ƒ¿ƒ»∆»

eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na?ÌÈ¯81ÏL ÔÈlÙz Ï·‡ ;ÔL·lLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»¬»¿ƒƒ∆
Ô¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ - ÌÏBÚÓ Ì„‡ ÔL·Ï ‡lL L‡…̄∆…¿»»»»≈»ƒ»»¿«¬ƒ»

¯zÓ ,„ÈÏ82?ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ ;83‰ÏBË84„Ú ¯BÚ ‰ÈÏÚ ¿»À»¿≈«ƒ∆»∆»«
.B„È ÏÚ d¯LB˜Â ,˙Á‡ ‰NÚzL∆≈»∆««¿¿»«»

(77- ראש של שתים לו ויש יד, של תפלה לו אין שאם
היד. על מהן אחת מניח בתים 78)אינו ארבעה לה ועושה

(כסףֿ ה"יא לעיל כמבואר מבחוץ, ניכרים וחריצים בפנים,
קדושתה 79)משנה). ראש של ותפלה ע"ב. לד, מנחות

ודל"ת  הבית, בעור שי"ן שד"י, של רובה בה שיש חמורה
(רש"י, לבד יו"ד אלא בה אין יד" וב"של  הרצועה, בקשר
ובביאורנו. ה"יד, פ"יא תפילה הל' לעיל וראה שם).

הנ"ל.80) "של 81)מהטעם ראש של תפלה עושים שאין
נתקדשו 82)יד". לא לבשן, שלא עוד שכל שם. מנחות ,

המיוחדת. ניכריה 83)בקדושתן חריציה ראש" "של והלא
אחד. מבית כולה יד ושל טלאי,84)מבחוץ, מלשון

שם). (מנחות עור עליה שמכסה

.ÁÈ˙B¯ÈÙz‰ e˜ÒÙpL ÔÈlÙz85ÈzL eÈ‰ Ì‡ - Ô‰lL ¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»∆ƒ»¿≈
BÊ „ˆa BÊ ˙B¯ÈÙz‰86elÙ‡ ,˙B¯ÈÙz LÏL e˜ÒÙpL B‡ , «¿ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¬ƒ
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˙BÏeÒÙ el‡ È¯‰ ,BÊ „‚Î ‡lL BÊ87ÌÈ¯·c ‰na . ∆…¿∆∆¬≈≈¿«∆¿»ƒ
˙BLÈa ?ÌÈ¯eÓ‡88˙BL„Áa Ï·‡ ,89ÈtL ÔÓÊ Ïk , ¬ƒƒ»¬»«¬»»¿«∆¿≈

ÔÏ·Ë90˙B¯Lk ,˙BÓi˜91Ïk ?˙BL„Á‰ Ô‰ el‡Â . «¿»«»¿≈¿≈≈«¬»…
ÔÈlÙz‰ Ba ÔÈÏB˙Â ,B¯Ùz Ú¯˜pL ¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈÊÁB‡L∆¬ƒƒ¿»»∆ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙BL„Á el‡ È¯‰ - ˙¯Î BÈ‡Â ˜ÊÁ ‡e‰Â¿»»¿≈ƒ¿»¬≈≈¬»¿ƒ≈
.˙BLÈ el‡ È¯‰ - ˜ÒÙ ‡e‰ ‡l‡ ,Ba ˙BÏ˙Ï Èe‡»̄ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈≈¿»

עור 85) עם התפילין) מושב (בית התיתורא את המחברות
הפנימית 86)הבתים. התפירה עם החיצונה התפירה

משתי  סובבת היא התפירות מי"ב תפירה שכל שכנגדה,
ה"י. לעיל כמבואר ואחור, פנים לה,87)רוחות מנחות

יושנן.88)ע"א. מרוב לגמרי שייקרעו לחוש שיש
יותר.89) ייקרע ולא  חזק שהם 90)שעורם הבתים, עור

כטבלא. הרי"ף,91)מרובעים גירסת ע"פ שם. מנחות,
יותר  לפסול יש שבחדשות היא, שלפנינו התלמוד וגירסת
שלפי  תפילין, הל' הרי"ף אחרי נמשך רבינו אבל מבישנות,

מבישנות. יותר בחדשות להכשיר יש גירסתו

.ËÈd˙B‡ ÔÈ¯LB˜ ÔÈ‡ ,‰˜ÒÙpL ‰Úeˆ¯92ÔÈ‡Â ¿»∆ƒ¿¿»≈¿ƒ»¿≈
˙¯Á‡ ÔÈNBÚÂ dÊB‚Â d‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ¯ÙBz93. ¿ƒ»∆»ƒ»¿¿»¿ƒ«∆∆

‰Úeˆ¯‰ È¯eiLÂ94daÁ¯Â dk¯‡ ‡‰iL „Ú ,ÔÈÏeÒt ¿ƒ≈»¿»¿ƒ«∆¿≈»¿»¿»¿»
ÂÈÏÚ ¯˙È B‡ ¯eÚMk95Èt ˙BÈ‰Ï ¯‰fÈ ÌÏBÚÏe . «ƒ»≈»»¿»ƒ»≈ƒ¿¿≈

‰Úeˆ¯‰96¯LBwL ˙Úa ,‰ÏÚÓÏ97ÏÚÂ B„È ÏÚ Ô˙B‡ »¿»¿«¿»¿≈∆≈»«»¿«
.BL‡…̄

רצועה 92) תמה, קשירה וקשרתם, שנאמר ע"ב. לה, מנחות
קשורה. ולא ברא"ש 93)שלימה הובאה הגאונים דעת וכן

התפירה  אין פוסקים ושאר הרא"ש ולדעת תפילין. הל'
הראש, את המקיף הרצועה בחלק אלא פוסלות והקשירה
והאצבע  הזרוע את המקיף החלק באותו יד" ב"של וכן
וכן  לנוי, מלפניו התלויה הרצועה בעודף אבל האמצעית.
אין  - האמצעית לאצבע שחוץ מה יד של הרצועה בעודף
וב'בית  לג, סי' או"ח 'טור' (ראה פוסלות והתפירה הקשירה

שם). אחרי 94)יוסף' ראש של הרצועה שנפסקה כגון
שיעור  כדי ממנה נשאר ולא הראש, את המקיף העיגול

ה"יב. לעיל כשרות 95)האמור ותפירה שקשירה ואפשר
לעיל. כמבואר שהוא 96)בהן, שברצועה העליון הצד

לבר". "ונוייהן לה:) (מנחות כמאמרם שחור, וצבוע חלק
רב  של בחסידותו שסיפרו כה.) קטן (מועד לחז"ל ומצינו
(השחור  תפילין של רצועה לו נהפכה אחת שפעם הונא,

יום. ארבעים בצום עליה וישב רש"י) יש 97)בפנים,
בשעת  אלא נאמרת הקפידא שאין רבינו בדברי מדקדקים
אין  ההנחה אחרי הרצועה לו נהפכה אם אבל בלבד, ההנחה
אינה  כתיקונה שמניחה שכל מוכח, זה ואין לה. חוששים
עליו  - נהפכה אם ודאי אבל מעצמה, להתפרק עשויה

כז). סי' או"ח יוסף', ('בית כראוי לתקנה

ה'תש"פ  תשרי י' שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) מי הנחתן; זמן ברכתן; סדר תפילין; הנחת מקום

מהנחתן. הפטורים

.‡ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÁÈÓ ?L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÔÈÁÈÓ ÔÎÈ‰≈»¿ƒƒ¿ƒƒ∆…¿ƒƒ»«
‡e‰Â ,ÌÈt‰ „‚kL ¯ÚN‰ ÛBÒ ‡e‰L ,„˜„w‰«»¿…∆«≈»∆¿∆∆«»ƒ¿

ÒÙB¯ ˜BÈz ÏL BÁnL ÌB˜n‰2ÔeÎÏ CÈ¯ˆÂ .Ba «»∆…∆ƒ≈¿»ƒ¿«≈
ÌÈÈÚ‰ ÔÈa eÈ‰iL È„k ,ÚˆÓ‡a Ì˙B‡3‰È‰ÈÂ , »¿∆¿«¿≈∆ƒ¿≈»≈»ƒ¿ƒ¿∆

¯Lw‰4Û¯Ú‰ d·‚a5.˙ÏbÏb‰ ÛBÒ ‡e‰L , «∆∆¿…«»…∆∆«À¿…∆

וברש"י).2) לז. (מנחות שנה בן קטן כשהוא שלא 3)רך,
שבין  המקום כנגד באמצעו מכוונות אלא הראש, בצדי יהיו
(שם, עיניך" בין לטוטפות "והיו שנאמר: מה לקיים העינים,

כמו 4)לז:). דל"ת, כמין העשוי הראש רצועות של
הי"ג. פ"ג לעיל למטה 5)שמבואר ולא הפנים, מול שהוא

לה:). (שם, בצואר

.·BÏ‡ÓN ÏÚ d˙B‡ ¯LB˜ ,„È ÏLÂ6˙¯aw‰ ÏÚ ,7, ¿∆»≈»«¿…««ƒ…∆
ÁÙBz‰ ¯Na‰ ‡e‰Â8Û˙k‰ ˜¯t ÔÈaL ,˜t¯naL ¿«»»«≈«∆««¿≈∆≈∆∆«»≈

B˜t¯Ó ˜a„Ó ‡e‰Lk ,‡ˆÓpL ;ÚB¯f‰ ˜¯t ÔÈ·e≈∆∆«¿«∆ƒ¿»¿∆¿«≈«¿¿
:Ìi˜Ó ‡ˆÓÂ ,BaÏ „‚k ‰lÙ˙ ‰È‰z ,ÂÈÚÏˆÏƒ¿»»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«≈

"E··Ï ÏÚ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â"9. ¿»«¿»ƒ»≈∆«¿»∆

מה 6) וכתבתם" "וקשרתם... שנאמר: ע"א. לז, מנחות
קשירה  אף בימין), כותבים אדם בני (שרוב בימין כתיבה
(כי  בשמאלו התפילין שהנחת מכלל בימין, ומשקושר בימין,
שם). רש"י בימין, לקשרה יכול אינו שוב ימינו, על יניחה אם

שם).7) ('תוספות' בשר קבוצת ועולה.8)לשון מנופח
יד).9) אות "בא" פרשת תנחומא מדרש ע"ב; לז, שם,

.‚B„ÈŒÒt ÏÚ „È ÏL ‰lÙz ÁÈn‰10L‡¯ ÏL B‡ , «≈ƒ«¿ƒ»∆»««»∆…
BÁˆÓ ÏÚ11ÌÈ˜B„ˆ C¯c ‰Ê È¯‰ -12B˙lÙ˙ ‰NBÚ‰ . «ƒ¿¬≈∆∆∆»ƒ»∆¿ƒ»

ÊB‚‡k ‰l‚Ú13ÏÏk ‰ÂˆÓ da ÔÈ‡ ,14¯h‡ .15ÁÈÓ ¬À»∆¡≈»ƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ«
ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â .BlL Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÈÓÈa ÔÈlÙz¿ƒƒƒƒ∆¿…∆¿ƒ»»≈
Ïk Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÏ‡ÓNa d˙B‡ ÁÈÓ ,ÂÈ„È ÈzLaƒ¿≈»»≈ƒ«»ƒ¿…∆¿…»

Ì„‡16ÔÈlÙz‰ ˙¯ÈL˜ ÌB˜Óe .17Ô˙Á‰ ÌB˜Óe18, »»¿¿ƒ««¿ƒƒ¿¬»»»
ÚeÓM‰ ÈtÓ‰19.Ìe„ÓÏ ƒƒ«¿»¿»

יד 10) - ידך" על לאות "וקשרתם לעצמו מפרש שהוא כף,
שביד. בגובה ולא עיניך"11)ממש, "בין לו מפרש והוא

שבראש. בגובה ולא - המצח על - ממש עיניך בין
אחר 12) והולכים חכמים, מדרש "שמבזים ע"ב: כד, מגילה

דרשו  וחז"ל שם). (רש"י, דעתם לפי הכתוב משמע
פירושו  בתפילין, האמור עיניך" ש"בין ב"גזירהֿשוה"
(דברים  להלן ונאמר עיניך, בין כאן "נאמר הראש: בגובה
בגובה  להלן מה למת, עיניכם בין קרחה תשימו ולא א): יד,
כאן  אף שיער), בו (שיש קרחה שעושה מקום שבראש,
אלא  עיניך" "בין נאמר ולא לז:). (מנחות הראש" בגובה
בין  כנגד מכוון הראש באמצע התפילין את שתשים לומר

מלמטה 13)העינים. ומחודד מושב, בית לה שאין

שמבואר 14)(רש"י). כמו מרובעות, שיהיו מצוותן כי
ה"א. פ"ג, מלאכתו 15)לעיל ועושה רפויה שימינו מי

איש  טו): (ג, ב"שופטים" ונזכר יוסף'), ('נמוקי בשמאלו
ימינו. יד  ע"א.16)אטר לז, היד.17)מנחות על 

הראש.18) מסיני 19)על משה שקיבל שבעלֿפה מתורה
ניתנה  ה"ב, לעיל בביאורנו הנזכרת ה"גזירהֿשוה" גם (כי
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ובכסףֿמשנה  ה"א, פ"א שופר הלכות ראה מסיני, למשה
שם).

.„„È ÏL ˙·kÚÓ dÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz20„È ÏLÂ , ¿ƒ»∆…≈»¿«∆∆∆»¿∆»
L‡¯ ÏL ˙·kÚÓ dÈ‡21BÊ ,˙BˆÓ ÈzL Ô‰L ÈtÓ , ≈»¿«∆∆∆…ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿

L‡¯ ÏL ÏÚ ?ÔÈÎ¯·Ó „ˆÈÎÂ .dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ¿«¿»¿¿«¿»¿≈«¿»¿ƒ«∆…
˙ÂˆÓ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :C¯·Ó¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿«
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :C¯·Ó „È ÏL ÏÚÂ ;"ÔÈlÙz¿ƒƒ¿«∆»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

ÁÈ‰Ï eeˆÂ22."ÔÈlÙz ¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒƒ

על 20) להניח יכול ראש", "של תפלה לו אין אם שאפילו
"של  תפלה מצות עלֿכלֿפנים ויקיים יד" "של תפלה ידו

מד.). (מנחות לפני 21)יד" ראש של תפלה רבינו הקדים
ה"יז). (פ"ג, לעיל כמבואר קדושתה, לרוב יד, של תפלה
כמבואר  ראש, לשל קודמת יד של הנחתן, בסדר אבל

ה"ה. (יחזקאל 22)בסמוך הכתוב כלשון בקמ"ץ, - להניח
כה), סי' או"ח יוסף' ('בית ביתך אל ברכה להניח ל): מד,
בקיום  נחה התפלה שתהיה שפירושו: שם, בשו"ע פסק וכן
חולקים: ויש ואנה, אנה תנוד לא הקשר, ע"י ובקביעות
והר' "מעריך" בספרו לונזאנו (הרב בפת"ח. להניח ומנקדים
כדיעה  הכריעו הפוסקים וגדולי ועוד), שוורץ יוסף
בפת"ח, לומר שאין בסידורו יאמר יעב"ץ והגאון הראשונה.

כאן. הנרצה היפך שהוא עזיבה ענין מורה זה כי

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23Ô‰Ó ˙Á‡ ÁÈ‰Lk ?24, «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ«««≈∆
‡È‰Â ˙Á‡ ‰Î¯a C¯·Ó ,Ô‰ÈzL ÁÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ«¿≈∆¿»≈¿»»««¿ƒ
ÏL ÁÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,„È ÏL ¯LB˜Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈∆»¿««»≈ƒ«∆

L‡¯ ÏL ıÏBÁ ,ıÏBÁ ‡e‰LÎe .L‡¯25CkŒ¯Á‡Â …¿∆≈≈∆…¿««»
„È ÏL ıÏBÁ26. ≈∆»

תפילין".23) מצות "על ראש של על כגון 24)שמברך
בלבד. ראש של תפלה אלא לו מברך 25)שאין ואינו

לו. (מנחות לשתיהן עולה הראשונה הברכה כי עליה,
אחא  ורב גאון האי רב דעת וכן שם). הרי"ף וכפירוש
"אע"פ  בתשובתו: רבינו יאמר וכה ברי"ף). (הובאו משבחא
שתי  וענין הואיל זו, את זו מעכבות ואין הן, מצוות ששתי
הוא  שתיהן שענין אחת, מברך הוא, אחד ענין המצוות
(תשובות  בפיך ה' תורת תהיה למען שנאמר: הזכרון,
בתוספתא  מפורש רבינו וכדעת ח'). סימן לפסיא, הרמב"ם
עמרם  רב לדעת ברם פנחס. פרשת וב"זוהר" פ"ו) (ברכות
של  על לברך צריך לו.) מנחות ('תוספות' ורבינוֿתם גאון
מפורש  וכדבריהם תפילין", מצות "על שניה: ברכה ראש
שתי  לברך אשכנז בני ומנהג יד. אות בא פ' תנחומא במדרש
שם  "ברוך השניה: הברכה אחר שאומרים אלא ברכות,
לבטלה  ברכה מספק להנצל כדי ועד" לעולם מלכותו כבוד

כה). סי' או"ח "והיו 26)(רמ"א שנאמר: ע"א. לו, מנחות
שתים. יהיו עיניך, בין שהן זמן כל - עיניך" בין לטוטפות
שעל  האחת התפלה רק תשאר תחלה, יד של יחלוץ ואם

עיניו. בין ראשו,

.Â,„È ÏL ÔÈlÙz ¯L˜Â "ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï" C¯aL ÈÓƒ∆≈«¿»ƒ«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ∆»
„Ú ,Ba¯Ï ÌBÏL ·ÈL‰Ï elÙ‡Â ,¯tÒÏ BÏ ¯eÒ‡»¿«≈«¬ƒ¿»ƒ»¿««

‰¯·Ú BÊ È¯‰ - ÁN Ì‡Â .L‡¯ ÏL ÁÈiL27CÈ¯ˆÂ , ∆»ƒ«∆…¿ƒ»¬≈¬≈»¿»ƒ

CkŒ¯Á‡Â ,"ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ÏÚ" ,‰iL ‰Î¯a C¯·Ï¿»≈¿»»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ¿««»
L‡¯ ÏL ÁÈÓ28. ≈ƒ«∆…

אמרה:27) והתורה צריכה, שאינה לברכה גורם הוא שהרי
לשוא". אלהיך ה' שם תשא מברך 28)"לא "סח שם:

שתים".

.ÊelÙ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ÔÁÈnL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈlÙz¿ƒƒ»¿«∆¿ƒ»¿»≈¬≈∆«¬ƒ
ÌBia ÌÈÓÚÙ ‰nk L·BÏÂ ıÏBÁ29Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎÂ . ≈¿≈«»¿»ƒ«¿»«ƒ¿À»

Ô˙iNÚÏ Ì„˜ Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó30ÏÚ C¯·Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ; ¿»≈¬≈∆…∆«¬ƒ»»¿ƒ»»ƒ¿»≈«
Ì„˜ ,˙¯aw‰ ÏÚ ‰Áp‰ ¯Á‡ „È ÏL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆»«««»»««ƒ…∆…∆

Ô˙iNÚ ‡È‰ BÊ Ô˙¯ÈLwL ,Ô˙¯ÈL˜31. ¿ƒ»»∆¿ƒ»»ƒ¬ƒ»»

ע"א.29) מו, ע"ב.30)סוכה לה, שנאמר:31)מנחות
כי  הנחתן, לפני יברך לא וכן ידך". על לאות "וקשרתם
המצוה  לעשיית ותכופה סמוכה להיות צריכה הברכה

(כסףֿמשנה).

.ÁÈÏÎa ÔÚÈˆ‰Ï ÂÈlÙz Ì„‡ ıÏBÁLk32ÁÈpÈ ‡Ï , ¿∆≈»»¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ…«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ L‡¯ ÏLÂ ‰hÓlÓ „È ÏL33‰ÚLaL ÈtÓ , ∆»ƒ¿«»¿∆…ƒ¿«¿»ƒ¿≈∆¿»»

‡ˆÓÂ ,‰lÁz L‡¯ ÏLa ÚbÙÈ ÔL·ÏÏ ‰ˆB¯ ‡e‰L∆∆¿»¿»ƒ¿«¿∆…¿ƒ»¿ƒ¿»
dÁÈpnL34ÏL ÔÈL·BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„È ÏL ‡ÈˆBÓe ∆«ƒ»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ∆

„È ÏL Ì„˜ L‡¯35,‰ÂˆÓ ÁÈp‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â ; ……∆∆»¿»¿»»¿«ƒ«ƒ¿»
˙¯Á‡ ‰ÂˆÓÏ ‰pnÓ ¯·ÚÏÂ36‡B·zL ‰ÂˆÓ ‡l‡ , ¿«¬…ƒ∆»¿ƒ¿»«∆∆∆»ƒ¿»∆»

CÎÈÙÏ ;˜qÚ˙Ó ‡e‰ da ,‰lÁza Ì„‡ ÏL B„ÈÏ¿»∆»»«¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ»
‰lÁz da ÚbÙiL È„k ,‰ÏÚÓÏ „È ÏL ÁÈp‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«ƒ«∆»¿«¿»¿≈∆ƒ¿«»¿ƒ»

¯„q‰ ÏÚ LaÏÈÂ37. ¿ƒ¿«««≈∆

אפשר 33)בתיקן.32) רחב התיק אם כי צר, בתיק מדובר
בצד  ראש" ו"של השמאלי, התיק בצד יד" "של להניח

היום. כמנהגנו ומניחה.34)הימין מידו עוזבה
לטוטפות 35) והיו ואח"כ ידך, על לאות "וקשרתם שנאמר:

לו.). (מנחות עיניך" פ'36)בין ובמכילתא ע"א. לג, יומא
יב, (שמות המצות את ושמרתם מהפסוק: חז"ל דרשוה בא
שאין  כדרך המצוות, את אלא המצות, את תקרא אל ִַַיז)
אם  אלא המצוה, את מחמיצים אין כך המצה, את מחמיצים

מיד". אותה עשה לידך, מצוה ע"ב:37)באה לג, שם,
גאון, האי רב וכפירוש אסור", אטוטפתא דרעא "עבורי

שם. ב'תוספות' הובא

.ËBÈÎ‰L ÈÏk38,Ba ÌÁÈp‰Â ,ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ¿ƒ∆¡ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ»
ÏÁ È¯·„a Ba LnzL‰Ï ¯eÒ‡Â ,Lc˜˙39BÈÎ‰ ; ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈…¡ƒ

È‡¯Ú Ba ÁÈp‰L B‡ ,Ba ÁÈp‰ ‡ÏÂ40‡Ï - BÈÎ‰ ‡ÏÂ ¿…ƒƒ«∆ƒƒ«¬«¿…¡ƒ…
˙‡ ˙BÏ˙Ï ¯eÒ‡Â .‰È‰L BÓk ÏÁ ‡e‰ È¯‰Â ,Lc˜˙ƒ¿«≈«¬≈…¿∆»»¿»ƒ¿∆

dÓˆÚ ‰lÙza ÔÈa ,‰Úeˆ¯a ÔÈa - ÔÈlÙz‰41Ï·‡ ; «¿ƒƒ≈»¿»≈«¿ƒ»«¿»¬»
.Ba ÔÈÁpÓ ÔÈlÙz‰L ÒÈk‰ ˙‡ ‡e‰ ‰ÏBz∆∆«ƒ∆«¿ƒƒÀ»ƒ

לכך.38) ע"ב.39)יחדו מח, מקרה.40)סנהדרין דרך
תפלה 41) הנחת בשעת אבל כד.). (ברכות ובזיון גנאי משום

וכך  באויר, תלויה והתפלה ביד, הרצועה שמחזיק ראש של
ואין  הנחתן צורך זה כי איסור, אין - ראשו על מניחה הוא

מ). סי' או"ח, (ט"ז בזיון משום בזה

.È:¯Ó‡pL ,‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBia ÔÈlÙz‰ ˙Á‰ ÔÓÊ¿«¬»««¿ƒƒ«¿…««¿»∆∆¡«
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‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ"42ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ‡È‰ BÊ '‰wÁ' - "43. ƒ»ƒ»ƒ»À»ƒƒ¿«¿ƒƒ
:¯Ó‡pL ,ÔÈlÙz ÔÓÊ ÔÈ‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL ÔÎÂ¿≈«»¿»ƒƒ≈»¿«¿ƒƒ∆∆¡«
ÔÓˆÚ Ô‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÂ ,"˙B‡Ï ‰È‰Â"¿»»¿¿«»¿»ƒƒ≈«¿»

˙B‡44Ô˙Á‰ ÔÓÊ È˙ÓÈ‡Óe .B¯·Á ˙‡ ‰‡¯iMÓ ? ≈≈»«¿«¬»»»ƒ∆ƒ¿∆∆¬≈
e‰¯ÈkÈÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜eÁ¯a45.‰nÁ‰ Ú˜LzL „Ú , ¿ƒ«¿««¿«ƒ≈«∆ƒ¿«««»

לו:).42) (מנחות לילות ולא בפסוק 43)ימים, האמורה
וגו' עיניך" בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה הקודם:
רבי  לדעת בניגוד לו:), (מנחות הגלילי יוסי רבי כדעת
פסח  לענין אלא זו חוקה נאמרה לא שם: האומר עקיבא,

שכתוב 44)בלבד. כמו לישראל, הקדושֿברוךֿהוא בין
ביני  היא אות כי תשמורו, שבתותי את יג): לא, (שמות
נקראים  ימיםֿטובים וכן שם). וברש"י לו: (מנחות וביניכם
ויש  במצוות. ומצויינים מלאכה, בעשיית אסורים שהרי אות,
גם  מכוונת תשמרו" "שבתותי אצל הנאמרת שאות אומרים:
שבת, אחד במשמע: שתים "שבתותי" שכן לימיםֿטובים,
בחולֿ תפילין הנחת ולענין ספר'). ('קרית יוםֿטוב ואחד
גדולות', ('הלכות אומרים יש הפוסקים, נחלקו המועד
בהם  מניחים שאין והרשב"א) גאון, בשם העתים' ו'ספר
בחולֿהמועד  חמץ איסור "אות": להם יש שהרי תפילין,
רבינו  דעת אבל סוכות. בחולֿהמועד ולולב וסוכה פסח,
ראה  תפילין. בהם שמניחים ה"יג) פ"ז, יוםֿטוב (הל'
תפילין  להל' - הגיבורים' (וב'שלטי כאן. כסףֿמשנה
ז"ל  הרמב"ם ספרי באיזה מצאתי "וכן כתוב: - להרי"ף
מניחן  ובחולֿהמועד תפילין: בהלכות בהם שכתוב ָישנים,
ומקורם  והרא"ש. 'התרומה' בעל דעת וכן ברכה"), בלא
עיקר  ולדעתם ה"ד). פ"ג, קטן (מועד ה'ירושלמי' מדברי
וחולֿהמועד  מלאכה, עשיית איסור הוא ביוםֿטוב ה'אות'
ובארץ  אות. בו אין התורה, מן במלאכה שמותר מתוך
מצאו  כי בחולֿהמועד, תפילין להניח שלא המנהג ישראל
א, (שה"ש טובים" שמניך "לריח הפסוק על חדש' ב'זוהר
לגשת  לבו יערב "ומי בחולֿהמועד, להניחן שאסור ג):
המפליג  יוחאי בן שמעון רבי דברי על ועשה בקום לעבור
לא). סי' או"ח יוסף', ('בית הנחתן" באיסור מאד

עמו 45) רגיל שאינו בחבירו מדובר כאן ע"ב. ט, ברכות
מארבע  יותר בריחוק אפילו הרבה, עמו רגיל אם כי ביותר,

ב). א, בר' (ירושלמי יכירהו אמות

.‡È‰ÎLÁÂ ,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ÔÈlÙz ÁÈ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ…∆∆ƒ¿«««»¿»¿»
¯zÓ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô‰ elÙ‡ - ÂÈÏÚ46ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â ; »»¬ƒ≈»»»««¿»À»¿≈ƒ

eÁÈÈ ‡lL ,Ïk‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,ÌÈa¯Ï ‰Ê ¯·c»»∆»«ƒ∆»¿«¿ƒ∆«…∆…»ƒ
ÔÈlÙ˙47Ú˜LzMÓ Ô˙B‡ eˆÏÁÈ ‡l‡ ,‰ÏÈla Ô‰ÈÏÚ ¿ƒƒ¬≈∆««¿»∆»««¿»ƒ∆ƒ¿«
‰nÁ‰48Ú˜LzL ¯Á‡ ‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÁÈn‰ ÏÎÂ . ««»¿»«≈ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ»««∆ƒ¿«

z¯ÓLÂ" :¯Ó‡pL ,Â‡Ïa ¯·BÚ ,‰nÁ‰49‰wÁ‰ ˙‡ ««»≈¿»∆∆¡«¿»«¿»∆«À»
."‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ 'B‚Â ˙‡f‰«…¿ƒ»ƒ»ƒ»

ראשו.46) על מונחות ישאירן 47)להשאירן שלא
בהן 48)מונחות. ויישן ישכח שמא ע"ב. לו, מנחות

ה"טו. בסמוך כמבואר התפילין 49)ואסור, להניח תשמור
זה  הרי "השמר", שנאמר מקום וכל בלילה, ולא ביום רק
לפי  זה, לאו על לוקה אינו אבל שם). (מנחות, לאֿתעשה
אינו  - לאו על שעבר אע"פ מצוה לעשות המתכוין שכל

מבעוד  עליו היו אם שהרי לאוין, כשאר זה אין וכן לוקה,
לאו  רבינו מנה לא ולפיכך בלילה. עליו להניחן מותר יום,

צ"ה). הרמב"ם, לשונות ח"ב, (רדב"ז המצוות במנין זה

.·ÈÂÈÏÚ ‰Ú˜LÂ ,BL‡¯a ÔÈlÙ˙e C¯c· ‡· ‰È‰»»»«∆∆¿ƒƒ¿…¿»¿»»»
‰nÁ‰50L„˜Â51ÌBi‰52Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ -53„Ú ««»¿»«««ƒ«»¬≈∆«

ıÏBÁÂ B˙È·Ï ÚÈbÓ ‡e‰L54Œ˙È·a ·LBÈ ‰È‰ . ∆«ƒ«¿≈¿≈»»≈¿≈
L¯„n‰55ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â ,BL‡¯a ÔÈlÙ˙e56ÁÈpÓ - «ƒ¿»¿ƒƒ¿…¿»«»»««ƒ«

˙Èa LÈ Ì‡Â .ıÏBÁÂ B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È»¬≈∆«∆«ƒ«¿≈¿≈¿ƒ≈«ƒ
ÌL ÔÁÈpÓ ,Ba ÔÈ¯nzLnL ‰ÓBÁÏ CeÓÒ57‡Ï Ì‡Â . »«»∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ»»¿ƒ…

BÏ ‰È‰ ‡lL ÈtÓ ,‰nÁ‰ ‰Ú˜MMÓ ÂÈlÙz ıÏÁ»«¿ƒ»ƒ∆»¿»««»ƒ¿≈∆…»»
¯zÓ - Ô¯ÓLÏ È„k ÂÈÏÚ e‡ˆÓÂ ,Ô¯ÓLÏ ÌB˜Ó58. »¿»¿»¿ƒ¿¿»»¿≈¿»¿»À»

לחלצן.50) וחייב תפילין, זמן אינו לילה או 51)והרי
רוקח'). ('מעשה זמן 52)קדש אינה שבת וגם השבת,

אחרים 53)תפילין. יראוהו שלא כדי בידו אותן מכסה
יוסף'). ('נמוקי ממנו משום 54)וילמדו בדרך חולצן ואינו

להעבירן  הוא מוכרח שבת ובליל מידו. יפלו שמא חשש
אמות  ארבע בשבת חפץ להעביר שאסור ראשו, על כשהן
משום  מלבוש, דרך לעיר להכניסן לו והתירו הרבים, ברשות

טו.). (ביצה התפילין ואינו 55)בזיון לעיר שמחוץ
יאבדו.56)משתמר. - בביתֿהמדרש יניחן ואם

(שם).57) לביתו. מוליכן לכתחילה.58)ואינו כן ומורים
שלפנינו, הש"ס ולגירסת שם. הרי"ף וכגירסת לו:) (מנחות
כדי  מותר, - ראשו על לכתחילה להניחן שאפילו נאמר

לשמרן.

.‚ÈÚÓL ˙‡È¯wÓ ¯eËt‰ Ïk59ÔÈlÙzÓ ¯eËt ,60. »«»ƒ¿ƒ«¿«»ƒ¿ƒƒ
ÂÈlÙz ¯ÓLÏ Ú„BiL ÔË˜61,ÔÈlÙz BÏ Á˜BÏ ÂÈ·‡ - »»∆≈«ƒ¿…¿ƒ»»ƒ≈«¿ƒƒ

˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k62ÏBÎÈ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,ÌÈÚÓ ÈÏBÁ . ¿≈¿«¿¿ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ∆…»
ÔÈlÙz‰ ÔÓ ¯eËt ,¯Úˆa ‡l‡ ÂÈ·˜ ˙‡ ¯ÓLÏ63. ƒ¿…∆¿»»∆»¿««»ƒ«¿ƒƒ

ÔÈ·iÁ ,Ôlk ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÂ64.ÌÈ¯B‰hk ÔÈlÙ˙a ¿»«¿≈ƒÀ»«»ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒ
¯eËt ,ÂÈÏÚ ‰BÎe ˙·MÈÓ BzÚc ÔÈ‡L ÈÓe ,¯ÚËˆÓƒ¿«≈ƒ∆≈«¿¿À∆∆¿»»»»
BzÚc ÁÈq‰Ï BÏ ¯eÒ‡ ,ÔÈlÙz ÁÈn‰L ;ÔÈlÙz‰ ÔÓƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ««¿

Ô‰Ó65‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÌÈ‰k .66‰ÚLa ÌÈiÂÏ‰Â , ≈∆…¬ƒƒ¿«»¬»¿«¿ƒƒ¿»»
ÔÎec‰ ÏÚ ¯ÈM‰ ÌÈ¯ÓB‡L67‰ÚLa Ï‡¯NÈÂ , ∆¿ƒ«ƒ««»¿ƒ¿»≈¿»»

Lc˜na ÌÈ„ÓBÚL68ÔÓe ‰lÙz‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt , ∆¿ƒ«ƒ¿»¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ
ÔÈlÙz‰69. «¿ƒƒ

ק"ש 59) הל' לעיל המנויים אלה וכל ועבדים, נשים כגון
ע"ב.60)פ"ד. יז, לבית61ֿ)ברכות בהן יכנס שלא

וכדומה. ע"א.62)הכסא מב, שתפילין 63)סוכה מפני
קי. (חולין בזה להזהר יכולים אינם ואלו נקי, גוף צריכין

קד.). כתובות ב'תוספות' ואפילו 64)וראה ע"ב. כו, סוכה
במועד מצורע כמבואר בתפילין, חייב חמורה שטומאתו

שמח').קטן ('אור להזהר 65)טו. להם אפשר אי ואלה
"רבי  אמרו: ה"ג) פ"ב, (ברכות וב'ירושלמי' הדעת. מהיסח
שב  לא אז עד כי חליו" אחר ימים שלשה לובשן היה ינאי
(פירוש  מהן דעתו מלהסיח לכוין היה יכול ולא אליו, כחו

שם). המקדש.66)החרדים, איצטבא,67)בבית כמין
על  כששרו הלויים עמדו ועליהן מדרגות, שלש בה והיו
פ"ו, הבחירה בית הלכות וראה מ"ו. פ"ב, (ערכין הקרבן
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ישראל 68)ה"ב). של מעמד היה ומשמר משמר כל על
והם  התמיד, הקרבת בשעת בעזרה לעמוד שבאו בירושלים
להקריב  "תשמרו ככתוב: קרבנם, על לעמוד ישראל שלוחי

במועדו" וראה לי הקרבתו, בשעת עליו שמירתכם שתהא
ה"כא. פ"יא, תפילה הל' לעיל יט,69)בביאורנו זבחים

ושם  שם). (רש"י, המצוה מן פטור במצוה העוסק כי ע"א.
חוץ  בידם, הרשות תפילין להניח רצו אם אלה שכל מבואר,
עבודתם  בשעת בכהנים אסורה שהנחתה יד של מתפלה

ה"ו). (פ"י, המקדש כלי בהל' וכמבואר חציצה, משום

.„ÈLÓLÓÏ Ì„‡ ·iÁ70ÏÚ Ì‰L ÔÓÊ Ïk ÂÈlÙ˙a,ÂÈ «»»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»»¿«∆≈»»
Ô˙M„wL ,„Á‡ Ú‚¯ elÙ‡ Ì‰Ó BzÚc ÁÈqÈ ‡lL∆…«ƒ««¿≈∆¬ƒ∆«∆»∆¿À»»

ıÈv‰ ˙M„wÓ ‰ÏB„b71ÌL ‡l‡ Ba ÔÈ‡ ıÈv‰L ; ¿»ƒ¿À««ƒ∆«ƒ≈∆»≈
„Á‡72„"eÈ ÏL ÌL ÌÈ¯NÚÂ „Á‡ Ì‰a LÈ el‡Â , ∆»¿≈≈»∆∆»¿∆¿ƒ≈∆

.„È ÏLa Ô˙BÓÎe ,L‡¯ ÏLa ‡"‰≈¿∆…¿»¿∆»

הנחתן.70) ממקום נשמטו לא אם לראות ע"ב. לו, מנחות
יד. בשל ממשמש - ידך" על לאות "וקשרתם וכשיאמר
סי' (או"ח ראש בשל ממשמש - עיניך" בין לטוטפות "והיו

ס"א). להסיח 71)כח, לו היה שאסור כהןֿגדול שבראש
לח). כח, (שמות תמיד מצחו על והיה שנאמר: ממנו, דעתו

ז:). (יומא ממנו דעתו יסיח שלא - שכתוב 72)תמיד
ה.). סוכה (ראה לה'". "קדש עליו:

.ÂËepnÓ ‡ˆ˙ ‡lL ¯‰fiL ,È˜ Ûeb ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈlÙz¿ƒƒ¿ƒƒ»ƒ∆ƒ»≈∆…≈≈ƒ∆
Ì‰L ÔÓÊ Ïk ‰hÓlÓ Áe¯73¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÂÈÏÚ «ƒ¿«»»¿«∆≈»»¿ƒ»»

Ì‡ ‡l‡ ;È‡¯Ú ˙L ‡ÏÂ Ú·˜ ˙L ‡Ï ,Ì‰a ÔLÈÏƒ…»∆…¿«∆«¿…¿«¬«∆»ƒ
¯„eÒ Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰74‰M‡ BnÚ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,75ÔLÈ , ƒƒ«¬≈∆»¿…»¿»ƒƒ»»≈

È‡¯Ú ˙L Ì‰a76‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .77ÈpÓ ?BL‡¯ Á »∆¿«¬«¿≈«∆«ƒ«…
ÂÈk¯a ÔÈa78ÔLÈÂ ·LBÈ ‡e‰Â79. ≈ƒ¿»¿≈¿»≈

ע"א.73) מט, על 74)שבת שתפילין יזכור שאז מטפחת,
כו.). (סוכה בהן ויזהר עמו,75)ראשו, אשתו שאם

לתפילין. בזיון זה והרי דבר, הרגל לידי יבוא שמא חוששים
מלמטה.76) רוח ליציאת חוששין אין מועט, לזמן כי
קבע.77) שנת ויישן ירדם שינת 78)שלא נרדם אינו שאז

שם). (סוכה, שלא 79)קבע הדעת, להיסח לחוש ואין
כשהוא  אבל ראש, וקלות שחוק דרך אלא הדעת היסח נקרא
ראש  קלות כאן ואין העולם, הבלי שכוח הוא מתנמנם

פ"ג). לברכות יונה (רבינו

.ÊËB„Èa ÔÈÎe¯k ÂÈlÙ˙ eÈ‰80elÙ‡ Ì‰a ÔLÈÏ ¯zÓ , »¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ…»∆¬ƒ
Ú·˜ ˙L81È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ‡l‡ ,Ì‰a ÏÎB‡ BÈ‡Â .82. ¿«∆«¿≈≈»∆∆»¬ƒ«¬«

ÔˆÏBÁ ,Ú·˜ ˙„eÚÒÏ ÒÎ Ì‡ Ï·‡83ÏÚ ÔÁÈpÓe ¬»ƒƒ¿«ƒ¿«∆«¿»«ƒ»«
ÂÈ„È ÏhiL „Ú BÁÏL84ÏÚ C¯·ÈÂ ,ÌÁÈÈ CkŒ¯Á‡Â , À¿»«∆ƒ…»»¿««»¿ƒ≈ƒ»≈«

e·Ï ‡e‰Â BBÊÓÔ‰a L85. ¿¿»»∆

שאין 80) באופן לידו, מסביב היטב וקשרן מעליו, שהסירן
ממנו. יפלו שמא שסילקן 81)לחוש מאחר כי שם. סוכה,

('מגדול  נקי גוף צריכים ואינם עליו, קדושתן אין ראשו מעל
מד). סי' לאורחֿחיים ב'פרישה' וכן ירושלמי 82)עוז'.

ג). הלכה ב, פרק בסעודה 83)(ברכות ישתכר שמא
שם). וברש"י כג: (ברכות בתפיליו בסוף 84)ויתגנה

שם.85)הסעודה.

.ÊÈ‡qk‰Œ˙È·Ï C¯ˆ‰Â ÔÈlÙz Le·Ï ‰È‰86ÁÈpÈ ‡Ï , »»»¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈…«ƒ«
ÔÈ¯BÁa ÔÈlÙz‰87,ÒkÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈÎeÓq‰ «¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈

ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÌeÏhÈ ‡nL88elÙ‡ ?‰NÚÈ „ˆÈk . ∆»ƒ¿¿≈¿»ƒ≈««¬∆¬ƒ
Úa¯‡ ˜eÁ¯a ÂÈlÙz ıÏBÁ ,ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï C¯ˆ‰À¿«¿«¿ƒ«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ«¿«

˙Bn‡89ÔÈÓk B„‚·a ÔÏÏB‚Â ,90ÔÊÁB‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ «¿¿»¿ƒ¿¿ƒ≈∆»¿¬»
BÈÓÈa91‰Úeˆ¯ ‡‰˙ ‡lL È„k ,¯‰fÈÂ ;BaÏ „‚k ƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»≈¿≈∆…¿≈¿»

ÁÙË B„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆBÈ92ÂÈÎ¯ˆ ‰NBÚÂ ÒÎÂ ;93, ≈ƒ««»∆«¿ƒ¿«¿∆¿»»
‡qk‰Œ˙ÈaÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯Ó ,‡ˆiLÎe¿∆≈≈«¿ƒ«¿««ƒ≈«ƒ≈

ÔL·BÏÂ94. ¿¿»

על 86) בתלמוד, האמורים ובתיֿכסאות צרכיו. בו לעשות
וברש"י). (שם, הם השדה מחיצות 87)פני כתלי חורי

לידי 88)השדה. "ויבוא הוסיפו: (שם) ברכות ובמסכת
בחורים  תפיליו שהניח אחד בתלמיד ומעשה חשד.
ובאת  ונטלתן, אחת אשה ובאת הרבים, לרשות הסמוכים
כיון  בשכרי, פלוני לי נתן מה ראו ואמרה: המדרש לבית
באותו  ומת, ונפל הגג לראש עלה כך, תלמיד אותו ששמע
ונכנס". ובידו בבגדו אוחזן שיהא התקינו שעה

"כמו".90)מביתֿהכסא.89) כתוב: מ"ג) (סימן וב'טור'
מידו.91) יפלו לה 92)שלא הוא וגנאי קדושה, בה שיש

בביתֿהכסא. אמרו:93)שתראה שם, ובברכות
לביתֿהכסא  הסמוכין בחורין תפילין מניחים היו "בראשונה
התקינו  אותם, ונוטלים עכברים ובאים הגדר) מן (לפנים

ונכנס". בידו שיאחזן בביתֿהכסא 94)וכו' זה וכל שם.
דרכים, עוברי מפני בשדה תפיליו להניח שמתיירא שבשדה,
להניחן  שיכול כיון יכניסן, לא שבביתו בביתֿהכסא אבל

המצוות'). ('ספר המשתמר במקום

.ÁÈc ‰naÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·95,Úe·w‰ ‡qk‰Œ˙È·a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«ƒ≈«»«
˙BÊz ˙BˆBˆÈ ÔÈ‡L96‡qk‰Œ˙Èa Ï·‡ ;ÂÈÏÚ ∆≈ƒƒ»»»¬»≈«ƒ≈

È‡¯Ú97ÌÈÏeÏb Ì‰Lk Ô‰a ÒkÈ ‡Ï ,98ıÏBÁ ‡l‡ , ¬«…ƒ»≈»∆¿∆≈¿ƒ∆»≈
ÔÈÏk ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ ÔÈ‡Â .Ô¯ÓLÏ B¯·ÁÏ Ô˙BÂ Ô˙B‡99, »¿¿»«¬≈¿»¿»¿≈≈«¿«ƒ»ƒ

‰È‰ Ì‡Â ;‰·ÈLÈa ‡l‡ ,Úe·˜ ‡qk‰Œ˙È·a elÙ‡¬ƒ¿≈«ƒ≈»«∆»ƒƒ»¿ƒ»»
ÁeÁz ¯ÙÚ100‰„ÈÓÚa elÙ‡ -101,‰L˜ ÌB˜Óa ‰È‰ . »»ƒ«¬ƒ«¬ƒ»»»¿»»∆

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa „ÓÚÈ102˙BˆBˆÈ eÊ˙pÈ ‡lL È„k , «¬…ƒ¿ƒ¿¿≈∆…ƒ»¿ƒ
.ÂÈÏÚ»»

מים.95) להשתין לביתֿהכסא עמהן שמסתמא 96)שנכנס
מיושב. צרכיו את שם שאין 97)עושה מים, להשתין כגון

נעשה  הזאת והפעם לביתֿהכסא, בשבילם הולך אדם
שם) וברש"י כג: (ברכות תחילה ביתֿהכסא הזה המקום
לגדולים, נפנה ואינו הואיל מעומד, שם משתין ומסתמא

ניצוצות. שם יש הניתזים 98)לפיכך השתן ניצוצות משום
לאדם  אסור כי בידו, ולשפשפן לקנחן וצריך רגליו, על
בידו  לשפשפן לו אסור והרי רגליו, שעל בניצוצות לצאת
(שם  הוא גדול ובזיון בהן יגע שמא בה, שהתפילין

ניצוצות.99)וברש"י). בלא הגוף, ומגובב.100)מן רך
בביתֿהכסא 101) ואפילו ניצוצות, אין שאז ע"א מ, ברכות

מג). סי' או"ח (שו"ע, בהן להשתין מותר עראי
שם).102) (ברכות משופע,

.ËÈŒ˙ÚÏ ‡qk‰Œ˙È·Ï C¯ˆ‰Â ,ÔÈlÙ˙a Le·Ï ‰È‰»»»ƒ¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈¿≈
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- ‡ˆiL ¯Á‡ ÔL·ÏÏ È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,·¯Ú∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿≈¿»¿»««∆≈≈
ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï elÙ‡Â ,B„‚·a ÌÈÏeÏb Ì‰a ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ

Úe·˜ ‡qk‰Œ˙È·a103ÔˆÏBÁ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ¿≈«ƒ≈»«∆»≈««¬∆¿»
ÔÈÏÎa ÔÁÈpÓe104ÁÙË B· ‰È‰ Ì‡ ,105ÈÏÎ· B‡ , «ƒ»¿ƒ¿»ƒ»»∆«ƒ¿ƒ

ÁÙË Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈÏÎ BÈ‡L106ÊÁB‡Â , ∆≈ƒ¿»««ƒ∆≈∆«¿≈
‰ÏÈla C¯ˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰107ÔÁÈpÓ , «¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈ƒÀ¿«««¿»«ƒ»
.ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰ ÊÁB‡Â ,ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿»

בהן.103) יפנה שמא חוששים ניצוצות, חשש שם שאין
שנית.104) ללבשן סופו ואין הואיל להן, המיוחד תיק
התפילין 105) בין להפסיק אהל הכלי חשוב שאז בחללו,

התפילין  לגבי הכלי בטל מטפח, בפחות אבל לביתֿהכסא.
גאון, האי רב וכפירוש כג.), (ברכות בפניהם חוצץ ואינו

שם. יונה' ב'רבינו להן,106)הובא מיוחד ואינו הואיל כי
וחוצץ. להן, בטל בחוץ 107)אינו ולהניחן לחלצן וחושש

(שם). יגנבו שלא

.ÎÔÈlÙz Le·Ï ‡e‰Â ‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ÁÎL108, »«¿ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿»¿ƒƒ
„enÚ ¯Ó‚iL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ109‡ˆBÈÂ ,ÔBL‡¯ «ƒ«»¬≈∆«∆ƒ¿…«ƒ¿≈

˜ÈÒÙÈ Ì‡L ;ÂÈÎ¯ˆ ‰NBÚÂ ÒÎ CkŒ¯Á‡ ,ıÏBÁÂ¿≈««»ƒ¿»¿∆¿»»∆ƒ«¿ƒ
È„ÈÏ ‡B·È ,ÌÈpË˜a ÔÈa ÌÈÏB„‚a ÔÈa ,ÔBL‡¯ „enÚa¿«ƒ≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ≈

‰ÏB„‚ ‰kÒ Ô‰a LiL ÌÈ‡ÏÁ110. √»ƒ∆≈»∆«»»¿»

בביתֿהכסא 108) וכן בבגדו, גלולות בלתי ראשו, על
בהן. ונכנס ושכח שם, להכניסן ענין בכל שאסור שבביתו,

את 110)קילוח.109) מביא החוזר "עמוד ע"א: כה, שם,
מי  (של סילון הבטן), את המצבה (חולי הדרוקן לידי האדם
פניו  (עור ירקון" לידי האדם את מביא - החוזר רגלים)

ירוק). נהפך

.‡Î,ÊÁ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,ÔÈlÙ˙a B˙hÓ LnLÂ ÁÎL»«¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¬≈∆……«
‰ˆÈˆw· ‡ÏÂ ‰Úeˆ¯· ‡Ï111,ÌÏhÈÂ ÂÈ„È ÏhiL „Ú , …»¿»¿…«¿ƒ»«∆ƒ…»»¿ƒ¿≈

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ112. ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ

התפילין.111) הטינופת 112)בתי במקום נגעו ושמא
וברש"י). כו: (סוכה

.·ÎÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Ó ,ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«∆¿»¿∆¿≈»»¿ƒ
ÔÈLe·Ï113ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï ¯zÓ ,114Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe ; ¿ƒÀ»¿»ƒ«¿ƒƒ¿∆¿≈»»

BÈ‡ ,ÔÈLe·Ï Ô˙ˆ˜Óe ÌÈn¯Ú Ô˙ˆ˜Ó ,ÌL ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ»ƒ¿»»¬Àƒƒ¿»»¿ƒ≈
ıÏBÁ115;‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÌL ÁÈÓ BÈ‡Â ,ÂÈlÙz ≈¿ƒ»¿≈≈ƒ«»¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ıÏBÁ ,ÌÈn¯Ú ÌÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe116,ÂÈlÙz ¿∆¿≈»»¿ƒ¬Àƒ≈¿ƒ»
.ÁÈÓ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈≈ƒ«

היו 113) חדרים שלשה שלהם "מרחצאות ע"א: י, שבת
מן  לתוכו יורד - אמצעי ולהשתטף, להזיע - פנימי להם,
לבישתו  וגומר לתוכו יוצא - חיצון חלוקו, ולובש המרחץ

שם). (רש"י המרחץ" מיגיעת שעה שם אפילו 114)ונח
לחלצן.115)לכתחילה. מחוייב משום 116)אינו

שיש  דבר כל טו). כג, (דברים קדוש מחניך והיה שנאמר:
ספר'). ('קרית מזוהם למקום להכניסו אסור קדושה, בו

.‚ÎBL‡¯a ÔÈlÙ˙e ˙B¯·w‰Œ˙È·a Ì„‡ Cl‰È ‡Ï117. …¿«≈»»¿≈«¿»¿ƒƒ¿…
Úa¯‡ CB˙a B‡ ,˙Ó ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a elÙ‡Â«¬ƒ¿«¿««∆≈¿«¿«

˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈlÙz ıÏÁÏ CÈ¯ˆ ,¯·˜ ÏL ˙Bn‡«∆∆∆»ƒ«¬…¿ƒ»«∆«¿ƒ
‰qÎiL „Ú ,ÔÈlÙz Ì„‡ LaÏÈ ‡ÏÂ .˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿…ƒ¿«»»¿ƒƒ«∆¿«∆

B˙Â¯Ú118,BL‡¯ ÏÚ ÈB‡NÓ ‡NBp‰ .ÂÈ„‚a LaÏÈÂ ∆¿»¿ƒ¿«¿»»«≈««…
ÈB‡Nn‰ ¯ÈÒiL „Ú ,L‡¯ ÏL ÂÈlÙz ıÏBÁ119 ≈¿ƒ»∆…«∆»ƒ««

LiL L‡¯‰ ÏÚ ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ ˙ÁtËÓ elÙ‡Â ;ÂÈÏÚÓ≈»»«¬ƒƒ¿««»¿«ƒ««»…∆∆
ÂÈlÙz ÏÚ BzÙˆÓ ‡e‰ ÛBˆ Ï·‡ ;ÔÈlÙz Ba120. ¿ƒƒ¬»≈ƒ¿«¿«¿ƒ»

אינם 117) שהמתים לרש", "לועג משום ע"א. יח, ברכות
להן, לועג כאילו בתפיליו שם הנראה וזה מוות, בכלל
ה). יז, (משלי עושהו חרף לרש לועג אומר: והכתוב

בפני118) לעמוד בך ‰'שאסור יראה ולא שנאמר: ערום,
של  והשי"ן טו). כג, (דברים מאחריך ושב דבר ערות
(אדר"ת). סב. שבת ראה עליה. השם קדושת תפילין,

הנחתן 119) בשעת עליהן משא להיות לתפילין הוא שגנאי
קה:). מלבוש 120)(ב"מ דרך אלא משא דרך זה שאין

היה  "שערו בו: שאמרו יוכיח, וכהןֿגדול בזיון. כאן ואין
יט:). (זבחים תפילין" מניח ששם למצנפת ציץ בין נראה
היתה  זהב שעטרת המלך, בדוד חז"ל שאמרו מה וראה

מד.). (ע"ז הנחתן בשעת תפילין במקום ראשו על מונחת

.„Î¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ B‡ ÔÈlÙz Ba LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿ƒƒ≈∆»»
Ì‡ÈˆBiL „Ú ,B˙hÓ Ba LnLÏ121,ÈÏÎa ÌÁÈpÈ B‡ ¿«≈ƒ»«∆ƒ≈«ƒ≈ƒ¿ƒ

ÔÈÏÎ BÈ‡L ¯Á‡ ÈÏÎa ÈÏk‰ ÁÈpÈÂ122‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«ƒ««¿ƒƒ¿ƒ«≈∆≈ƒ¿»¬»ƒ»»
ÈÏÎk ,ÌÈÏÎ ‰¯NÚ elÙ‡ - Ì‰Ï ÔnÊÓ ÈM‰ ÈÏk‰«¿ƒ«≈ƒ¿À»»∆¬ƒ¬»»≈ƒƒ¿ƒ
¯zÓ ,ÈÏk CB˙a ÈÏk ÔÁÈp‰ Ì‡Â .ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡∆»≈¬ƒ¿ƒƒƒ»¿ƒ¿¿ƒÀ»

˙ÒÎÏ ¯k ÔÈa ,ÂÈ˙BL‡¯Ó ˙Áz ÔÁÈp‰Ï123‡lL , ¿«ƒ»««¿«¬»≈«¿∆∆∆…
Ô¯ÓLÏ È„k ,BL‡¯ „‚k124BnÚ BzL‡ elÙ‡Â , ¿∆∆…¿≈¿»¿»«¬ƒƒ¿ƒ

.‰hna«ƒ»

לו.121) יש אם אחר ויש 122)לחדר ע"ב. כה, ברכות
אלא  תורה, ספר לגבי כלי, בתוך כלי מועיל שאינו אומרים

ע  גבוהה מחיצה לו לעשות ('הגהות צריך טפחים שרה
ה"ז. פ"י, לקמן וראה המצע 123)מיימוניות'). זה - כר

הקטן  הכר היא - כסת וכדומה. מזרן כמו עליו, ששוכב
המשנה  בפירוש ורבינו ('הערוך'). מראשותיו תחת שמשים
אלא  ראשו, תחת מניחים "שניהם אומר: מ"ב) פ"ד, (שבת

יותר". גדולה (ברכות 124)שכסת מעכברים או מגנבים,
כד.)

.‰ÎÔÓÊ ÏkL ,‡È‰ ‰ÏB„b Ô˙M„˜ ,ÔÈlÙz ˙M„¿̃À«¿ƒƒ¿À»»¿»ƒ∆»¿«
ÂÚ ‡e‰ ,BÚB¯Ê ÏÚÂ Ì„‡ ÏL BL‡¯a ÔÈlÙz‰L∆«¿ƒƒ¿…∆»»¿«¿»»

˜BÁNa CLÓ BÈ‡Â ,ÌÈÓLŒ‡¯ÈÂ125‰ÁÈN·e ƒ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»
‰ÏË·126‰pÙÓ ‡l‡ ,˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ ¯‰¯‰Ó BÈ‡Â ; ¿≈»¿≈¿«¿≈«¬»»∆»¿«∆

Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È¯·„a BaÏƒ¿ƒ¿≈»¡∆¿«∆∆¿ƒ»»ƒ»»
ÌBi‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô˙BÈ‰Ï ÏczL‰Ï127Ck Ô˙ÂˆnL , ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»»»«∆ƒ¿»»»

,LB„w‰ ea¯ ÏL B„ÈÓÏz ,·¯ ÏÚ ÂÈÏÚ e¯Ó‡ .‡È‰ƒ»¿»»«««¿ƒ∆«≈«»
‰¯B˙ ‡Ïa ˙Bn‡ Úa¯‡ CÏ‰L e‰e‡¯ ‡Ï ÂÈÓÈ ÏkL∆»»»…»∆»««¿««¿…»

ÔÈlÙ˙ ‡Ïa B‡ ˙ÈˆÈˆ ‡Ïa B‡128. ¿…ƒƒ¿…¿ƒƒ

רבה,126)ליצנות.125) לפני ישב "אביי ע"ב: ל, ברכות
"וגילו  אמר: עול). כפורק (ונראה מדאי יותר מתבדח ראהו
עדות  (והן מניח" אני תפילין לו: אמר כתוב! ברעדה"
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לא  התפילין שמסגולת הרי שם), רש"י עלי, קוני שממשלת
(אדר"ת). ראש בקלות ב'ספר 127)להמשך כתוב וכן
ו  גאון: עמרם רב בשם כך העיטור' רבנן: ממנהג ששאלתם

חכמי  וכל הראשונים ואלופים ביתֿדין ואבות גאונים ראינו
הארץ" על השמים "כימי עד התפילין חולצין שאין הישיבה
ומפני  מיימוניות'). ('הגהות ערבית של קריאתֿשמע של
ואין  עליו, בעודן מהן דעתו יסיח ושלא נקי, גוף שצריכים
אלא  להניחן שלא נהגו כן על בזה, להזהר יכול אדם כל

לז). סי' או"ח, ('טור' בלבד תפילה מגילה 128)בשעת
(כסףֿמשנה). זירא רבי על זה אמרו ששם אלא ע"א. כח,
קע"ח  פי' דמשק" "נהרות ספר שבסוף הגאונים ובתשובות
בהם, נהג שרב חסידות דברי עשרה המונה ברייתא מביא

מהם. אחת וזו

.ÂÎ˙ÚLa - ÌBi‰ Ïk ÔL·ÏÏ Ô˙ÂˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»»¿»¿»»«ƒ¿«
Ïk‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰lÙz129‡¯Bw‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ . ¿ƒ»≈ƒ«…»¿¬»ƒ»«≈

˜¯˜L ˙e„Ú „ÈÚÓ el‡k ,ÔÈlÙ˙ ‡Ïa ÚÓL ˙‡È¯¿ƒ«¿«¿…¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ≈∆∆
BÓˆÚa130ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎÂ .131‰BÓLa ¯·BÚ ,ÔÈlÙz ¿«¿¿»∆≈≈ƒ«¿ƒƒ≈ƒ¿»

ÏL ÔÈlÙz ÏÚ ‰eˆ ˙BiL¯t Úa¯‡a È¯‰L ;‰NÚ¬≈∆¬≈¿«¿«»»ƒƒ»«¿ƒƒ∆
CÈ¯‡Ó ,ÔÈlÙ˙a ÏÈ‚¯‰ ÏÎÂ .„È ÏL ÔÈlÙz ÏÚÂ L‡…̄¿«¿ƒƒ∆»¿»»»ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ

ÌÈÓÈ132"eÈÁÈ Ì‰ÈÏÚ '‰" :¯Ó‡pL ,133. »ƒ∆∆¡«¬≈∆ƒ¿

מלכות 129) עול עליו שיקבל "הרוצה ע"א: טו, ברכות
קריאתֿ ויקרא תפילין ויניח ידיו ויטול יפנה שלימה, שמים

ויתפלל". וקשרתם 130)שמע קורא: שהוא מכיון שם.
אינו  בפיו שאומר שמה נמצא קושר, ואינו וגו' ידך על לאות

יונה). (רבינו האלה 131)אמת הפרקים בכל ניקדנו
תת  - שפירושו ל"מניח" בניגוד "שים", שהוראתו ֵֵַ"מניח"
ניקדנו  ד) הלכה (לעיל הברכה בנוסח אולם מנוחה,
לעיל. וכמבואר ערוך' ה'שולחן כהכרעת ָ"להניח"

ע"א.132) מד, עליהם 133)מנחות שנושאים "אותם שם.
(רש"י). יחיו" - בתפילין ה' שם

ה'תש"פ  תשרי י"א שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק
ספר אהבה -הלכות מזוזה 

¤¤£¦¦
בדיקתה 1) זמן קביעתה; דיני המזוזה; את כותבים כיצד

רבים. למזוזת יחיד מזוזת שבין וההפרש

.‡‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk2,˙BiL¯Ù ÈzL ÔÈ·˙Bk ? ≈«¿ƒ∆«¿»¿ƒ¿≈»»ƒ
Ûc ÏÚ ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ,'ÚÓL'3.˙Á‡ ‰ÚÈ¯Èa ,„Á‡ ¿«¿»»ƒ»…«««∆»ƒƒ»∆»

ÈˆÁ BÓk ‰ÏÚÓÏÓ ÁÂ¯Â ‰hÓlÓ ÁÂ¯ dÏ ‰NBÚÂ¿∆»∆«ƒ¿«»¿∆«ƒ¿«¿»¿¬ƒ
Ô¯tˆ4‰¯Lk - ÔÈt„ ‰LÏLa B‡ ÌÈLa d·˙k Ì‡Â .5. ƒ…∆¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒƒ¿»«ƒ¿≈»

·Êk ‰pNÚÈ ‡lL „·Ï·e6ÏebÚ BÓk B‡ ,7‰a˜Î B‡ ,8. ƒ¿«∆…«¬∆»¿»»¿ƒ¿À»
‰ÏeÒt - ‰l‡Ó ˙Á‡k ‰NÚ Ì‡Â9ÏÚ ‡lL d·˙k . ¿ƒ»»¿««≈≈∆¿»¿»»∆…«

¯„q‰10‰ÏeÒt - ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÌÈc˜‰L ÔB‚k ,11. «≈∆¿∆ƒ¿ƒ»»»¿»»»¿»
‰ÏeÒt ,Ô¯ÙzL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙B¯BÚ ÈLa d·˙k12. ¿»»ƒ¿≈««ƒ∆¿»»¿»

Ô‰Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,eÏaL ÔÈlÙ˙e ‰ÏaL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»»¿ƒƒ∆»≈ƒ≈∆
‰ÊeÊÓ13ÌÈBÈÏb‰ ÔÓ ‡ÏÂ ;14ÔÈ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏL ¿»¿…ƒ«ƒ¿ƒ∆≈∆»≈

‰M„wÓ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»¿»¿ƒ∆≈ƒƒƒ¿À»
.‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ¬»ƒ¿À»«»

עת 2) בכל ה' באמונת לאדם זיכרון "להיות המצוה: מיסודי
ב): עמוד לג דף (מנחות שאמרו וכמו וצאתו, לביתו בואו
שיפגע  כדי הרבים, לרשות הסמוך בטפח להניחה "מצוה
רבינו  לשון וראה תכ"ג, מצוה ("החינוך", מייד" במזוזה

י"ג). הלכה ו, פרק לב 4)עמוד.3)לקמן דף (מנחות
דפי  הנושך סדוק (עץ דסיפרי" אטבא "כמלא א) עמוד
ציפורן  כחצי שזה הגאונים ופירשו יכפלו) שלא הקונטרס
צריך  שבצדדין, לרווח ובנוגע מזוזה). להלכות (רא"ש
שמזוזה  שתיכרך, אחרי היקפה לגלול כדי בתחילתה להניח
(יורה  ו הלכה בסמוך כמבואר לתחילתה, מסופה נכרכת
כלל, להניח צריך אין בסופה אבל ח). סעיף רפ סימן דעה
גויל  מוקפות השיטות שבסוף האותיות שיהיו שייזהר אלא

שתיים 5)(שם). שכתבה "מזוזה ב) עמוד לא דף (מנחות
בשני  שעשאה בין רבינו: ומפרש כשרה" ואחת ושלוש
(כסף  אחד דף על עשאה כאילו הרי בשלושה, או דפים

בשיטה 6)משנה). שכותב מלמטה, וצרה מלמעלה רחבה
ובשלישית  שלוש ובשנייה (מלים), תיבות ארבע העליונה

כזנב. וצרה הולכת שהמזוזה נמצא שהיא 7)שתיים
עגולה. בצורה מלמטה 8)כתובה רחב שהוא כאוהל,

אחת, תיבה הראשונה בשיטה שכותב מלמעלה, וקצר
הולכת  שהמזוזה באופן שלוש, ובשלישית שתיים, ובשנייה

למטה. מלמעלה א)9)ומתרחבת עמוד לא דף (מנחות
וכנראה  "עגול", נזכר לא שלפנינו הש"ס שבגירסת אלא
משנה). (כסף שלפניו בש"ס כזו גירסה הייתה שלרבינו

שמוע".10) אם "והיה לפני "שמע, בתורה הכתוב
בא.11) פרשת א,12)מכילתא (פרק מגילה ירושלמי

ט). ואין 13)הלכה מזוזה, מקדושת חמורה שקדושתן לפי
לב  דף (מנחות קלה לקדושה חמורה מקדושה מורידים
בספר  כתובה "שמע" פרשת שהייתה כאן ומדובר א) עמוד

ורוצה הדף, בסוף "והיה תורה פרשת למטה לכתוב להוסיף
פרשיות  שתי לצרף אפשר איך כן לא שאם שמוע", אם
ואסור  מזו, זו רחוקות והלא מזוזה לעשותן תורה שבספר
ר"צ). סימן דעה יורה (ש"ך עורות שני על מזוזה לכתוב

מלמעלה 14) האותיות, לכתב מסביב החלקים הקלפים
עצמו  הספר כקדושת וקדושתן לדף, דף ושבין ולמטה,

א). עמוד קטז דף (שבת

.·‰È‰Â'Ï 'ÚÓL' ˙L¯t ÔÈaL ÁÂ¯ ˙BNÚÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»«¬∆«∆≈»»«¿«ƒ¿»»
‰Óe˙Ò ‰L¯t 'ÚÓL Ì‡15d˙B‡ ‰NÚ Ì‡Â ; ƒ»…«»»»¿»¿ƒ»»»

‰Áe˙t16ÔÓ dÏ ‰ÎeÓÒ dÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Lk - ¿»¿≈»¿ƒ∆≈»¿»»ƒ
‰¯Bz‰17ÔÈbza ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .18Ô‰ el‡Â .daL «»¿»ƒ¿ƒ»≈««ƒ∆»¿≈≈

:‰ÊeÊna ÔÈNBÚL ÔÈbz‰««ƒ∆ƒ«¿»

ויניח 15) השיטה, בסוף הראשונה הפרשה את שיגמור
אותיות, תשע כשיעור רווח השנייה השיטה בתחילת
לא  ואם השיטה, באמצע השנייה הפרשה לכתוב ומתחיל
פנוי, השיטה סוף את יניח השיטה, בסוף הראשונה את גמר
הפרשה  לכתוב ויתחיל השנייה מהשיטה רווח מעט ויניח

ב). הלכה ח, (פרק לקמן ראה את 16)השנייה. שגמר
תשע  כשיעור פנוי רווח והניח השיטה באמצע הראשונה
השיטה  מתחילת השנייה הפרשה את והתחיל אותיות

א). הלכה (שם, כתובה 17)השנייה "שמע" פרשת שאין
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מפסיקות  פרשיות שכמה שמוע" אם ל"והיה סמוכה בתורה
ב) הלכה ב, (פרק ולעיל א). עמוד לב דף (מנחות ביניהן
אף  סתומה, שתהיה רבינו הקפיד שבתפילין פרשיות בעניין
כי  "והיה ש"קדש" מפני בתורה? סמוכות שאינן פי ֶַעל
בהן, מעכבות והפתוחות בתורה, לזו זו סמוכות יביאך"
טועים  היו שמוע" אם "והיה בפתיחת מכשירים היינו ואילו
ולכך  סמוכות, שהן הראשונות בפרשיות גם להכשיר ובאים

רוקח). (מעשה בכולן ופסלו ביניהן כתרי 18)חילקו
(פרק  לעיל שמבואר כמו זייני"ן בדמות העשויים האותיות

ח). הלכה ב,

.‚˙B‡ Ïk ÏÚ ,˙Bi˙B‡ Ú·L da LÈ ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»∆»∆«ƒ«»
Ô"ÈÈÊ ‰LÏL Ô‰Ó19,'ÚÓL' ÏL Ô"ÈÚ Ô"ÈL :Ô‰ el‡Â . ≈∆¿»≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ∆¿«

Ô"È˙ÈË È¯˙e ,'˙BÊÊÓ' ÏL Ô"ÈÈÊ È¯˙e ,'ELÙ'c Ô"eÂ¿¿«¿¿¿≈≈¿ƒ∆¿À¿≈≈ƒ
Ïk ÏÚ ,˙Bi˙B‡ LL da LÈ ‰iL ‰L¯Ùe .'˙ÙËË' ÏL∆…»…»»»¿ƒ»∆»≈ƒ«»
,'E‚„' ÏL Ï"ÓÈb :Ô‰ el‡Â .Ô"ÈÈÊ ‰LÏL Ô‰Ó ˙B‡≈∆¿»≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆¿»∆
,'˙ÙËBË' ÏL Ô"È˙ÈË È¯˙e ,'˙BÊeÊÓ' ÏL Ô"ÈÈÊ È¯˙e¿≈≈¿ƒ∆¿¿≈≈ƒ∆»…
ÛÈÒB‰L B‡ ,ÔÈ‚˙ ‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .'ı¯‡‰' ÏL ˜"ÈcˆÂ¿«ƒ∆»»∆¿ƒ…»»»ƒ∆ƒ
‡lL d·˙k Ì‡Â .ÏÒÙ ‡Ï ,Ô‰Ó Ú¯‚ B‡ Ô‰a»∆»«≈∆…»«¿ƒ¿»»∆…

ËeË¯N·20ÛÈÒB‰L B‡ ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa ˜c˜„ ‡lL B‡ , ¿ƒ¿∆…ƒ¿≈¿»≈¿»≈∆ƒ
‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ÌÈÙaÓ21. ƒƒ¿ƒ¬ƒ««¬≈¿»

שלושה 19) צריכות אותיות "שבע ב) עמוד ל דף (מנחות
תגין  שלושה רש"י ופירש ג"ץ" שעטנ"ז הן: ואלו זייני"ן
בראש  בעי"ן וכן השמאלית, רגל בראש בשי"ן אחת, בכל
לימין  נוטה אחד התגים ואותם כולן. וכן הפנימית הרגל

למעלה. ואחד לשמאל נוטה לב 20)ואחד דף (מנחות
"בלא  רש"י: ופירש פסולה" איגרת "כתבה ב) עמוד
בעלמא". כאגרת ויתרות בחסירות דקדק ולא שירטוט,

חיסר 21) שאם מפרשים: ויש איגרת". "כתבה בכלל זה גם
ולא  שלימה תמה, כתיבה - "וכתבתם" שנאמר משום פסולה
פי  על פסולה, חסר, במקום מילא ואם ספר). (קרית חסירה
המשנה; (מרכבת כחסרה היא והרי דומה, כנטול יתר הכלל:

שמח). אור

.„„‚k ,ıeÁaÓ ‰ÊeÊn‰ ÏÚ ÌÈ·˙BkL ,ËeLt ‚‰Óƒ¿»»∆¿ƒ««¿»ƒ«¿∆∆
'ÈcL' :‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰22‰Êa ÔÈ‡Â ; »∆«∆≈»»»¿»»»««¿≈»∆

ÔÈ·˙BkL el‡ Ï·‡ .ıeÁaÓ ‡e‰L ÈÙÏ ,„ÒÙ‰∆¿≈¿ƒ∆ƒ«¬»≈∆¿ƒ
ÌÈLB„˜ ˙BÓL B‡ ,ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙BÓL ÌÈÙaÓ23B‡ , ƒƒ¿ƒ¿««¿»ƒ≈¿ƒ

˙BÓ˙BÁ B‡ ˜eÒÙ24Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈÓ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - »»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆≈»∆
Ì‰Ï È„ ‡Ï ,ÌÈLth‰ el‡L ;‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ≈∆»»«»∆≈«ƒ¿ƒ…«»∆

‰ÏB„‚ ‰ÂˆÓ eNÚL ‡l‡ ,‰Âˆn‰ eÏhaL25‡È‰L , ∆ƒ¿«ƒ¿»∆»∆»ƒ¿»¿»∆ƒ
,B˙„B·ÚÂ B˙·‰‡Â ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL ÌM‰ „eÁÈƒ«≈∆«»»¿«¬»«¬»

ÚÈÓ˜ ‡e‰ el‡k26ÔÓˆÚ ˙È‰ ÏL27ÏÚ ‰ÏÚL BÓk , ¿ƒ»≈«∆¬»««¿»¿∆»»«
ÌÏBÚ‰ ÈÏ·‰a ‰p‰Ó‰ ¯·„ e‰fL ,ÏÎq‰ ÌaÏ28. ƒ»«»»∆∆»»«¿«∆¿«¿≈»»

עמוד 22) רסו דף דברים פרשת וב"זוהר" גדולות). (הלכות
"והיה" תיבת כנגד מבחוץ "שדי" שם לכתוב מצריך א
משאר  יותר זה שם לכתוב ונהגו משנה). (כסף שבפנים
(כלבו). ישראל דת שומר נוטריקון שד"י כי שמות,

ה'.23) שמות שהן אותיות 24)אזכרות, כמו "צורות
טוב  יום (מעדני למלאכים" חותמות שהם ואומרים משונות

בא  "כשאתה יט: דף ב"היכלות" מצינו וכן מזוזה). להלכות
של  אחד ידך, בשתי חותמות שני טול ה' היכל פתח על ועומד

הפנים". שר סוריאה של ואחד ה', מצוות 25)טוטרוסיאי
לגופו 26)מזוזה. סביב פיתקא אדם שקושר קשר, לשון

אחרת. לסגולה או וביתם,27)לרפואה, גופם לשמירת
לסגולה. מלאכים של שמות בה מוסיפים הם ולפיכך

בהלכות 28) ורבינו הזה. העולם הבלי הם  וצרכיו, הגוף חיי
המכה  על "הלוחש אומר: י"ב) הלכה י"א (פרק זרה עבודה
שיישן... בשביל הקטן על תורה ספר והמניח פסוק... וקורא
רפואת  תורה דברי עושים שהם בתורה, הכופרים בכלל הם
חיים  "ויהיו שנאמר: נפשות, רפואת אלא ואינם הגוף
וכבר  הכופרים, בכלל הם אלה שאנשים למדת הא לנפשך",
שהכופרים  ו) הלכה ג, (פרק תשובה בהלכות רבינו הודיענו
בתלמוד  שמבואר פי על ואף הבא לעולם חלק להם אין
וביתו? האדם על שומרת שהמזוזה ב) עמוד לג דף (מנחות
לקיים  אלא שמירה, לשם אינה בעשייתה הכוונה עיקר אבל
(כסף  מאליה תבוא והשמירה הקדושֿברוךֿהוא מצוות
לכתוב  ונוהגים י"ג). הלכה ו, (פרק לקמן וראה משנה),
הכתוב  ה'" אלוקינו "ה' נגד כוז"ו" במוכס"ז "כוז"ו מבחוץ
לאותיות  בי"ת, באל"ף הסמוכות הן אלו אותיות כי מבפנים,
רפ"ח). סימן דעה ויורה מיימוניות (הגהות ה'" אלוקינו ה'
נכרי) (שר ארטיבין אמרו: א) הלכה א, (פרק פאה ובירושלמי
רבינו  לו שלח במתנה, טובה מרגלית הקדוש לרבינו שלח
יקרת  מתנה לך שלחתי אני לרבי]: [=ארטיבין שאלו מזוזה,
לארטיבין]: [=רבי השיבו פעוט? דבר לי שלחת ואתה ערך
שאני  דבר לי שלחת אתה בה... ישוו לא וחפצי חפציך כל
עליך, שומר והוא ישן שאתה דבר שלחתי ואני שומרו,

עליך". תשמור בשכבך כב): פסוק ו, פרק (משלי שנאמר

.‰ÔÈa ,‰B¯Á‡ ‰ËÈLa 'ı¯‡‰ ÏÚ' ·zÎÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿…«»»∆¿ƒ»«¬»≈
ÚˆÓ‡a) ÔÈa ,L‡¯a29ÌÈ¯ÙBq‰ Ïk e‚‰Â .‰ËÈM‰ ( ¿…≈¿∆¿««ƒ»¿»¬»«¿ƒ

'ı¯‡‰ ÏÚ'Â ,˙BËÈL ÌÈ¯NÚÂ ÌÈzLa d˙B‡ ·zÎÏƒ¿…»ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒƒ¿«»»∆
L‡¯aL ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â .‰B¯Á‡ ‰ËÈL L‡¯a¿…ƒ»«¬»¿≈≈»ƒ∆¿…
,ÌÈ¯·c‰ ,'‰ ,ÚÓL :¯„q‰ ÏÚ ‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk»ƒ»¿ƒ»««≈∆¿««¿»ƒ

‰È‰Â ,ÔÈa ,EaÎL·e ,EÈ·Ï30,‰¯BÈ ,ÏÎa ,‰eˆÓ , ¿»∆¿»¿¿≈¿»»¿«∆¿»∆
,ÌzÓNÂ ,Ìz„·‡Â ,ÌÈÓM‰ ,Ì˙ÈÂÁzL‰Â ,Ôt ,·NÚ≈∆∆¿ƒ¿«¬ƒ∆«»«ƒ«¬«¿∆¿«¿∆
.ı¯‡‰ ÏÚ ,¯L‡ ,EÈ¯ÚL·e ,C¯ca ,Ì˙‡ ,Ì˙‡…»…»«∆∆ƒ¿»∆¬∆«»»∆

אחרים 29) ובדפוסים השיטה". "בסוף משנה הכסף גירסת
זה  אבל אצלנו]. שמופיע [כפי השיטה" "באמצע כתוב:
נתנו  ושם ב) עמוד לא דף (מנחות התלמוד לגירסת בניגוד
קג, פרק (תהילים הפסוק כנגד - השיטה" "בסוף לזה, רמז
נכתב  הארץ" "על שאם הארץ, על שמים כגבוה יא): פסוק
"כימי  כתוב: שלפניה השיטה ובסוף האחרונה, השיטה בסוף
כנגד  - השיטה" "בראש הארץ, על השמים הרי השמים",
מ"כימי  הארץ" "על שמרחיק מהארץ: השמים מרחק
ימיכם. יאריכו מהארץ השמים שכמרחק לומר השמים"

בראש 30) חלק מעט שמניח ב הלכה לעיל ביארנו כבר
סתומה. זו פרשה לעשות כדי זו, השיטה

.Â‰ËÈM‰ ÛBqÓ d˙B‡ ÔÈÏÏBb ,d˙B‡ ÔÈÏÙBkLk¿∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ«ƒ»
d˙lÁ˙Ï31,˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ ÁzÙiLk ,‡ˆÓzL „Ú , ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»¿∆ƒ¿««≈ƒ¿

dÁÈpÓ ,dÏÏBbL ¯Á‡Â .dÙBÒÏ ‰ËÈM‰ L‡¯Ó ‡¯˜Èƒ¿»≈…«ƒ»¿»¿««∆¿»«ƒ»
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רג dfefn zekld - dad` xtq - ixyz a"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙¯ÙBÙLa32‰˜ ÏL33,¯·c Ïk ÏL B‡ ıÚ ÏL B‡ ƒ¿∆∆∆»∆∆≈∆»»»
eÊÓ Ï‡ d˙B‡ ¯aÁÓe¯ÙBÁ B‡ ,¯ÓÒÓa Á˙t‰ ˙Ê ¿«≈»∆¿««∆«¿«¿≈≈

da ÒÈÎÓe Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa34.‰ÊeÊn‰ ƒ¿««∆««¿ƒ»«¿»

שם).31) דף 32)(מנחות מציעא בבא ב; עמוד לג דף (שם,
א). עמוד נהרות.33)קב שפת על הגדל נבוב צמח

שם).34) (מנחות המזוזה חפירת בתוך

.Ê:‰lÁz C¯·Ó ,Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa ‰pÚa˜iL Ì„˜Â¿…∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿««∆«¿»≈¿ƒ»
eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»

"‰ÊeÊÓ Úa˜Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa35˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡Â . ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«¿»¿≈¿»≈ƒ¿«
‰Âˆn‰ ‡È‰ BÊ d˙ÚÈ·wL ,d˙·È˙k36. ¿ƒ»»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ¿»

מזוזה.35) הלכות גמר 36)רי"ף עשייתה שאין מצוה וכל
מב  דף (שם, מצוותה גמר בשעת אלא מברך אינו מצוותה,
י"א, פרק ברכות הלכות לקמן רבינו דברי השווה ב). עמוד
"שהחיינו" ברכת גם שמברך מבואר ט הלכה ושם ח, הלכה

מזוזה. קביעת על

.ÁÏwÓa d‡Ïz37‰ÏeÒt -38.‰Úe·˜ BÊ ÔÈ‡L , ¿»»¿«≈¿»∆≈¿»
˙Ïc‰ È¯Á‡ dÁÈp‰39ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï -40¯ÙÁ . ƒƒ»«¬≈«∆∆…»»¿»«

‡È‰Â ,¯‚ BÓk ‰ÊeÊn‰ ÒÈÎ‰Â Á˙t‰ ˙ÊeÊÓaƒ¿««∆«¿ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆¿ƒ
˙BÚaha ÌÈL¯w‰ ÁÈ¯·k41dÏ ˜ÈÓÚ‰ .‰ÏeÒt - ƒ¿ƒ««¿»ƒ««»¿»∆¡ƒ»

ÁÙË42‰ÏeÒt -43Ba ÒÈÎ‰Â ‰˜ C˙Á .44,‰ÊeÊÓ ∆«¿»»«»∆¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÓ „ÈÓÚ‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ Ï‡ ‰w‰ ¯aÁ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ≈«»∆∆»ƒ¬≈ƒ¿∆¡ƒƒ
˙ÚÈ·˜ ‰Ó„wL ÈtÓ ,‰ÏeÒt - Á˙t‰ ˙ÊeÊÓ Ïk‰«…¿««∆«¿»ƒ¿≈∆»¿»¿ƒ«

Á˙t‰ ˙ÊeÊÓ ˙iNÚÏ ‰ÊeÊn‰45. «¿»«¬ƒ«¿««∆«

שעמד 37) במקל אלא עצמו, הפתח בצורת קבעה שלא
הבית. מזוזת ב).38)בגובה עמוד לב דף על 39)(מנחות

הדלת. שמאחורי קבועה 40)הקיר אינה זו גם כי (שם)
ביתך". מזוזות "על זה ואין עצמו הפתח בצורת

דף 41) (מנחות בגבהה ולא המזוזה ברוחב המזוזה שהכניס
ז): משנה ג, פרק (תמיד במשנה ונזכר בריח - נגר א) עמוד לג

הנגר". את טפח,42)"העביר בעומק הבית במזוזת שחפר
המזוזה. את הכניס "על 43)ושם זו שאין ב) עמוד (שם

מזוזה". "תוך אלא החתך.44)מזוזות" ואין 45)במקום
וזה  בבית, הפתח מזוזת שנקבעה משעה אלא המצוה חיוב
משום  פסולה מצוה, לידי שתבוא קודם המזוזה את שקבע
לקמן  וראה ב) עמוד לג דף (מנחות העשוי" מן ולא "תעשה

טז). הלכה א, (פרק ציצית הלכות

.ËÚe·Ma ÌÈÓÚt ˙˜c· „ÈÁi‰ ˙ÊeÊÓ46˙ÊeÊÓe , ¿««»ƒƒ¿∆∆«¬«ƒ«»«¿«
ÌÈa¯47Ï·Bia ÌÈÓÚt -48‰Ú¯˜ ‡nL ;49˙B‡ ‰pnÓ «ƒ«¬«ƒ«≈∆»ƒ¿¿»ƒ∆»

,ÌÈÏ˙ka ‰Úe·˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰˜ÁÓ B‡ ˙Á‡««ƒ¿¬»ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ
.˙·˜¯Ó«¿∆∆

ועיירות.47)בשמיטה.46) חצרות שערי כגון
של 48) שהוא דבר "כל א). עמוד יא דף (יומא שנה חמישים

אחד  כל יהא תטרח שאם הרבה עליו להטריח אין רבים
שם). רש"י (לשון חבריי יעשו חיוב 49)אומר: על מוסב

בכלל. הבדיקה

.ÈÌÈL elÙ‡ ,‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ Ïk‰50ÌÈ„·ÚÂ51. «…«»ƒƒ¿»¬ƒ»ƒ«¬»ƒ

ÌÈpËw‰ ˙‡ ÌÈÎpÁÓe52.Ì‰Èz·Ï ‰ÊeÊÓ ˙BNÚÏ ¿«¿ƒ∆«¿«ƒ«¬¿»¿»≈∆
˜„eÙa ¯c‰Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙Èa ¯ÎBN‰53Œı¯‡a «≈«ƒ¿»»»∆¿«»¿¿»¿∆∆
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÊeÊn‰ ÔÓ ¯eËt ,Ï‡¯NÈ54Ï·‡ ; ƒ¿»≈»ƒ«¿»¿ƒ¬»

„iÓ ‰ÊeÊÓa ·iÁ ,Ï‡¯NÈŒı¯‡a ˙Èa ¯ÎBN‰55. «≈«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«»ƒ¿»ƒ»

תורה 50) תלמוד למצוות מזוזה מצוות שנסמכה פי על אף
וגו' מזוזות על וכתבתם בניכם... את אתם "ולמדתם ככתוב:
ממנה, פטורות שנשים תורה לתלמוד מזוזה מקישים אנו אין
ימיכם" ירבו "למען במזוזה: שנאמר משום חייבות, הן אלא
לד  דף (קידושין לא? ונשים חיים צריכים אנשים וכי וגו'

ב). עמוד כ דף ברכות א; שהאשה 51)עמוד מצוה כל
א). עמוד ד דף (חגיגה חייבים כנענים עבדים  אף חייבת,

מחנך 52) האפוטרופוס בתים, שירשו קטנים יתומים כגון
א; עמוד נב דף (גיטין לבתיהם מזוזה בקביעת אותם

י). הלכה י"א, פרק נחלות הלכות מלון.53)והשווה
נקראת 54) יום משלושים ופחות היא, הדר חובת - מזוזה כי

ו  עראי דירת יוסף דירתו (בית במזוזה להתחייב חשובה לא
אינה  שכורה שדירה מפרשים: ויש רפ"ו). סימן דעה יורה
אלא  אחרים, של ולא "ביתך" שנאמר כלל במזוזה חייבת
שהיא  מפני במזוזה חכמים חייבוהו יום שלושים שלאחר
א). עמוד כא דף זרה עבודה (תוספות, כשלו נראית

ישראל".55) ארץ יישוב "משום א). עמוד מד דף (מנחות
ממנו, יוצא אפילו משם נוטלה אינו שוב שקבעה שלאחר
היו  (שלא אחרת מזוזה טורח מפני ממנו, יצא בקושי הלכך
מהרה  אחר ישכרנו ממנו כשיצא ואפילו בימיהם), מצויות

שם). רש"י (לשון במזוזה מזומן כשימצאנו

.‡È‰ÊeÊÓ ‡È·‰Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ ,B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkNn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈««≈¿»ƒ¿»
d˙ÚÈ·˜ ÏÚ ¯ÎN Ô˙B ‰È‰ elÙ‡ ,d˙B‡ Úa˜ÏÂ56; ¿ƒ¿…«»¬ƒ»»≈»»«¿ƒ»»

˙·BÁ dÈ‡Â ,‡È‰ ¯c‰ ˙·BÁ ‰ÊeÊn‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿»««»ƒ¿≈»«
˙Èa‰57‡ˆÈÂ B„È· ‰pÏhÈ ‡Ï ,‡ˆBÈ ‡e‰LÎe .58Ì‡Â ; «»ƒ¿∆≈…ƒ¿∆»¿»¿≈≈¿ƒ

‡ˆiLk dÏËB ‰Ê È¯‰ ,È˙ek ÏL ˙Èa‰ ‰È‰59. »»««ƒ∆ƒ¬≈∆¿»¿∆≈≈

המשכיר.56) את בה לחייב יכול הוא (בבא 57)אין
דרך  חז"ל דרשו "ביתך" בה שנאמר ב) עמוד קא דף מציעא
הדר. וזה התורה, הזהירה ממנה ויוצא שנכנס למי ביאתך,

שאין 58) בבית באים שהמזיקים "לפי א) עמוד קב דף (שם
בבית" שידורו אותם מזיק כאילו וכשנוטלה מזוזה בו

ב). עמוד קא דף שם הגוי 59)(תוספות בה ינהג שמא
בזיון. מנהג

ה'תש"פ  תשרי י"ב רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שיתחייב 1) כדי בבית להיות הצריכים תנאים עשרה

המזוזה; קביעת מקום היכן בתים שני שבין פתח במזוזה;
וסגולתה. מזוזה מצוות גודל

.‡Ba ¯c‰ ·iÁ˙È CkŒ¯Á‡Â ,˙Èaa LÈ ÔÈ‡˙ ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ≈««ƒ¿««»ƒ¿«≈«»
¯eËt ,Ô‰Ó „Á‡ È‡z ¯ÒÁ Ì‡Â .‰ÊeÊÓ BÏ ˙BNÚÏ«¬¿»¿ƒ»≈¿«∆»≈∆»

˙Bn‡ Úa¯‡ B· ‰È‰iL :Ô‰ el‡Â .‰ÊeÊn‰ ÔÓ2ÏÚ ƒ«¿»¿≈≈∆ƒ¿∆«¿«««
Bn‡ Úa¯‡˙3˙BÊeÊÓ ÈzL Bl ‰ÈÈ‰zLÂ ,¯˙È B‡4, «¿««»≈¿∆ƒ¿∆»¿≈¿

ÛB˜LÓ BÏ ‰È‰ÈÂ5‰¯˜z BÏ ‰È‰˙Â ,6BÏ eÈ‰ÈÂ , ¿ƒ¿∆«¿¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ¿
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,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·b ¯ÚM‰ ‰È‰ÈÂ ,˙B˙Ïc¿»¿ƒ¿∆«««»«¬»»¿»ƒ≈
ÏÁ ˙Èa‰ ‰È‰ÈÂ7Ì„‡ ˙¯È„Ï ÈeNÚ ‰È‰ÈÂ ,8ÈeNÚÂ , ¿ƒ¿∆««ƒ…¿ƒ¿∆»¿ƒ«»»¿»

„B·k ˙¯È„Ï9Ú·˜ ˙¯È„Ï ÈeNÚÂ ,10. ¿ƒ«»¿»¿ƒ«∆«

ãycew zegiyn zecewpã

."zezlc el eidie"

למזוזה, תנאי אינה שדלת וכתב, השיג כאן הראב"ד אבל
במזוזה. חייב דלת אין אם ואף

הרמב"ם  הדלת, בגדר הוא מחלוקתם שטעם לומר ויש
חלק  היא וממילא ויציאה, לפתיחה עשויה שהדלת סבר
אבל  במזוזה, חייב ואינו בשער חסר דלת אין ואם מהשער,
ואינה  השער לסתימת רק עשויה שהדלת סבר הראב"ד

במזוזה. השער חייב דלת אין אם גם ולכן ממנו, חלק
(446 cenr f"h wlg y"ewl itÎlr)

הפתח,4)ברוחב.3)באורך.2) צדי משני עמודים
פתחי. מזוזות לשמור לד): ח, (משלי קורה 5)ככתוב

לפתח. מקורה.6)מעל יהיה לבתי 7)שהבית פרט
קודש. שהם וכיו"ב ובית 8)כנסיות התבן לבית פרס

אדם. לדירת מיוחדים שאינם לבית 9)העצים, פרט
כבוד, לדירת עשויים שאינם הבורסקי, ובית המרחץ

ה"ט. בסמוך וכיו"ב,10)כמבואר החג לסוכת פרט
האלו  התנאים עשרת וכל קבע, לדירת עשויה שאינה

הבאות. בהלכות והולכים מתבארים

.·¯eËt ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««»
‰ÊeÊn‰ ÔÓ11ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Úa¯Ï È„k Ba LÈ Ì‡Â . ƒ«¿»¿ƒ∆¿≈¿«≈««¿«««

‰ÂLa ˙Bn‡ Úa¯‡12ÏÚa B‡ Ï‚Ú ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿««¿»∆««ƒ∆»…««
¯˙È Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙BiÂÊ LÓÁ»≈»ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ»»»¿»≈

BaÁ¯ ÏÚ13ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Úa¯Ï Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿∆¿«≈««¿«««
.‰ÊeÊÓa ·iÁ ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿«««»ƒ¿»

על 11) ט): ו, (דברים אמרה והתורה בית, חשוב זה שאין
ג:).·Í˙Èמזוזות כרחבו.12)(סוכה שאין 13)ארכו

ויש  אמות, מארבע יותר ארוך שארכו אלא אמות, ד' ברחבו
דירה  דרך וזהו בשוה, ארבע על ארבע לרבע כדי בעודף
"אע"פ  מפרשים: ויש רוקח'). ('מעשה עגול מבית יותר
נגעים: טומאת לענין בית נקרא שאינו וכו' עגול" שהוא
שאף  וכו' רחבו" על יתר ארכו היה שאם לומר צריך "ואין
הל' וראה קסד: בב"ב כמבואר בית, נקרא נגעים לענין

שמח'). ('אור ה"ו פ"יד, צרעת טומאת

.‚ÌÈÏ˙Î ‰LÏL BÏ LiL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,‰¯„ÒÎ‡«¿«¿»¿«»∆∆¿»¿»ƒ
ÔÈÓÈˆÙ ÈL dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯˜˙Â14Áe¯a ¿ƒ¿»««ƒ∆∆»¿≈¿ƒƒ¿«

ÔÈÓÈˆt‰L ÈtÓ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ‰¯eËt ,˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
˙BÊeÊÓ ÌeMÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÈeNÚ Ì‰ ‰¯˜z‰ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«ƒ¿»≈¬ƒ¿…ƒ¿

eNÚ15˙„ÓBÚ ‡l‡ ,ÌÈÏ˙k dÏ ÔÈ‡L ‰¯˜z‰ ÔÎÂ . «¬¿≈«ƒ¿»∆≈»¿»ƒ∆»∆∆
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈ„enÚ ÏÚ16‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ««ƒƒ»ƒ»««ƒ∆ƒ

‰¯eËt ,˙Èa ˙È·˙k17el‡L ,˙BÊeÊÓ dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈»¿∆≈
.ÔÈÈeNÚ Ô‰ ‰¯˜z‰ „ÈÓÚ‰Ï ÌÈ„enÚ‰»«ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»≈¬ƒ

מ"ז).14) פ"ח, (שבת במשנה ונמצא מנחות 15)עמודים,
ע"ב. רוחותיה.16)לג, שם.17)מארבע

.„‰tÎÂ ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‰ÊeÊÓ BÏ LiL ˙Èa18ÔÈÓk «ƒ∆∆¿»ƒ»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
LÈ Ì‡ - ÛB˜Ln‰ ÌB˜Óa ˙BÊeÊn‰ ÈzL ÏÚ ˙L∆̃∆«¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ≈
·iÁ ,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ˙BÊeÊn‰ d·‚a¿…««¿¬»»¿»ƒ≈«»

‰ÊeÊÓa19,ÌÈ¯eËt ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»¿ƒ≈»∆¬»»¿»ƒ¿ƒ
ÛB˜LÓ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ20. ƒ¿≈∆≈«¿

ועולה.18) ומתקצר כקשת, עגול שהכיפה 19)מכסה
כמשקוף. המזוזות 20)נידונית בגובה שאין מאחר כי

לגובה  המתעגלת הכיפה את מצרף ואתה טפחים, עשרה
שתשמש  לכיפה שאיֿאפשר משקוף, לך חסר שוב המזוזות,
דברי  בהבנת רפד, סי' ליו"ד (ט"ז כאחד ומשקוף מזוזה

יא: ביומא זו הלכה ומקור רבינו).

.‰¯eËt ,‰¯˜z BÏ ÔÈ‡L ˙Èa21‰È‰ .‰ÊeÊn‰ ÔÓ «ƒ∆≈ƒ¿»»ƒ«¿»»»
Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - ‰¯˜Ó BÈ‡ B˙ˆ˜Óe ‰¯˜Ó B˙ˆ˜Óƒ¿»¿…∆ƒ¿»≈¿…∆≈»∆ƒ∆ƒ

Èe¯w‰ ‰È‰22.‰ÊeÊÓa ·iÁ ‡e‰L ,Á˙t‰ „‚k »»«≈¿∆∆«∆«∆«»ƒ¿»
‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÔÈÚ·B˜ CkŒ¯Á‡Â ,˙B˙Ïc‰ ÔÈ„ÈÓÚÓe23. «¬ƒƒ«¿»¿««»¿ƒ∆«¿»

תקרה),21) להם (שאין שימאי "פתחי ע"ב: לג, מנחות
שאין  שם רש"י של השני וכפירוש המזוזה" מן פטורים

מקורה. ארבע 22)הבית על אמות ארבע בקירוי ויש
מנוח). רבינו בשם (כסףֿמשנה, לג,23)אמות מנחות

בפתח, הדלתות עמידת אחרי אלא המזוזה חיוב שאין ע"א.
שהשער  ידוע והדבר - ובשעריך" ביתך מזוזות "על שנאמר:
ואחד  בתים שערי "אחד - ז"ל חכמינו אמרו וכך הדלת, הוא
פתח  שכל בתים, פתחי אחד אמרו: ולא חצרות"; שערי
רבינו  (לשון נקרא אינו שער נקרא, פתח - דלתות בו שאין
יקבע  ואם - רבינו"). "תשובות במוספנו הובאה בתשובתו
קבעה  הרי הדלתות, עמידת לפני הבית במזוזת המזוזה, את
ולא  "תעשה מטעם פסול זה והרי מצוה, לידי שתבוע קודם

ה"ח. פ"ה, לעיל ראה העשוי". מן

.Â˙Èa‰Œ¯‰24˙BÎLl‰ ,25˙B¯ÊÚ‰Â26˙BiÒÎŒÈz·e , «««ƒ«¿»¿»¬»»≈¿≈ƒ
ÈÙÏ ,ÔÈ¯eËt ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a ÔÈ‡L ,˙BL¯„ÓŒÈz·e»≈ƒ¿»∆≈»∆≈ƒ»¿ƒ¿ƒ

L„˜ Ô‰L27ÔÈÁ¯B‡‰L ,ÌÈ¯Ùk ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa . ∆≈…∆≈«¿∆∆∆¿»ƒ∆»¿ƒ
ÔÈ¯c28,ÔÈk¯k ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa ÔÎÂ .‰ÊeÊÓa ·iÁ ,Ba »ƒ«»ƒ¿»¿≈≈«¿∆∆∆¿«ƒ

‰¯Èc ˙Èa B· ‰È‰ Ì‡29·iÁ ,30eÈ‰L ÌÈ¯ÚM‰ Ïk . ƒ»»≈ƒ»«»»«¿»ƒ∆»
˙BÊeÊÓ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï Lc˜na31¯BwÈ ¯ÚMÓ ıeÁ ,32 «ƒ¿»…»»»∆¿ƒ««ƒ»

ÔÈ¯„‰¯t ˙kLÏ ÏLÂ ,epnÓ ÌÈÙlLÂ33ÈtÓ , ¿∆ƒ¿ƒƒ∆¿∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ¿≈
˙Ú·La ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰¯ÈcŒ˙È· ‰˙È‰ ˙‡f‰ ‰kLl‰L∆«ƒ¿»«…»¿»≈ƒ»¿…≈»¿ƒ¿«

‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ34. ¿≈««¿»»

עליו.24) בנוי היה המקדש,25)שביתֿהמקדש חדרי
יז). מ, (יחזקאל הכתוב והן:26)מלשון המקדש, חצרות

ישראל. ועזרת נשים ביתך"27)עזרת "מזוזות שנאמר:
אומרים: ויש יא:). (יומא קודש בית ולא חול, בית
בו  יושבים שתלמידים שכיון במזוזה, חייב שביתֿהמדרש
לדירה, דומה בלילה מאוחרת שעה ועד מהבוקר
רבי  של מדרשו בית אמרו: ה"יב) פ"ב, (מגילה וב'ירושלמי'
מרוטנבורג  מאיר רבי עשה וכן מזוזה. לו היתה חנינא,
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שנת  בו ישן כשהיה ואמר: מדרשו, בית לפתח מזוזה
('טור' מזוזה בו שתיקן עד מבעתתו רעה רוח היתה הצהרים

רפו). סי' האורחים 28)יו"ד להכניס משגת ידם שאין
בכר  אבל לכל בבתיהם, מגיע ואין רבים תושבים שהם כים

לעשות  יכולים האורחים, מן מעט טורח אלא מהם אחד
ה'נמוקי  (לשון בביתֿהכנסת לדור צריכים ואין לצורך, בתים

מזוזה). להל' ע"ב;30)לשמש.29)יוסף' יא, יומא ַ
מזוזה). הל' קודש.31)רי"ף שהם שער 32)לפי הוא

(סוכה  העליון" ה"שער גם ונקרא ישראל, שבעזרת המזרח
של  לאלכסנדריא שהלך חסיד איש שם - נקנור מ"ד). פ"ה,
נעשו  ונסים המקדש, לשער דלתות להביא מצרים
שמו. על דלתותיו ונקראו לח. ביומא כמבואר לדלתותיו,

בבית 33) שהיו הגדולים שהכהנים מתוך המלך, פקידי חדר
כדי  למלכות ממון נותנים היו הצדיק) שמעון (אחר שני
היו  לא היו שרשעים ומתוך גדולה, בכהונה לשמש
המלך, כפקידי שנה כל מתחלפים והיו שנתם, משלימים
לשכת  זו לשכה נקראת לכך שנה, כל מחליפם שהמלך
בלשון  ויועציו, המלך חכמי - פרהדרין ח:). (יומא פרהדרין

לפני 34)יוונית. ימים שבעה מביתו, אותו מפרישים שהיו
הלשכה  ובגלל מ"א). פ"א שם, (כמפורש הכיפורים יום
במזוזה, נקנור שער גם נתחייב במזוזה, המחוייבת הזאת
לחדר  פתוח שהוא וכל זו, ללשכה מבוא משמש שהוא מפני
בסמוך  כמבואר במזוזה, הוא גם נתחייב במזוזה, החייב
נאמר: יא.) (יומא התלמוד שבגירסת להעיר וכדאי ה"ז.
ואולי  פרהדרין". לשכת ממנו שלפנים נקנור משער "חוץ
להגיה: או (כסףֿמשנה). כן לגרוס צריך רבינו בדברי גם
ואין  ממנו". שלפנים פרהדרין לשכת ושל נקנור "משער
שהכהן  מאחר כי קדושתה, מחמת ממזוזה, זו לשכה לפטור
חול. דירת זו והרי "ביתך" בכלל הוא הרי בה דר הגדול
פטור, זה הרי - לאדם דירה בית בו שאין ביתֿהכנסת אבל
כט.): (מגילה אמרו ועליו לגבוה, דירה משמש הוא כי
שבבבל" כנסיות בתי אלו - מעט" למקדש להם "ואהי

רפא). סי' יו"ד סופר' ('חתם

.ÊÔ·z‰ ˙Èa35˙Èa ,ÌÈˆÚ‰ ˙Èa ,¯˜a‰ ˙Èa , ≈«∆∆≈«»»≈»≈ƒ≈
˙B¯ˆB‡36- "E˙Èa" :¯Ó‡pL ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - »¿ƒƒ«¿»∆∆¡«≈∆

EÏ „ÁÈÓ‰ E˙Èa37,CÎÈÙÏ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡Ï Ë¯t , ≈¿«¿À»¿¿»»≈¿«≈»∆¿ƒ»
da ˙B·LBÈ ÌÈLp‰L ,¯˜a‰ ˙Ù¯38,da ˙BËM˜˙Óe ∆∆«»»∆«»ƒ¿»ƒ¿«¿»

.Ì„‡ ˙¯È„Ï „eÁÈ da LÈ È¯‰L ,‰ÊeÊÓa ˙B·iÁ«»ƒ¿»∆¬≈∆»ƒ¿ƒ«»»
¯ÚLŒ˙Èa39˙Òt¯Óe ‰¯„ÒÎ‡ ,40¯Èc‰Â ,‰pb‰Â ,41- ≈«««¿«¿»ƒ¿∆∆¿«ƒ»¿«ƒ

‰¯È„Ï ÔÈÈeNÚ ÌÈ‡L ÈtÓ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt42. ¿ƒƒ«¿»ƒ¿≈∆≈»¬ƒ¿ƒ»
el‡ ˙BÓB˜ÓÏ ÔÈÁe˙t ‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ‰ ÌÈz· eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ««»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈

‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ -43. «»ƒƒ¿»

בו.35) דרים אדם בני ואין תבן, בו לאצור המיוחד
וכדומה.36) ושמן ליין מחסן אדם 37)המשמש לדירת

יא.). (שם).38)(יומא שם מצוי הבקר שאין בשעה
בו.39) יושב והשומר החצר, שער לפני שעושים קטן בית
עולים 40) וכולם העליונה, הקומה פתחי לפני ארוך יציע

שם. הצאן.41)דרך מכלא מנחות 42)מקום ע"ב; שם,
ע"ב. מזוזה.43)לג, בהל' הרי"ף וכפירוש שם. מנחות

וכו' אכסדרה" שער "בית רבינו דברי לפרש נצטרך זה ולפי

שפתוחים -‰È‚Ïמקומות שהם העצים לבית ‰ÌÈ¯ÂËÙאו
(כסףֿ לגינה הפתוח מקורה מקום מרפסת וכן ממזוזה,

משנה).

.Á˙B¯ˆÁ È¯ÚL „Á‡ ,CÎÈÙÏ44È¯ÚL „Á‡Â , ¿ƒ»∆»«¬≈¬≈¿∆»«¬≈
˙B‡B·Ó45˙BÈ„Ó È¯ÚL „Á‡Â ,46Ïk‰ ,˙B¯ÈÚÂ ¿¿∆»«¬≈¿ƒ«¬»«…

‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ‰ ÌÈza‰ È¯‰L ;‰ÊeÊÓa ÌÈ·iÁ«»ƒƒ¿»∆¬≈«»ƒ««»ƒƒ¿»
ÌÈz· ‰¯NÚ elÙ‡ .ÔÎB˙Ï ÔÈÁe˙t47‰ÊÏ Áe˙Ù ‰Ê , ¿ƒ¿»¬ƒ¬»»»ƒ∆»«»∆

Ôlk ,‰ÊeÊÓa ·iÁ ÈÓÈt‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰ÊÏ Áe˙Ù ‰ÊÂ¿∆»«»∆ƒ¿«¿ƒƒ«»ƒ¿»À»
e¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÈ·iÁ48‰pb‰ ÔÓ Áe˙t‰ ¯ÚL :49 «»ƒƒ¿≈∆»¿«««»«ƒ«ƒ»

¯ˆÁÏ50.‰ÊeÊÓa ·iÁ , ∆»≈«»ƒ¿»

מקורות.44) שאינן וחצרות 45)אע"פ וצר, צדדי רחוב
לתוכו. ואין 46)פתוחות ויערות, הרים מוקפת מדינה יש

רש"י  (לשון הגר ארץ כגון שערים דרך אלא ממנה יוצאים
מפני  לסכנה לחוש שיש במקום זאת ובכל יא.). יומא
בשערי  היהודים להם עושים כשפים יאמרו שלא הגויים,
הגיטו  ערי שערי נפטרו זה, ומטעם ממזוזה. פטור - עירם

י"ג). סימן שבע' ('באר התימנים.47)ממזוזה כת"י כנוסח
עשרה אחר: ע"ב.ÌÈ˙·.(48ונוסח לג, וציר 49)מנחות

פטור. מקום שהוא הגינה לצד הוא בה 50)הדלת שיש
במזוזה. החייב בית

.Ë˙È·e ,‡qk‰Œ˙Èa‰ÏÈ·h‰ ˙È·e ,ıÁ¯n‰Œ51˙È·e , ≈«ƒ≈≈«∆¿»≈«¿ƒ»≈
È˜Ò¯a‰52ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,Ì‰· ‡ˆBiÎÂ «À¿¿ƒ¿«≈»∆¿ƒƒ«¿»¿ƒ

„B·k ˙¯È„Ï ÔÈÈeNÚ ÔÈ‡L53‚Á ˙kÒ .54‚Áa55˙È·e ∆≈»¬ƒ¿ƒ«»À««∆»«ƒ
‰ÈÙÒaL56ÔÈÈeNÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt , ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ

ÌÈ¯ˆBÈ ÏL ˙BkÒ ÈzL .Ú·˜ ˙¯È„Ï57BfÓ ÌÈÙÏ BÊ , ¿ƒ«∆«¿≈À∆¿ƒƒ¿ƒƒ
dÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰BˆÈÁ‰ -«ƒ»¿»ƒ«¿»¿ƒ∆≈»

‰Úe·˜58ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt ÌÈ˜ÂMaL ˙BiÁ‰ . ¿»«¬À∆«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»
‰¯È„Ï ÌÈÚe·˜59. ¿ƒ¿ƒ»

בלבד.51) טהרה מקוה משמש אלא בו, רוחצים שאין
רע.52) וריחו עורות, עיבוד ע"א.53)בית יא, יומא

בכל  הקודש, בזיון משום בה ואין המזוזה יכסה אם ואפילו
שאינם  לפי במזוזה, חייבים האלה המקומות אין זאת

רפו). סי' יו"ד (ש"ך כבוד לדירת הסוכות.54)עשויים חג
שהסוכה 55) מפני ממזוזה. פטורה החג, ימי בשבעת אפילו

כי  קבוע שימוש להשתמש ראויה היא ואין עראי, דירת היא
שמשמעו  "ביתך" בה קורא אתה ואין רעועות מחיצותיה
לשכת  ולפיכך י:). (יומא קבע לדירת הראוי קבוע בנין
בה  גר שהכהן אע"פ ה"ו) (לעיל במזוזה חייבת פרהדרין
קבע. לדירת וראוי קבוע שבנינה מפני בלבד, ימים שבעה

נוהגת 56) אינה "מזוזה ה"יב): פ"ד, (מגילה ירושלמי
ימים". חרס 57)במפרשי כלי יוצרי של דרכם היה כך

בפנימית  מזו, לפנים זו סוכות שתי להם עושים בימיהם:
מלאכתו  עושה הוא ובחיצונה קדרותיו, ומצניע דר הוא
שם). וברש"י ח: (סוכה למכור קדרותיו את ומוציא

זה 58) ואין בה. וישן אוכל שאינו קבוע, תשמישה שאין
הוא  שגם במזוזה, שחייב לבית הפתוח לביתֿשער דומה
בלילה  קבוע תשמישו ביתֿשער כי ה"ז) (לעיל במזוזה חייב

רפו). סי' ליו"ד (ש"ך בלבד,59)כביום למכירה אלא
להם. הולכים ובעליהם נסגרות ובלילה
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.ÈBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰a¯‰ ÌÈÁ˙t BÏ LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿»ƒ«¿≈««ƒ∆≈
˙BNÚÏ ·iÁ ,Ô‰Ó ˙Á‡a ‡l‡ ‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÈ‚»̄ƒ»≈¿»∆»¿««≈∆«»«¬

Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎa ‰ÊeÊÓ60˙Èa ÔÈaL ÔË˜ Á˙t . ¿»¿»∆«»∆«∆«»»∆≈«ƒ
‰iÏÚÏ61¯„Á elÙ‡ ,˙ÈaaL ¯„Á .‰ÊeÊÓa ·iÁ , «¬ƒ»«»ƒ¿»∆∆∆««ƒ¬ƒ∆∆

,ÈÓÈt‰ ¯„Á‰ ¯ÚL ÏÚ ‰ÊeÊÓ ˙BNÚÏ ·iÁ - ¯„Áa¿∆∆«»«¬¿»««««∆∆«¿ƒƒ
ÔlkL ,˙Èa‰ ¯ÚL ÏÚÂ ,ÔBˆÈÁ‰ ¯„Á‰ ¯ÚL ÏÚÂ¿««««∆∆«ƒ¿«««««ƒ∆À»

.ÔÈÚe·˜e ‰¯È„Ï ÔÈÈeNÚ¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

ע"א.60) לד, באמצע 61)מנחות ארובה דרכם: "זה
במעלות, מהבית אליה ועולים העליונה) (הקומה העליה
ירד  שלא כדי למטה, המעלות סביב מחיצות ארבע ועושים
פתח  ועושים הבעלים, ברשות כיֿאם לבית העליה מן אדם

שם). רש"י (לשון במחיצות"

.‡È˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈ· B‡ L¯„n‰Œ˙Èa ÔÈaL Á˙t∆«∆≈≈«ƒ¿»≈≈«¿∆∆
·iÁ ,Á˙t‰ B˙B‡a ‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÈ‚¯ Ì‡ - B˙È·e≈ƒ»ƒ»≈¿»¿«∆««»

‰ÊeÊÓa62ÌÈz· ÈL ÔÈaL Á˙t .63¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ , ƒ¿»∆«∆≈¿≈»ƒ¿ƒ««
¯Èv‰64ÌL ,BnÚ ‰‡¯ ¯Èv‰L ÌB˜Ó ;˙Ïc ÏL «ƒ∆∆∆¿∆«ƒƒ¿∆ƒ»

‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÌÈÚ·B˜65. ¿ƒ∆«¿»

ע"א.62) לג, ובכל 63)שם, לשנים, ביתו שחילק כגון
מזה  פתח יש החולקת ובמחיצה לרחוב, פתוח פתח חלק
אתה  אין הנכנס, לימין היא המזוזה שקביעת והיות לזה,
שכנגדו. מהצד או זה, חלק מצד הכניסה, היא איפה יודע

ולמטה.64) למעלה שבדלת ברזל הזה 65)יתד שהצד
לג. (מנחות קובעת כניסתו וימין הבית, עיקר חשוב

וברש"י).

.·ÈÏL ÏÏÁ CB˙a ?‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÌÈÚ·B˜ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ∆«¿»¿»»∆
Á˙t66CeÓq‰ ÁÙha ,67LÈÏL ˙lÁ˙a ,ıeÁÏ ∆««∆««»«ƒ¿ƒ«¿ƒ

¯ÚM‰ d·b ÏL ÔBÈÏÚ‰68,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ dÚ·˜ Ì‡Â ; »∆¿∆…««««¿ƒ¿»»¿«¿»ƒ∆
ÁÙË ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‰p˜ÈÁ¯iL ,‡e‰Â ;‰¯Lk69. ¿≈»¿∆«¿ƒ∆»ƒ««¿∆«

˙ÈaÏ ÒÎp‰ ÔÈÓÈ ÏÚ dÚ·˜Ï CÈ¯ˆÂ70dÚ·˜ Ì‡Â ; ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿»»
‰ÊeÊÓa ·iÁ ,ÔÈÙzL ÏL ˙È·e .‰ÏeÒt - Ï‡ÓNÓ71. ƒ¿…¿»«ƒ∆À»ƒ«»ƒ¿»

השער 66) סגירת מקום כתוב, "בשעריך" שהרי מבחוץ, ולא
ל  (ראה לב:). (מנחות הפתח חלל ה"ח),וזה פ"ה, עיל

שמצוותה  סובר רבינוֿתם אולם זקופה, להיות שמצוותה
לג.). מנחות ('תוספות' הפתח מזוזת לרוחב שכובה להיות
בשיפוע  אותה וקובעים שניהם, ידי יוצאים והמדקדקים

רפט). סי' יו"ד (רמ"א כדי 67)ובאלכסון הרבים, לרשות
לג:). (שם, מיד במצוה "וקשרתם...68)שיפגע שנאמר:

ששם  הזרוע בגובה קשירה מה - ביתך" מזוזות על וכתבתם
השער  בגובה המזוזה נתינת אף יד, של תפלה מניחים

גובה 69)(שם.). בסוף אינה התפילין שקשירת כשם
אינה  המזוזה הנחת אף קצת, ממנו מרוחקת אלא הזרוע
(כסףֿמשנה). טפח ממנו מרוחקת אלא השער גובה בסוף

ביאתך,70) דרך בו: קרא - ביתך" מזוזות "על שנאמר:
(יומא  תחילה עוקר הוא ימין רגל רגליו, עוקר וכשאדם

מפני 71)יא:). בתיהם, ולא "ביתך" אומרים: אנו ואין
צריכים  כולם וגו', ימיכם" ירבו "למען כתוב: שבמזוזה
הביאו  ולא כאן זה דין לכתוב רבינו ואיחר (שם). לחיות

בית  שגם מאחר שאלו שם שביומא מפני הפרק, בראש
לומר, ותירצו: לי? למה "ביתך" במזוזה, חייב השותפים
סמכם  בזה, קשור וזה והואיל הנכנס, מימין ביאתך דרך

(כסףֿמשנה). יחד וסדרם רבינו

.‚È˙·BÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÊeÊÓa ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ«
Ïk‰72„ÈÓz73„eÁÈa ÚbÙÈ ,‡ˆÈÂ ÒkiL ÔÓÊ ÏÎÂ . «…»ƒ¿»¿«∆ƒ»≈¿≈≈ƒ¿«¿ƒ

,B˙·‰‡ ¯kÊÈÂ ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL BÓL ,ÌM‰«≈¿∆«»»¿ƒ¿…«¬»
ÂÈ˙Bi‚Le B˙MÓ ¯BÚÈÂ74ÔÈ‡L ,Ú„ÈÂ ,ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿«¿≈«¿»¿≈«∆≈

˙ÚÈ„È ‡l‡ ,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ „ÓBÚ‰ ¯·c»»»≈¿»¿¿≈»ƒ∆»¿ƒ«
ÈÎ¯„a CÏB‰Â BzÚ„Ï ¯ÊBÁ ‡e‰ „iÓe ,ÌÏBÚ‰ ¯eˆ»»ƒ»≈¿«¿¿≈¿«¿≈

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÌÈ¯LÈÓ75BÏ LiL ÈÓ Ïk : ≈»ƒ»¿¬»ƒ»ƒƒ»ƒ∆∆
‰ÊeÊÓe ,B„‚·a ˙ÈˆÈˆÂ ,BÚB¯Ê·e BL‡¯a ÔÈlÙz¿ƒƒ¿…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿»
BÏ LÈ È¯‰L ;‡ËÁÈ ‡lL ‡e‰ ˜ÊÁÓ ,BÁ˙Ùa¿ƒ¿À¿»∆…∆¡»∆¬≈∆

Ì‰ Ô‰Â ,ÌÈa¯ ÔÈ¯ÈkÊÓ76B˙B‡ ÔÈÏÈvnL ÌÈÎ‡Ïn‰ «¿ƒƒ«ƒ¿≈≈««¿»ƒ∆«ƒƒ
ÂÈ‡¯ÈÏ ·È·Ò ÈÈ C‡ÏÓ ‰Á" :¯Ó‡pL ,‡ËÁlÓƒ«¬…∆∆¡«…∆«¿«¿»»ƒƒ≈»

"ÌˆlÁÈÂ77.ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a . «¿«¿≈¿ƒ«¬»»¿«¿»

ה"י).72) פ"ה, (לעיל נשים בין אנשים ביום 73)בין גם
בלילה. התמידי.74)וגם ע"ב.75)עיסוקו מג, מנחות

עליו 77)המצוות.76) קראו שם וחז"ל החטא. מן ימלטם
לא  ומזוזה) ציצית (תפילין, המשולש "והחוט הפסוק:

ינתק". במהרה

ה'תש"פ  תשרי י"ג חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מישראל 1) איש כל על תורה ספר כתיבת מצוות חיוב

ספר  דין תורה; ספר כתיבת דיני המלך; על חיובה ְִֶומשנה
הוא. איך נביאים של סדרם מוגה; שאינו תורה

.‡LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ‰NÚ ˙ÂˆÓ2·zÎÏ Ï‡¯NiÓ ƒ¿«¬≈«»ƒ»ƒƒƒ¿»≈ƒ¿…
˙‡ ÌÎÏ e·˙k ‰zÚÂ" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿«¿∆∆¡«¿«»ƒ¿»∆∆
‰¯ÈL da LiL ,‰¯Bz ÌÎÏ e·˙k :¯ÓBÏk ;"‰¯ÈM‰«ƒ»¿«ƒ¿»∆»∆∆»ƒ»

BÊ3˙BiL¯t ˙BiL¯t ‰¯Bz‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ÈÙÏ ,4. ¿ƒ∆≈¿ƒ∆«»»»ƒ»»ƒ
‰ÂˆÓ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÂÈ˙B·‡ BÏ eÁÈp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆ƒƒ¬»≈∆»ƒ¿»

BlMÓ ·zÎÏ5dÏa˜ el‡k ‡e‰ È¯‰ ,B„Èa B·˙k Ì‡Â . ƒ¿…ƒ∆¿ƒ¿»¿»¬≈¿ƒƒ¿»
ÈÈÒŒ¯‰Ó6ÔÈ·˙Bk ÌÈ¯Á‡ ,·zÎÏ Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â . ≈«ƒ»¿ƒ≈≈«ƒ¿…¬≈ƒ¿ƒ

dÈbn‰ ÏÎÂ .BÏ7È¯‰ ,˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ¿»««ƒ«≈∆»«¬ƒ««¬≈
BlÎ B·˙k el‡k ‡e‰8. ¿ƒ¿»À

שהרי 2) מסתבר, וכן זו. ממצוה שפטורות לנשים פרט
"כתבו  ככתוב: בה. הלימוד היא התורה, כתיבת תכלית
מת"ת, פטורות ונשים ישראל". בני את ולמדה לכם...
תרי"ג. מצוה (ה'חינוך', ה"א פ"א, ת"ת הל' לעיל  כמבואר
מצוותֿ מנין בסוף לרבינו, המצוות' ב'ספר מפורש וכן

האזינו".3)עשה). "פרשת 4)"שירת לכתוב אפשר ואי
ספרֿתורה  לכתוב הכתוב: כוונת ולכן לעצמה, האזינו"

האזינו. שירת בו שיש שהרי סנהדרין5)שלם, ע"ב. כא,
ÌÎÏנאמר: Â·˙Î ירבו "למען משלכם, לכתוב עליכם

ידו  תשיג לא לאשר מהם להשאיל ונוכל בינינו, הספרים
מבני  אחד כל חדשים בספרים יקראו למען וגם לקנות,
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בספרים בקראם נפשם תקוץ פן שיניחו ישראל, הישנים
תרי"ג). מצוה (ה'חינוך' אבותיהם" ל,6)להם מנחות

השוק  מן מצוה כחוטף השוק מן ספרֿתורה "הלוקח ע"א:
- כתבו בכתיבתו). שטרח כמי כלֿכך גדול שכר לו (אין
מקום  שיש סיני". מהר קיבלו כאילו הכתוב עליו מעלה
כדי  במדבר ללכת טורח היה כן זה, טורח שטרח כמו לומר

שם). יוסף' ('נמוקי סיני מהר תורה טעות 7)לקבל תיקן
לשון  פירושה: - הגהה בו. לקרות והכשירו בו, שנמצאה
(המדקדק  הקורא עיני מאירה מתוקנת הגהה כי ואורה, נוגה
הסרה  לשון מפרשים: ויש "תשבי"). בספרו אליהו ר'
יג), כ, (שמואלֿב המסילה מן הוגה כאשר ככתוב: וסילוק,
והדפוס  שבכתב והטעויות השגיאות את מסיר המגיה כי

ס"ת). הל' טוב' יום ולדעת 8)('מעדני שם. מנחות,
מוטעה, ספר מחבירו הקונה באדם מדובר שם, ה'תוספות'
ספר  להשהות אסור כי המוכר, ביד באיסור היה עכשיו שעד
בו, לקרוא והכשירו שתיקנו וזה יט:) (כתובות מוגה שאינו
כותב: ספרֿתורה בהל' והרא"ש כתבו. כאילו הוא הרי
שהיו  הראשונים בדורות התורה) ספר כתיבת (מצות "וזהו
ס"ת  שכותבים בימינו, אבל בו. ולומדים תורה ספר כותבים
מצותֿעשה  ברבים, בו לקרות כנסיות בבתי אותו ומניחים
חומשי  לכתוב משגת ידו אשר מישראל איש כל על היא
כי  ובניו, הוא בהן להגות ופירושיה, וגמרא ומשנה התורה
את  "ולמדה ככתוב: בה, ללמוד היא התורה כתיבת מצות
והדינים  המצוות ידע ופירושיה הגמרא וע"י ישראל", בני
וגם  לכתבם מצווה שאדם הספרים הם הם לכן בוריים, על

ר"ע). סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ב'בית (וראה וכו'. למכרם"

.·„Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·zÎÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,CÏn‰Â¿«∆∆ƒ¿»»»ƒ¿…≈∆»∆»
‡e‰Lk BÏ ‰È‰iL ¯ÙÒ ÏÚ ¯˙È ,CÏn‰ ÌLÏ ,BÓˆÚÏ¿«¿¿≈«∆∆»≈«≈∆∆ƒ¿∆¿∆
BzÎÏÓÓ ‡qk ÏÚ Bz·LÎ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,ËBÈ„‰∆¿∆∆¡«¿»»¿ƒ¿«ƒ≈«¿«¿

"'B‚Â BÏ ·˙ÎÂ9‰¯ÊÚ‰ ¯ÙqÓ B˙B‡ ÔÈ‰ÈbÓe .10, ¿»«¿«ƒƒƒ≈∆»¬»»
,ËBÈ„‰ ‡e‰Lk BÏ ‰È‰L ‰Ê .ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙Èa ÈtŒÏÚ«ƒ≈ƒ«»∆∆»»¿∆∆¿

a BÁÈpÓÂÈÊb ˙È·11BÏ ·zÎpL B‡ ·˙kL ‰ÊÂ ;12¯Á‡ «ƒ¿≈¿»»¿∆∆»«∆ƒ¿«««
- ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆÈ Ì‡Â .„ÈÓ˙ BnÚ ‰È‰È ,CÏnL∆»«ƒ¿∆ƒ»ƒ¿ƒ≈≈«ƒ¿»»
- ÔÈca ·LBÈ ,BnÚ ‡e‰Â - ÒÎ .BnÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»ƒƒ¿»¿ƒ≈«ƒ

·ÒÓ ,BnÚ ‡e‰Â13Bc‚Î ‡e‰Â -14‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ; ¿ƒ≈≈¿¿∆¿∆∆¡«¿»¿»
."ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â BnÚƒ¿»»»¿≈«»

שנאמר 9) הפסוק מסוף זה הוכיחו ושם ע"ב. כא, סנהדרין
"את במשמע.˘Ó‰בו: שתים - משנה וגו', התורה

ה"ו).10) ס"ב, סנהדרין (ירושלמי שבביתֿהמקדש
ישראל.11) איש יודע 12)כשאר כשאינו אחרים, ע"י

לאכול.13)לכתוב. השולחן שם.14)אל סנהדרין,
מעשהו  על אדם יעציבהו לא עצמו ברשות שהמלך "לפי
צריך  ע"כ שירצה, מי את ימית פיו ובשבט בו, יגער ולא
תמיד, אליו יביט נגדו, יעמוד טוב וזכרון גדולה שמירה הוא
מצוה  (ה'חינוך' יוצרו" אל לבו ויטה יצרו את יכבוש למען

תקג).

.‚·zÎÏ CÈ¯ˆ ,CÏÓiL Ì„˜ ‰¯BzŒ¯ÙÒ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»≈∆»…∆∆ƒ¿…»ƒƒ¿…
˙È·a BÁÈpÓ „Á‡ - ‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL CÏnL ¯Á‡ BÏ««∆»«¿≈ƒ¿≈»∆»«ƒ¿≈
‡l‡ ,BnÚÓ ¯eÒÈ ‡Ï ,„ÈÓ˙ BnÚ ‰È‰È ÈM‰Â ,ÂÈÊb¿»»¿«≈ƒƒ¿∆ƒ»ƒ…»≈ƒ∆»

„·Ïa ‰ÏÈl·15Œ˙È·Ï B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï ÒkiLÎe , ««¿»ƒ¿«¿∆ƒ»≈¿≈«∆¿»¿≈
‡qk‰16B˙hÓ ÏÚ ÔLÈÏ B‡ ,17. «ƒ≈ƒ…«ƒ»

אלו 15) - חייו" "ימי נאמר: שופטים פרשת ב'ספרי' אולם
" רבינו ÏÎהימים, כוונת ואולי הלילות, לרבות - חייו" ימי

מאיר  רבי להגאון שמח' וב'אור השינה. בשעת - "בלילה"
"לא  רבינו: בדברי צ"ל שכך ואומר מגיה מדווינסק שמחה
וכו', המרחץ" לבית כשיכנס לבד בלילה, אפילו מעמו יסור
הזכיר  שלא ה"א, פ"ג מלכים בהל' רבינו מדברי נראה וכן

לגמרי. לילה דין הראוי 16)שם מקום בו" "וקרא שנאמר:
מקום  אינו הקברות בית גם וכן שם). ('ספרי' בו לקרות
אלא  ה"ו) פ"י, ולקמן יח. ברכות (ראה בו. לקרות הראוי
ואין  הואיל הקברות, בית גם למנות חשו לא ז"ל שחכמינו
ב, פרק (סנהדרין המשנה כדברי המת, להלווית יוצא המלך
שלו" פלטרין מפתח יוצא אינו מת, לו "מת ג): משנה

צ"ה). אות שופטים, פרשת תמימה', אפילו 17)('תורה
ביום.

.„ËeË¯N ‡Ïa B·˙kL ‰¯BzŒ¯ÙÒ18B·˙kL B‡ , ≈∆»∆¿»¿…ƒ¿∆¿»
ÛÏw‰ ÏÚ B˙ˆ˜Óe ÏÈÂb‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó19ÏeÒt -20; ƒ¿»««¿ƒƒ¿»««¿»»

„ˆÈÎÂ .ÛÏw‰ ÏÚ BlÎ B‡ ,ÏÈÂb‰ ÏÚ BlÎ B‡ ,‡l‡∆»À««¿ƒÀ««¿»¿≈«
‰‡ ,˙w˙Ó ‰·È˙k ·˙Bk ?‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¿À∆∆»»

¯˙BÈa21‰·z Ïk ÔÈa ÁÈpÈ .22ÏÓk ‰·˙Â˙B‡ ‡ ¿≈«ƒ«≈»≈»¿≈»ƒ¿…
‰pË˜23ÔÈ·e ,‰¯ÚN‰ ËeÁ ‡ÏÓk ˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈ·e , ¿«»≈¿ƒ¿…««¬»≈

‰ËÈL Ïk24‰ËÈL Ïk C¯‡Â .‰ËÈL ‡ÏÓk ‰ËÈLÂ »ƒ»¿ƒ»ƒ¿…ƒ»¿…∆»ƒ»
·zÎÏ È„k ,˙Bi˙B‡ ÌÈLÏL - ‰ËÈLÂ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒ¿…
,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ' ,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ' ,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ'¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆

ÈÓÊ ‡˙Ïz25Ûc Ïk ·Á¯ ‡e‰ ‰ÊÂ ;26‡‰˙ ‡ÏÂ .Û„Â ¿»»ƒ¿≈¿∆…«»«»«¿…¿≈
‡ÏÂ .˙¯b‡k Ûc‰ ‡‰È ‡lL È„k ,‰fÓ ‰¯ˆ˜ ‰ËÈLƒ»¿»»ƒ∆¿≈∆…¿≈««¿ƒ∆∆¿…
˙BËËBLÓ ÂÈÈÚ e‰È ‡lL È„k ,‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ dk¯‡»¿»≈«∆¿≈∆…¿≈»¿¿

·˙ka27. «¿»

יהיה 18) שהכתב כדי בסרגל, השיטין את לשרטט שצריך
ה"יב). (פ"א, לעיל כמבואר מפורשים 19)ישר וקלף גויל

ה"וֿז). (פ"א, ה"ט).20)למעלה פ"א, (מגילה ירושלמי
רעא). סי' ליו"ד (ט"ז ספרים כשני שנראה והטעם:

(21- ואנוהו אלי "זה קלג:): (שבת חז"ל שאמרו כמו
נאה, בדיו נאה, תורה ספר במצוות.... לפניו התנאה

אומן". [סופר] בלבלר נאה, זו 23)מילה.22)בקולמוס
פעמים.25)שורה.24)יו"ד. עמוד.26)שלש

(27- משוטטות ל.). מנחות (מסכת השיטות בראשי ויטעה
בארץ  משוט כמו: מה, דבר לחפש ואנה, אנה מתהלכות
עיניו  ט): טז, הימיםֿב (דברי מצינו וכן ב). ב, (איוב

הארץ. בכל משוטטות

.‰·˙k‰ ËÚÓÈ ‡Ï28‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰ ÈtÓ …¿«≈«¿»ƒ¿≈»∆«∆≈»»»
‰L¯ÙÏ29‡Ï - ˙Bi˙B‡ LÓÁ ˙a ‰·z BÏ ‰ncÊ . ¿»»»ƒ¿«¿»≈»«»≈ƒ…

˙Bk ‡l‡ ,ÛcÏ ıeÁ LÏLÂ Ûc‰ CB˙a ÌÈzL ·zÎÈ· ƒ¿…¿«ƒ¿««¿»««∆»≈
ÛcÏ ıeÁ ÌÈzLe Ûc‰ CB˙a LÏL30ÔÓ ¯‡L ‡Ï . »¿««¿«ƒ««…ƒ¿«ƒ

ÌB˜n‰ ÁÈpÓ - ˙Bi˙B‡ LÏL ·zÎÏ È„k ‰ËÈM‰«ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ«ƒ««»
‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe ,Èet31. »«¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»
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ודקות.28) קטנות אותיות להיות 29)לכתוב שצריך
נזדמנה  ואם לפרשה, פרשה בין ריוח אותיות תשע כשיעור
אחרת  פרשה בה ומתחיל אחת, פרשה בה שמסיים שיטה לו
להגדיל  כדי דקות אותיות יכתוב אל ביניהן, מועט ריוח ויש
כך. לידי יבוא שלא עצמו יזרז אלא הריוח, את

צריך 30) ה' ששם (שם) ה'תוספות' וכתבו ע"א. ל, ֵמנחות
הדף. בתוך כולו להאריך 31)להיות הסופרים ומנהג

תורה, ספר נוי משום השיטה, לסוף שיגיעו עד האותיות
האותיות  צורת הפסד משום זה לנוי חושש לא ורבינו

רוקח'). ('מעשה

.Â‰p˜¯ÊÈ ‡Ï - ˙Bi˙B‡ ÈzL ˙a ‰·z BÏ ‰ncÊƒ¿«¿»≈»«¿≈ƒ…ƒ¿¿∆»
ÔÈtc‰ ÔÈa32BÏ ‰ncÊ .‰ËÈM‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÈÊÁÈ ‡l‡ , ≈««ƒ∆»«¬ƒƒ¿ƒ««ƒ»ƒ¿«¿»

B‡ ˙BÁÙ B‡ ,˙Bi˙B‡ ¯NÚ ˙a ‰·z ‰ËÈM‰ CB˙a¿«ƒ»≈»«∆∆ƒ»
¯˙È33dlk ˙‡ ·zÎÏ È„k ‰ËÈM‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ , »≈¿…ƒ¿«ƒ«ƒ»¿≈ƒ¿…∆À»

dÈˆÁÂ Ûc‰ CB˙a dÈˆÁ ·zÎÏ ÏBÎÈ Ì‡ - Ûc‰ CB˙a¿««ƒ»ƒ¿…∆¿»¿««¿∆¿»
Èet ÌB˜n‰ ÁÈpÓ ,Â‡Ï Ì‡Â ;·˙Bk ,ÛcÏ ıeÁ««≈¿ƒ»«ƒ««»»

‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe34. «¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»

כך 32) לעשות שרשאי ואע"פ הדף, לשירטוט מחוץ לכתבה
רשאי  אינו שלימה בתיבה אבל אותיות, חמש בת בתיבה

ל.). ט,33)(מנחות אסתר (מגילת "והאחשדרפנים" כגון
ראה  ספרֿתורה. כדין כתיבתה דין אסתר מגילת גם כי ג)
ר' הגאון (בשם ה"ט פ"ב, לרבינו מגילה הלכות יז.; מגילה

מוילנא). עד 34)זלמן ולהגדילן האותיות למשוך אבל
זולת  מחברתה, אחת אות לשנות שאין אסור, - השיטה סוף
או  גדולות להיות המסורה, לבעלי המקובלות האותיות

מיימוניות'). ('הגהות קטנות

.ÊLnÁÂ LnÁ Ïk ÔÈa ÁÈpÓe35˙BÈet ÔÈËÈL Úa¯‡ «ƒ«≈»À»¿À»«¿«ƒƒ¿
‰·È˙Î ‡Ïa36LnÁ‰ ÏÈÁ˙ÈÂ ,¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ï , ¿…¿ƒ»…»¿…»≈¿«¿ƒ«À»

CÈ¯ˆ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ¯Ó‚iLÎe .˙ÈLÈÓÁ ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¬ƒƒ¿∆ƒ¿…∆«»»ƒ
Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈL ÚˆÓ‡a ¯Ó‚iL37ÔÓ ¯‡L Ì‡Â . ∆ƒ¿…¿∆¿«ƒ»∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ

‰a¯‰ ÔÈËÈL Ûc‰38¯v˜Ó ,39‰ÏBÚÂ40ÏÈÁ˙Óe , ««ƒƒ«¿≈¿«≈¿∆«¿ƒ
˙‡ ¯Ó‚È ‡ÏÂ ,Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈM‰ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««ƒ»∆¿««¿…ƒ¿…∆

‰ËÈM‰41"Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ" ‰È‰iL „Ú ,Ôek˙Óe , «ƒ»ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆¿≈≈»ƒ¿»≈
Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈL ÚˆÓ‡a42. ¿∆¿«ƒ»∆¿««

תורה.35) חומשי ע"ב.36)מחמשה יג, ב"ב
ע"א.37) ל, שבאמצע 38)מנחות בשיטה חל הכתב וגמר

בנוסח 40)השיטין.39)הדף. ואמנם והולך. מקצר כמו
לשון  אחרי נמשך ורבינו והולך". "מקצר נאמר: התלמוד,
כתוב: תפילין להל' הרא"ש שבלשון ומעניין שם. הרי"ף

אחד. לענין עולה והכל ויורד". כת"י 41)"מקצר כנוסח
השיטה "מתחילת אחר: ובנוסח ‰„Ûהתימנים. ÛÂÒ·˘ ולא

השיטה". את התורה,42)יגמור סיום שכאן הכל ידעו ואז
סק"ו). רע"ב סי' יו"ד (ט"ז השיטה בגמר יסיים אם כן לא

.Á˙BÏB„b‰ ˙Bi˙B‡a ¯‰fÈÂ43˙BpËw‰ ˙Bi˙B‡·e44, ¿ƒ»≈»ƒ«¿»ƒ«¿«
˙B„e˜p‰ ˙Bi˙B‡·e45ÔB‚k ,˙BpLÓ‰ ˙Bi˙B‡Â , »ƒ«¿¿ƒ«¿À¿
˙BÙeÙl‰ Ô"È‡t‰46˙Bn˜Ú‰ ˙Bi˙B‡‰Â47BÓk , «≈ƒ«¿¿»ƒ»¬À¿

ÔÈ‚za ¯‰fÈÂ .LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈ¯ÙBq‰ e˜ÈzÚ‰L48 ∆∆¿ƒ«¿ƒƒƒƒƒ¿ƒ»≈««ƒ

LiL ˙B‡ LÈÂ ,„Á‡ ‚z ‰ÈÏÚ LiL ˙B‡ LÈ .ÔÈÓ·e¿ƒ¿»»≈∆≈»∆»»∆»¿≈∆≈
‰Ú·L ‰ÈÏÚ49Ô"ÈÈÊ ˙¯eˆk ÔÈbz‰ ÏÎÂ .50ÔÈwc ,Ô‰ »∆»ƒ¿»¿»««ƒ¿««¿ƒ≈«ƒ

.‰¯ÚN‰ ËeÁk¿««¬»

גדולה,43) שהיא א) א, (בראשית ברא בראשית של ב' כגון
שהיא 44)ועוד. ב) כג, (שם, "ולבכותה" של כ' כגון

בי"ת  אל"ף סדר סופרים" "דקדוקי במוספנו וראה קטנה.
וקטנות. גדולות אותיות של נקודות 45)שלם עליהן שיש

ט) יח, (בראשית שרה" איה אליו "ויאמר כגון מלמעלה,
מנוקדות. שב"אליו" "איו" דפוס 46)שאותיות כנוסח

הלפופות. אחר: ובנוסח ועוד. רוקח' 'מעשה ונציא, מנטובה

רסה. סי' יו"ד סופר' 'חתם ראה ומקופל. כרוך ופירושו:
(במדבר 47) הארון" בנסוע "ויהי שלפני ההפוכה נו"ן כגון

עקומה. שהיא לה) שאמרו 48)י, כמו האותיות, כתרי
להקב"ה  מצאו למרום, משה שעלה "בשעה כט:): (מנחות
אדם  לו: אמר התגין)... (כגון לאותיות כתרים וקושר שיושב
יוסף  בן ועקיבא דורות, כמה בסוף להיות שעתיד יש אחד
של  תילין תילין (תג) וקוץ קוץ כל על לדרוש שעתיד שמו,

במו 49)הלכות". רבינו".ראה "תשובות ספנו
פרטי 50) לכל מקום מראה עוז' וה'מגדול ע"ב. כט, מנחות

"התגין". בספר זו הלכה

.ËÔÓ ‰ÂˆÓÏ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈…∆∆¿∆»¿ƒ¿»ƒ
‰Ê Ôew˙a ‰pL Ì‡Â .¯Á·n‰51˜c˜„ ‡lL B‡ , «À¿»¿ƒƒ»¿ƒ∆∆…ƒ¿≈

˙‡ ·¯wL B‡ ;Ôew˙k ˙Bi˙B‡‰ Ïk ·˙ÎÂ ,ÔÈbza««ƒ¿»«»»ƒ¿ƒ»∆≈«∆
ÔÈËÈM‰52Ô˜ÈÁ¯‰ B‡53ÔÎÈ¯‡‰ B‡ ,54- Ô¯v˜ B‡ «ƒƒƒ¿ƒ»∆¡ƒ»ƒ¿»

¯È˙B‰ ‡ÏÂ ¯qÁ ‡ÏÂ ,˙B‡a ˙B‡ Ô˜Èa„‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…ƒ¿ƒ»¿¿…ƒ≈¿…ƒ
Â˙BÁe˙Ùa ‰pL ‡ÏÂ ,˙Á‡ ˙B‡ ˙¯eˆ „ÈÒÙ‰ ‡Ï¿…ƒ¿ƒ«««¿…ƒ»ƒ¿

˙BÓe˙Òe55.¯Lk ¯ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ¿¬≈∆≈∆»≈

אחד 51) ומפרטו הולך ורבינו כאן. עד זה בפרק האמור
שיטה.52)אחד. כמלוא ביניהן הניח שהניח 53)ולא

האמור. מהשיעור יותר ריוח משלשים 54)ביניהן למעלה
השיטה. אורך הלכה 55)אותיות (פ"ח, לקמן מפורש

אֿב).

.Èe‚‰Â ,‡¯Óba e¯Ó‡ ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ¬≈ƒ∆…∆∆¿«¿»»¿»¬
.LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ Ì„È· ‡e‰ ‰Ïa˜Â ,ÌÈ¯ÙBq‰ Ì‰·»∆«¿ƒ¿«»»¿»»ƒƒƒƒ
˙BÁÙ ‡Ï ,Û„Â Ûc ÏÎaL ÔÈËÈM‰ ÔÈÓ eÈ‰iL ,Ô‰Â¿≈∆ƒ¿ƒ¿««ƒƒ∆¿»«»«…»

ÌÈML ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓMÓ56‰È‰iLÂ ; ƒ¿∆¿«¿»ƒ¿…»≈«ƒƒ¿∆ƒ¿∆
:˙Bi˙B‡ ÚLz BÓk ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰»∆«∆≈»»»¿»»»¿≈«ƒ
ÔÈËÈM‰ L‡¯a ‰È‰iLÂ ;'¯L‡' ,'¯L‡' ,'¯L‡'¬∆¬∆¬∆¿∆ƒ¿∆¿…«ƒƒ

Ìi‰ ˙¯ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ57'ÌÈ‡a‰' :58'‰Lai·' ,59, ¿«¿»ƒƒ««»«»ƒ««»»
ÌM‰60'˙Ó' ,61'ÌÈ¯ˆÓa' ,62‰hÓÏe ;ÔÈËÈL LÓÁ - «≈≈¿ƒ¿«ƒ»≈ƒƒ¿«»

:Ck Ô‰Ó ‰ËÈL Ïk ˙lÁz ,ÔÈËÈL LÓÁ ‰¯ÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ«»ƒ»≈∆»
'ÁwzÂ'63'e‡·iÂ' ,'e‡ˆiÂ' ,'ÒeÒ' ,'‰È¯Á‡' ,64; «ƒ««¬∆»«≈¿«»…

'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈËÈM‰ ÈL‡¯a ‰È‰ÈÂ65: ¿ƒ¿∆¿»≈«ƒƒ¿«¿»ƒƒ««¬ƒ
'‰„ÈÚ‡Â'66,'˙È¯Á‡a' ,'C¯c‰' ,'È¯Á‡' , ¿»ƒ»«¬≈«∆∆¿«¬ƒ

‰pnÓ ‰hÓÏe ;ÔÈËÈL LL - 'Ï‰˜' ,'BÒÈÚÎ‰Ï'¿«¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«»ƒ∆»
'‡·iÂ' :ÔÈËÈL LÓÁ67,'˙‡f‰' ,'¯L‡' ,'¯a„Ï' , »≈ƒƒ«»…¿«≈¬∆«…

.'¯L‡'¬∆
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ה"ו).56) (פ"ב, סופרים מסכת אֿיט.57)ראה טו, שמות
כח.58) יד, כט.59)שם, ל.60)שם, שם.61)שם,
לא.62) כ.63)שם, טו, כג.64)שם, דברים 65)שם,

אֿמג. הפרק.66)לב, סוף עד כח. לא, שם,67)שם,
וב'הגהות  מז. פסוק עוברים" אתם "אשר עד מד. לב,
כל  להתחיל בורים סופרים שנהגו "מה העירו: מיימוניות'
העמודים" "ווי לו: וקוראים בוי"ו, תורה שבספר עמוד
יש  גמור שאיסור נראה - יב) לח, שמות הפסוק (כלשון
קצרים, ומהם רחבים, מהם העמודים, עושים שהרי בדבר,
וי"ו  שתגיע כדי הרבה וארוכות משונות האותיות ופעמים
ימעט  "ולא ל.): (מנחות ערוך תלמוד והרי עמוד, כל לראש
(רבי  ומורי ה"ה. לעיל וכמבואר וכו' הריוח" מפני הכתב את
ספרֿתורה  לכתוב לי היה אילו לי: כתב מרוטנבורג) מאיר
חוץ  בוי"ו מתחיל עמוד שום יהיה שלא נזהר הייתי
שמ"ו  בי"ה לכתוב הסופרים שנהגו מה וכן בם". מ"ואעידה
אחיך  "יודוך - י' "בראשית, של ב' והן: העמודים, בראש
"שמר  - ש' כח), יד, (שמות "הבאים - ה' ח), מט, (בראשית

-לך  ו' ה), כד, (במדבר טובו "מה - מ' יא), לד (שם,
ולא  הגאונים בספרי חפשתי כח), לא, (דברים בם "ואעידה
(ראה  זה שבספר וסתומות פתוחות פרשיות ולפי מצאתי,
וכל  כן, לעשות אפשר אי בראשית") "ספר סוף פ"ט לקמן
אתה  "יהודה פרשת שהרי פסול, - כן העשוי ספרֿתורה
העמוד  בראש "יודוך" לכתוב ואיֿאפשר פתוחה, יודוך"
הקודם) (שבעמוד התחתונה בשיטה כתוב היה אלאֿאםֿכן
אותיות, שמונה והן אתה", "יהודה שהן: בלבד, תיבות שתי
אלא  פתוחה פרשה מתחילים שאין כן, לעשות יתכן ולא
מנהג  אולם עכ"ל. ה"ב. פ"ח לקמן ראה השיטה, בראש
כל  וסרה השיטה, בראש "יהודה" של יו"ד לכתוב סופרינו

רעג). סי' ליו"ד איגר ר"ע (חידושי ההשגה

.‡ÈÌ‡Â .¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓÏ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ«À¿»¿ƒ
¯ÒÁ‰ B‡ ¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙k Ì‡ Ï·‡ .ÏÒÙ ‡Ï ,‰pL68 ƒ»…»«¬»ƒ»««»≈»≈∆»≈

È¯˜ ‡È‰L ‰lÓ ·˙kL B‡ ,‡ÏÓ69,d˙‡È¯˜k ·˙ÎÂ »≈∆»«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»
'‰pÏbLÈ' ÌB˜Óa '‰p·kLÈ' ·˙kL ÔB‚k70, ¿∆»«ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆»

'ÌÈÏÙÚ·e' ÌB˜Óa 'ÌÈ¯BÁh·e'71Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,72B‡ ; «¿ƒƒ¿«¬…ƒ¿«≈»∆
‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ,‰Óe˙Ò ‰Áe˙Ù ‰L¯t ·˙kL73, ∆»«»»»¿»¿»¿»¿»

‰¯ÈM‰ ·˙kL B‡74‰L¯t ·˙kL B‡ ,·˙k‰ ¯‡Lk ∆»««ƒ»ƒ¿»«¿»∆»«»»»
ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈLk ˙Á‡75˙M„˜ Ba ÔÈ‡Â , ««¿ƒ»¬≈∆»¿≈¿À«

ÔÈ„nÏnL ÔÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡l‡ ,ÏÏk ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»∆»¿À»ƒ«À»ƒ∆¿«¿ƒ
.˙B˜BÈz‰ da»«ƒ

וכפירוש 68) פסולה". אגרת "כתבה ע"ב: לב, מנחות
אלא  ויתירות בחסרות דקדק שלא - כאגרת שם: ה'תוספות'

בעלמא. מכתיבתה.69)כאגרת אחרת שנקראת
ל.70) כח, כז.71)דברים ע"ב:72)שם לז, נדרים

מסיני". למשה הלכה - קריין ולא כתיבן כתיבן, ולא "קריין
ה"ב).73) (פ"ח, לקמן ו"האזינו",74)ראה הים" "שירת

פ"ח. סוף לקמן כמפורש ושיטה, שיטה בכל ריוח בהן שיש
ע"ב.75) קג, שבת

.·ÈdbÓ BÈ‡L ‰¯BzŒ¯ÙÒ76B˙B‰L‰Ï ¯eÒ‡ ,77¯˙BÈ ≈∆»∆≈À»»¿«¿≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ÏÚ78ÊbÈ B‡ Ôw˙È ‡l‡ ,79‰¯BzŒ¯ÙÒ . «¿ƒ∆»¿«≈ƒ»≈≈∆»

eÈ‰ Ì‡Â ,Ôw˙È - Û„Â Ûc ÏÎa ˙BiÚË LÏL Ba LiL∆∆»»À¿»«»«¿«≈¿ƒ»
ÊbÈ - Úa¯‡80¯Ùq‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡Â .81¯‡M‰Â ,dbÓ82 «¿«ƒ»≈¿ƒ»»…«≈∆À»¿«¿»

„Á‡ Û„ elÙ‡ ¯‡LÂ ,Ûc ÏÎa ˙BiÚË Úa¯‡ Ba LÈ∆«¿«»À¿»«¿ƒ¿«¬ƒ«∆»
‰Ê È¯‰ - ˙BiÚË Úa¯‡ ‡Ïa LaLÓ‰ ¯‡M‰ B˙B‡Ó≈«¿»«¿À»¿…«¿«»À¬≈∆

Ôw˙È83. ¿«≈

בו.76) המצויות משום 77)מטעויותיו ע"ב. יט, כתובות
לחוש  יש כי יד) יא, (איוב עולה באהליך תשכן אל שנאמר:
עוול  וזהו בהן וישתבש טעויותיו אחרי ימשך בו שהקורא
בנביאים  הדין שכן מיימוניות' ב'הגהות והעירו גדול.
ראה  ברכה. עליו תבוא תלמוד, בספרי אף והזהיר וכתובים,
ברמ"א  וכתב י"א). אות ב (פרק כתובות למסכת רא"ש
להגיה  לא הוא קדמונים "שחרם רעט): סי' דעה' ('יורה
שיש  ברורה בראיה כיֿאם בלבד, הסברא פי על ספר שום

טעות". להסיר 78)בו שנותנים ביתֿדין זמן שזהו
החכמים  לו נתנו כאן וגם קיח.) (ב"מ כמבואר המכשולים,
להל' טוב' יום ('מעדני טעויותיו לתקן יום שלשים זמן

אצל 79)ס"ת). אותו וקוברים חרס בכלי אותו נותנים
ה"ג). (פ"י, לקמן רבינו בדברי כמבואר חכמים, תלמידי

כמנומר.80) שנראה משום לתקנו, ואין ע "ב. כט, מנחות
כהלכה.81) נכתבו הספר אותיות המיעוט 82)רוב

ואפילו 83)המשובש. כולו. את מציל הכשר שהדף שם.
מתקנו  - להתקן וניתן הואיל טעויות, שלש הזה בדף יש

(שם). כולו את ומציל

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na84,¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙kL «∆¿»ƒ¬ƒ∆»««»≈»≈
˙BËÈM‰ ÈÈa ÁÎML ˙Bi˙B‡‰ ‰ÏBz ‡ˆÓpL85Ï·‡ ; ∆ƒ¿»∆»ƒ∆»«≈≈«ƒ¬»

‰nk Û„Â Ûc ÏÎa LÈ elÙ‡ - ‡ÏÓ ¯ÒÁ‰ ·˙k Ì‡ƒ»«∆»≈»≈¬ƒ≈¿»«»««»
BÈ‡Â „¯B‚ ‡e‰L ÈtÓ ,Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ ,˙BiÚË»À¬≈∆¿«≈ƒ¿≈∆≈¿≈

‰ÏB˙86. ∆

יגנז.84) - דף בכל טעויות ארבע ארבע בו יש שאם
כלֿכך.85) לתלות הוא ירחיק 86)וגנאי וכשגורד שם.

הפסק  הגרד מקום יהא שלא ושלאחריו, שלפניו האות את
ד'). סעיף רעט סי' יו"ד (שו"ע כשתים ותיראה בתיבה

.„È,BÓˆÚ ÈÙa LnÁÂ LnÁ Ïk ,‰¯Bz‰ ·zÎÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…«»»À»¿À»ƒ¿≈«¿
‰a ÔÈ‡Â‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜ Ô87‰l‚Ó ·zÎÈ ‡Ï Ï·‡ .88 ¿≈»∆¿À«≈∆»¬»…ƒ¿…¿ƒ»

˙BiL¯t da ‰È‰iL ,dÓˆÚ ÈÙa89ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ; ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿∆»»»ƒ¿≈¿ƒ
da „nÏ˙‰Ï ˜BÈ˙Ï ‰l‚Ó90ÌÈÏL‰Ï BzÚc Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈»¿ƒ«¿¿«¿ƒ

¯zÓ - LnÁ ‰ÈÏÚ91˙B·z LÏL LÏL ,‰l‚Ó ·˙k . »∆»À»À»»«¿ƒ»»»≈
¯zÓ - ˙Á‡ ‰ËÈLa92. ¿ƒ»««À»

לקמן 87) שמבואר כמו יתירה, קדושה בו שנוהגים השלם,
לעמוד  שחייבים כדרך מפניו עומדים אין וכן ה"ב). (פ"י,
קוראים  "אין אמרו: (ס.) גיטין ובמסכת ספרֿתורה. מפני
ספריהם  וכל הציבור", כבוד משום בביתֿהכנסת בחומשים

שלנו. כס"ת בגלילה מהחומש.88)היו לפי 89)חזק
אבל  (שם). למשה ניתנה ושלימה חתומה שהתורה
וכן  שם. כמבואר כלֿכך, קפידא אין שלמים בחומשים
ילדים  לחמשה חומשים חמשה שכתב חייא ברבי מצינו

קג:). (כתובות תורה אלפס 90)ללמדם ורבינו שם. גיטין,
לכל  שאיֿאפשר משום הקיל שלפיכך עליו והמליצו התיר,
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לכתו  בישראל נאמר עני זה כגון ועל לבנו. שלם חומש ב
יו"ד  ('טור' תורתך הפרו לה' לעשות עת קכו.: קיט, (תהלים

רפג). שם.91)סי' מותר 92)גיטין, שלפיכך אמרו: שם
סוטה  שפרשת זהב של טבלא לעשות המלכה להילני היה

סוטה,כת  להשקאת ממנה להעתיק לכהן (מוכנה עליה ובה
שהיתה  משום - ממנו) להעתיק ס"ת להביא יצטרך ולא
תיבות  שלש שלש - סירוגין רבינו: ומפרש סירוגין. כתובה
כמגילה  נראית אינה זו משונה בכתיבה כי אחת, בשיטה
במוספנו  וראה רפג), סי' יו"ד (ש"ך, ספרֿתורה מתוך

רבינו". "תשובות

.ÂË˜a„Ï ¯zÓ93C¯Îa ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ,‰¯Bz À»¿«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿∆∆
„Á‡94ÁÈpÓe .95ÔÈ·e ,ÔÈËÈL Úa¯‡ LnÁÂ LnÁ ÏÎa ∆»«ƒ«¿»À»¿À»«¿«ƒƒ≈

ÔÈËÈL LÏL ‡È·Â ‡È· Ïk96‡È·Â ‡È· Ïk ÔÈ·e , »»ƒ¿»ƒ»ƒƒ≈»»ƒ¿»ƒ
,CzÁÏ ‡a Ì‡L ,ÔÈËÈL LÏL - ¯NÚŒÌÈMÓƒ¿≈»»»ƒƒ∆ƒ»«¿…

C˙BÁ97,ÚLB‰È :‡e‰ Ck ÌÈ‡È· ÏL Ô¯ecÒÂ . ≈¿ƒ»∆¿ƒƒ»¿À«
,Ï‡˜ÊÁÈ ,‰ÈÓ¯È ,ÌÈÎÏÓ ,Ï‡eÓL ,ÌÈËÙBL¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿¿»¿∆¿≈

‰ÈÚLÈ98¯NÚŒÈ¯z ,99,˙e¯ :ÌÈ·e˙k‰ ¯„ÒÂ . ¿«¿»¿≈»»¿≈∆«¿ƒ
ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈLÂ ,˙Ï‰˜Â ,ÈÏLÓe ,·Bi‡Â ,ÌÈl‰˙e100, ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿…∆∆¿ƒ«ƒƒ

˙BÈ˜Â101Ï‡i„Â ,102‰l‚Óe ,103ÌÈÓi‰ È¯·„Â104. ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈«»ƒ

נביאים 94)לכרוך.93) יונחו שלא שאיֿאפשר ואע"פ
בכרך  והם הואיל לכך חוששים אין תורה, ע"ג וכתובים

שם). וב'תוספות' יג. (ב"ב חלק.95)אחד משאיר
לנביא",96) נביא כל בין "וכן שלפנינו: התלמוד ונוסח שם.

נביא  בין שם: רבינו גירסת אבל שיטין; ארבע שמשמע
ה"ד). (פ"ב, סופרים במס' הנוסח וכן שיטין. ג' לנביא

כמו 97) וצ"ל רבינו, בדברי כאן חסר המפרשים, לפי
מלמטה  "ומסיים יג:): (ב"ב בתלמוד זו ברייתא שנכתבה
על  מוסב וזה חותך" לחתוך בא שאם מלמעלה, ומתחיל
את  ולהתחיל הדף, בסוף אחד נביא לסיים שאפשר הנביאים
זה  לחתוך יבוא שמא חוששים אנו ואין הדף, בראש השני
לסיים  אסור התורה בחומשי אבל לחתוך, מותר שהרי מזה,
ב'ירושלמי' כמבואר לחתוך יבא שמא גזירה הדף, בסוף
ומתחיל  באמצע גומר שיהא "וצריך ה"ט): פ"א, (מגילה

המשנה'). ('מרכבת קדם 98)באמצעיתו" שישעיהו אע"פ
מפני  לפניו, ויחזקאל ירמיהו הקדים ויחזקאל, לירמיהו בזמן
וירושלים, ביתֿהמקדש בחורבן מסיים ש"מלכים"
וסופו  חורבן תחילתו ויחזקאל חורבן, כולו ו"ירמיהו"
חורבן  לסמוך הראוי מן לכן נחמה, כולו וישעיהו נחמה,

יד:). (ב"ב לנחמה ונחמה שהושע 99)לחורבן אע"פ
לא  לישעיהו, אפילו הרבה קדם עשר") ל"תרי (ראשון
חששו  פרקיו, במספר הוא וקטן הואיל במקומו, סדרוהו
שגם  האחרונים הנביאים יתר נבואת עם וצירפוהו שיאבד,
יאבדו  ולא אחת אגודה יהוו וביחד במספרם, קטנים הם

וקדם 100)(שם). אמרם, דוד תהלים לדוד, קדמה רות
שניהם  קהלת, משלי, שלמה: ספרי שלשה ואחרֿכך לאיוב,
ע"פ  (שם, אמרו זקנתו לעת - השירים שיר חכמה, ספרי

ירמיהו.101)רש"י). שאמרה איכה, היה 102)מגילת
בגולה. ירמיהו דניאל 103)אחרי אחרי אסתר, מגילת

אחשורוש. דברי 104)בימי יחס כתב הסופר שעזרא
חשובים  ונחמיה ועזרא שם). (בבאֿבתרא אליו עד הימים

חמשה  עליהם הוסף עשר, תשעה הם אלה כל - אחד. כספר
קודש. כתבי וארבע עשרים הרי - תורה חומשי

.ÊË‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ L„w‰ È·˙k Ïk»ƒ¿≈«…∆≈¿ƒ»∆»
ËeË¯N·105¯Èp‰ ÏÚ Ô·˙k elÙ‡ ,106·zÎÏ ¯zÓe . ¿ƒ¿¬ƒ¿»»««¿»À»ƒ¿…

¯eÒ‡ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ;ËeË¯N ‡Ïa ˙B·z LÏL107. »≈¿…ƒ¿≈«∆»
Ba LiL ‰Ê C¯kB˙M„˜ ÔÈ‡ ,ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ,‰¯Bz ∆∆∆∆∆»¿ƒƒ¿ƒ≈¿À»

ÔÈc .ÌÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡l‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜kƒ¿À«≈∆»∆»¿À»ƒ«À»ƒƒ
¯ÒÁ‰ ÔÈ„k ¯˙i‰108. «»≈¿ƒ∆»≈

ה"ב.105) פ"ג, מגילה ירושלמי ע"ב; ו, שהרי 106)גיטין
בלא  באיגרתו פסוק שכתב אביתר רבי על הקפיד יוסף רב
סי' יו"ד (הגר"א נייר על נכתבות איגרות וסתם שירטוט,

איסור 107)רפ"ד). שאין סובר, ורבינוֿתם שם. גיטין,
אבל  ולימוד, דרש לשם הפסוק לכתוב כשמתכוין אלא
לשון  לכתוב מותר לחבירו, שולח שאדם שלומים באיגרת
שירטוט  בלא אפילו צחה, לשון לכתוב כדי המקרא,
אלא  בשירטוט צורך אין הרמב"ן ולדעת שם). ('תוספות'
בכתיבה  אבל - תנ"ך בו שכותבים - אשורי כתב כשכותב
לא  אם וכן רפד). סי' יו"ד (טור בשירטוט צורך אין שלנו
יותר, לשרטט צריך אינו בלבד, עליונה שורה אלא שירטט
השורות  כל אז ישר, כתובה העליונה שהשורה שמתוך
העליונה  השורה ששירטוט באופן פיה, על ישר יכתבו
לב:): (מנחות שאמרו וזהו שתחתיה, השורות לכל מועיל
אבל  מלא, לשירטוט הכוונה - שירטוט צריכות אין תפילין
שם, גיטין ('תוספות' שירטוט צריכה ודאי העליונה השורה

רפד). סי' ביו"ד להלכה נקבע יתר 108)וכן כל כלומר:
שהוסיפו  זה כרך ולפיכך נח:), (חולין עמו ואחר הוא כנטול
ירד  ולפיכך חסר, כס"ת הוא הרי וכתובים, נביאים בו

רפג). סי' יוסף' ('בית ס"ת מקדושת

ה'תש"פ  תשרי י"ד שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפרשיות 1) מניין והפתוחות; הסתומות פרשיות דיני

השירות. כתיבת צורת התורה; שבכל והפתוחות הסתומות

.‡¯Ób Ì‡ :˙B¯eˆ ÈzL dÏ LÈ ‰Áe˙Ù ‰L¯t»»»¿»∆»¿≈ƒ»«
ÏÈÁ˙Óe ,Èet ‰ËÈM‰ ¯‡L ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡a¿∆¿««ƒ»«ƒ«¿»«ƒ»»«¿ƒ
‰na .‰iM‰ ‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ‰Áe˙Ù ‡È‰L ‰L¯t‰«»»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»«¿ƒ»«∆
¯eÚLk ÁÂ¯ ‰ËÈM‰ ÔÓ ¯‡LpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆«¿ƒ
Ì‡ B‡ ,ËÚÓ ‡l‡ ¯‡L ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˙Bi˙B‡ ÚLz≈«ƒ¬»ƒ…ƒ¿«∆»¿«ƒ
,·˙Î ‡la ‰iL ‰ËÈL ÁÈpÓ - ‰ËÈM‰ ÛBÒa ¯Ób»«¿«ƒ»«ƒ«ƒ»¿ƒ»¿…¿»
.˙ÈLÈÏM‰ ‰ËÈL ˙lÁzÓ ‰Áe˙t‰ ‰L¯t‰ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ«»»»«¿»ƒ¿ƒ«ƒ»«¿ƒƒ

.·¯Ób Ì‡ :˙B¯eˆ LÏL dÏ LÈ ‰Óe˙Ò ‰L¯t»»»¿»∆»»ƒ»«
¯eÚMk ÁÂ¯ ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡a2·zÎÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆¿««ƒ»«ƒ«∆««ƒ«¿ƒƒ¿…

‡È‰L ‰L¯t‰ ˙lÁzÓ ˙Á‡ ‰·z ‰ËÈM‰ ÛBÒa¿«ƒ»≈»««ƒ¿ƒ««»»»∆ƒ
¯‡L ‡Ï Ì‡Â .ÚˆÓ‡a ÁÂ¯‰ ‡ˆniL „Ú ,‰Óe˙Ò¿»«∆ƒ»≈»∆«»∆¿«¿ƒ…ƒ¿«
ÛBÒa ·zÎÏÂ ¯eÚMk ÁÂ¯‰ ÁÈp‰Ï È„k ‰ËÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»¿≈¿«ƒ«»∆««ƒ¿ƒ¿…¿
ÁÂ¯ ËÚÓ ÁÈpÈÂ ,Èet Ïk‰ ÁÈpÈ - ˙Á‡ ‰·z ‰ËÈM‰«ƒ»≈»«««ƒ««…»¿«ƒ«¿«∆«
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ריי dfefn zekld - dad` xtq - ixyz c"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Óe˙q‰ ‰L¯t‰ ·zÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ,‰iL ‰ËÈL L‡¯Ó≈…ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿…«»»»«¿»
‰iL ‰ËÈL ÚˆÓ‡Ó3ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÛBÒa ¯Ób Ì‡Â . ≈∆¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»«¿«ƒ»«ƒ«

·zÎÏ ÏÈÁ˙Óe ,ÁÂ¯‰ ¯eÚLk ‰iL ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆««¿ƒƒ¿…
‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó ‰Óe˙q‰4‰L¯tL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»≈∆¿««ƒ»ƒ¿≈»≈∆»»»

ÙÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ˙lÁ˙a d˙lÁz ‰Áe˙5‰L¯Ùe , ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ««ƒ»¿»»»»
.ÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó d˙lÁz ‰Óe˙Ò¿»¿ƒ»»≈∆¿««ƒ»¿»

אותיות.2) ט)3)תשע הלכה א, פרק (מגילה ירושלמי
הראשונה  השיטה בסוף חלק (שהניח ומכאן מכאן "פתוחה

סתומה". - השנייה) השיטה "פתוחה 4)ובתחילת (שם)
סתומה". - השיטה) בראש חלק (שהניח (שם)5)מראשה

הראשונה  השיטה בסוף חלק (שהניח מסופה "פתוחה
חולקים  רבים פתוחה". - השנייה בתחילת לכתוב והתחיל
יורה  יוסף (בית ראה והסתומה". ה"פתוחה בשיטת רבינו על
ורבינו  א). עמוד לב דף מנחות ותוספות רע"ה סימן דעה
כמו  הגירסה לפניו שהייתה הנ"ל, מהירושלמי מקורו

שהעתקנוה.

.‚Bw˙Ï ¯LÙ‡ ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa dbÓ BÈ‡L ¯ÙÒ6 ≈∆∆≈À»¿»≈¿»≈∆¿»¿«¿
e¯‡aL BÓk ,B‰Èb‰Ïe7ÁÂ¯a ‰ÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒ¿∆≈«¿¬»ƒ»»¿∆«

,‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ‰Óe˙Ò ‰Áe˙t ·˙ÎÂ ,˙BiL¯t‰«»»ƒ¿»«¿»¿»¿»¿»
B‡ ,‰L¯t Ba ÔÈ‡L ÌB˜Óa Èet ÁÈp‰Â ˜ÈÒÙ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿∆≈»»»
B‡ ,‰L¯t‰ ÌB˜Óa ÁÂ¯a ˜ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ Bk¯„k ·˙kL∆»«¿«¿¿…ƒ¿ƒ¿∆«ƒ¿«»»»

˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆ ‰pML8ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ -9BÏ ÔÈ‡Â , ∆ƒ»««ƒ¬≈∆»¿≈
‰wz10.B· ‰ÚhL Ûc‰ Ïk ˙‡ ˜lÒÏ ‡l‡ , «»»∆»¿«≈∆»««∆»»

מלמעלה 6) תלייה ידי על החסר את וימלא היתר את שימחוק
ט"ז). הלכה א, פרק י"ב7ֿ)(לעיל הלכות ז, (פרק לעיל

מיוחדת,8)י"ג). בצורה שנכתבות ו"האזינו", "הים" שירת
זה. פרק בסוף ב).9)כמבואר עמוד קג דף "כי 10)(שבת

למחוק  יצטרך והלא והסתומות, הפתוחות עיוות יתקן איך
למחקו) (שאסור שם לו יזדמן ושמא ולאחריו, לפניו ֵהרבה
לפרשה, פרשה שבין רווח בגלל הכתב למעט יצטרך וגם
לו  מועיל וודאי אבל רחוק, תיקונו ולפיכך אסור, זה ודבר

ג). כלל הרא"ש (תשובות אפשר אם תיקון

.„ÌÈ¯Ùq‰ ÏÎa ÏB„b LeaL È˙È‡¯L ÈÙÏe11 ¿ƒ∆»ƒƒƒ»¿»«¿»ƒ
ÔÈ·˙BkL ,˙¯Òn‰ ÈÏÚa ÔÎÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a È˙È‡¯L∆»ƒƒƒ¿»ƒ≈¿≈«¬≈«»…∆∆¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ,˙BÓe˙q‰Â ˙BÁe˙t‰ ÚÈ„B‰Ï ÔÈ¯aÁÓe¿«¿ƒ¿ƒ««¿¿«¿∆¡»ƒ

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ÌÈ¯Ùq‰ ˙˜ÏÁÓa el‡ ÌÈ¯·„a12- ƒ¿»ƒ≈¿«¬…∆«¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆
˙BÓe˙q‰ ‰¯Bz‰ ˙BiL¯t Ïk ‰p‰ ·zÎÏ È˙È‡»̄ƒƒƒ¿…≈»»»»ƒ«»«¿
Ïk Ì‰ÈÏÚ Ôw˙Ï È„k ,˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆÂ ,˙BÁe˙t‰Â¿«¿¿««ƒ¿≈¿«≈¬≈∆»
ÌÈ¯·„a ÂÈÏÚ eÎÓqL ¯ÙÒÂ .Ì‰Ó dÈb‰Ïe ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿«ƒ«≈∆¿≈∆∆»«¿»»ƒ¿»ƒ
‰Úa¯‡ ÏÏBÎ ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓa Úe„i‰ ¯Ùq‰ ‡e‰ el‡≈«≈∆«»«¿ƒ¿«ƒ∆≈«¿»»

ÌÈ¯ÙÒ ÌÈ¯NÚÂ13ÌÈL ‰nkÓ ÌÈÏLe¯È· ‰È‰L , ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆»»ƒ»«ƒƒ«»»ƒ
ÈÙÏ ,ÔÈÎÓBÒ Ïk‰ eÈ‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈ¯Ùq‰ epnÓ dÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ∆«¿»ƒ¿»»»«…¿ƒ¿ƒ

¯L‡ŒÔ· B‰Èb‰L14B‰Èb‰Â ,‰a¯‰ ÌÈL Ba ˜c˜„Â , ∆ƒƒ∆»≈¿ƒ¿≈»ƒ«¿≈¿ƒƒ
¯ÙÒa ÈzÎÓÒ ÂÈÏÚÂ ,B˜ÈzÚ‰L BÓk ˙Ba¯ ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿»»»«¿ƒ¿≈∆

.B˙ÎÏ‰k Èz·˙kL ‰¯Bz‰«»∆»«¿ƒ¿ƒ¿»

תורה.11) ישראל 12)ספרי ארץ בני מסורת כגון

ישראל. שבארץ ספריהם על הסומכים "מערבאי" הנקראים
הסומכים  (מזרחיים) "מדינחאי" הנקראים בבל בני ומסורת

שבבבל. ספריהם וכתובים.13)על נביאים תורה כל שהם
ישיבה 14) ראש שהיה אשר בן אהרן המדקדק הוא

וב"שלשלת  והניקוד. המסורה חכמי מקום בטבריה,
והיה  גאון סעדיה רב שאחרי בדור שהיה כתוב: הקבלה"

אשר. משבט משה בן אהרן נקרא

˙ÈL‡¯a ¯ÙÒ≈∆¿≈ƒ
ÚÈ˜¯ È‰È15,ÌÈn‰ eˆ¯LÈ ,˙B¯‡Ó È‰È ,ÌÈn‰ eÂwÈ , ¿ƒ»ƒ«ƒ»««ƒ¿ƒ¿…ƒ¿¿««ƒ

Ôlk - ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡ ,elÎÈÂ ,ı¯‡‰ ‡ˆBz≈»»∆«¿À≈∆¿«»«ƒÀ»
Ì„‡Ïe ,¯Ó‡ ‰M‡‰ Ï‡ .˙BiL¯t Ú·L Ô‰Â ,˙BÁe˙t¿¿≈∆«»»ƒ∆»ƒ»»«¿»»
.‰Áe˙t - ÌÈ‰Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ¯Ó‡»«¿≈∆¿«…∆¡…ƒ¿»
ÈÁÈÂ ,LB‡ ÈÁÈÂ ,˙L ÈÁÈÂ ,¯ÙÒ ‰Ê ,Ú„È Ì„‡‰Â¿»»»»«∆≈∆«¿ƒ≈«¿ƒ¡«¿ƒ
ÈÁÈÂ ,CBÁ ÈÁÈÂ ,„¯È ÈÁÈÂ ,Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÁÈÂ ,ÔÈ≈̃»«¿ƒ«¬«¿≈«¿ƒ∆∆«¿ƒ¬«¿ƒ
˙BiL¯Ù ‰¯NÚ ˙Á‡ - Á ÈÁÈÂ ,CÓÏ ÈÁÈÂ ,ÁÏLe˙Ó¿∆««¿ƒ∆∆«¿ƒ…«««∆¿≈»»ƒ
Ô‰ÈzL - Á ˙„ÏBz ‰l‡ ,'‰ ‡¯iÂ .˙BÓe˙Ò Ôlk el‡≈À»¿««¿≈∆¿……«¿≈∆
,Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ ,ÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆¡…ƒ¿…««¿«≈¡…ƒ∆…«
È· eÈ‰iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ«…∆¡…ƒ∆…«¿»¿»¿«ƒ¿¿≈
ÔÚÎe .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Á Èa ˙„ÏBz ‰l‡Â ,Á…«¿≈∆¿…¿≈…«¿≈∆¿¿««
ı¯‡‰ ÏÎ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - „lÈ ÌLÏe ,„ÏÈ»«¿≈À«¿≈∆¿«¿ƒ»»»∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÌL ˙„ÏBz ‰l‡ ,˙Á‡ ‰ÙN»»∆»≈∆¿…≈¿≈∆¿
ÈÁÈÂ ,‚ÏÙ ÈÁÈÂ ,¯·Ú ÈÁÈÂ ,ÈÁ ÁÏLÂ ,ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿««¿∆«««¿ƒ≈∆«¿ƒ∆∆«¿ƒ
Ôlk - Á¯˙ ÈÁÈÂ ,¯BÁ ÈÁÈÂ ,‚e¯N ÈÁÈÂ ,eÚ¿̄«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ∆«À»
,Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BiL¯Ù ‰BÓM‰ ,˙BÓe˙Ò¿«¿∆»»ƒ«…∆∆«¿»
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - ÏÙ¯Ó‡ ÈÓÈa È‰ÈÂ ,·Ú¯ È‰ÈÂ«¿ƒ»»«¿ƒƒ≈«¿»∆¿»¿»¿
¯Ó‡iÂ ,Ì¯·‡ È‰ÈÂ ,Ì¯·‡ ˙L‡ È¯NÂ ,ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡«««¿»ƒ¿»«≈∆«¿»«¿ƒ«¿»«…∆
- ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ì‰¯·‡ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¿»»«¿«¿»¿«≈»≈»
Ô‰ÈzL - ‰¯N ˙‡ „˜t '‰Â ,ÌMÓ ÚqiÂ .‰Áe˙t¿»«ƒ«ƒ»«»«∆»»¿≈∆
È¯Á‡ È‰ÈÂ ,¯Á‡ È‰ÈÂ ,‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò¿«¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«««¿ƒ«¬≈
.˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ ,ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ¿«≈»»«¿«¿»¿
˙„Ïz ‰l‡Â ,Ì‰¯·‡ ÛÒiÂ .‰Óe˙Ò - Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â¿«¿»»»≈¿»«…∆«¿»»¿≈∆…¿…
ÔzÚa¯‡ - ·Ú¯ È‰ÈÂ ,˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â ,Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¿≈∆¿…ƒ¿»«¿ƒ»»«¿«¿»
·˜ÚÈ ‡ˆiÂ ,˜ÁˆÈ Ô˜Ê Èk È‰ÈÂ ,ÂNÚ È‰ÈÂ .˙BÁe˙t¿«¿ƒ≈»«¿ƒƒ»≈ƒ¿»«≈≈«¬…
‡·iÂ .‰Áe˙t - ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL -¿»¿»¿«ƒ¿««¬…¿»«»…
,ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰È„ ‡ˆzÂ ,·˜ÚÈ«¬…«≈≈ƒ»¿≈∆¿«…∆¡…ƒ
- ÂNÚ ˙B„Ïz ‰l‡Â ,·˜ÚÈ È· eÈ‰iÂ ,ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ«≈»¡…ƒ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈∆…¿≈»
‰l‡Â .‰Óe˙Ò - ¯ÈÚN È· ‰l‡ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿≈∆¿≈≈ƒ¿»¿≈∆
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - ˙Úa È‰ÈÂ ,·˜ÚÈ ·LiÂ ,ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«≈∆«¬…«¿ƒ»≈¿»¿»¿
,ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡ È‰ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ¿≈«ƒ¿»¿»¿»«¿ƒ«««¿»ƒ
‰l‡Â ,ÂÈÏ‡ LbiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ıwÓ È‰ÈÂ«¿ƒƒ≈¿≈∆¿«ƒ«≈»¿≈∆
È¯Á‡ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ‰„e‰È ˙‡Â ,˙BÓL¿¿∆¿»¿»¿»¿«¿ƒ«¬≈
,ÔÏe·Ê ,‰„e‰È ,ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ,·˜ÚÈ ‡¯˜iÂ ,ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ¿»«¬…ƒ¿¿≈ƒ¿»¿À
,¯L‡Ó ,„b ,Ôc .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - ¯Î˘NÈƒ»»À»¿¿≈≈»»≈»≈
- ÔÈÓÈa .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ÛÒBÈ ˙¯t Ôa ,ÈÏzÙ«¿»ƒ≈…»≈¬ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ

.‰Áe˙t¿»
- ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈÚa¯‡Â LÏL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿»¿«¿»ƒ¿«¿
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˙BÓL ‰l‡Â ¯ÙÒ≈∆¿≈∆¿
- ÌÈa¯‰ ÌÈÓi· È‰ÈÂ ,LÈ‡ CÏiÂ ,L„Á CÏÓ Ì˜iÂ«»»∆∆»»«≈∆ƒ«¿ƒ«»ƒ»«ƒ
CÏiÂ .‰Óe˙Ò - ‰Ú¯ ‰È‰ ‰LÓe .˙BÁe˙t ÔzLÏL¿»¿»¿∆»»…∆¿»«≈∆
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ∆«…∆∆«¬…¿≈∆¿«¿«≈
,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆∆¿»«¿«≈∆∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆∆¿∆«¬…¿≈∆¿
Ô‰ÈzL - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ,Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡≈∆»≈≈¬…»«¿«≈∆∆¿≈∆
¯Ó‡iÂ ,EÈz˙ ‰‡¯ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò¿«…∆∆∆¿≈¿«ƒ«…∆
¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿∆«¬…¿≈∆¿«…∆
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰Ú¯t ·Ï „·k ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆»≈≈«¿…«…∆∆∆
Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡¡…∆«¬…¿≈∆¿«…∆∆
Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡iÂ) .‰Áe˙t - ‡a ‰LÓ∆…¿»«…∆¿»∆∆¡…∆
Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,(E„È ˙‡ ‰Ë Ô¯‰‡«¬…¿≈∆»¿«…∆∆∆¡…∆
ÌkL‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,EhÓ ˙‡ ‰Ë Ô¯‰‡«¬…¿≈∆«¿«…∆∆∆«¿≈
¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò [Ô‰ÈzL ‡"Ò] (ÔzLÏL) - ¯˜aa«…∆¿»¿»¿≈∆¿«…∆
Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰Ú¯t Ï‡ ‡a ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆…∆«¿…«…∆∆∆¿∆
ÌkL‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡«¬…¿≈∆¿«…∆∆∆«¿≈
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«…∆∆∆«…∆∆∆

t Ï‡ ‡aÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ‰Ú¯ …∆«¿…¿≈∆¿«…∆∆
ÏL ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò - E„È ‰Ë ‰LÓ∆¿≈»¿¿»«…∆∆∆∆
Ô‰ÈzL - '„Á‡ Ú‚ „BÚ' ÏL ¯Ó‡iÂ ,'CLÁ È‰ÈÂ'ƒƒ∆«…∆∆∆«∆»¿≈∆
¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆∆«…∆∆∆«…∆
‡¯˜iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿∆«¬…¿»¿»¿«ƒ¿»
eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò - ‰ÏÈl‰ ÈˆÁa È‰ÈÂ .‰Áe˙t - ‰LÓ∆¿»«¿ƒ«¬ƒ««¿»¿»«ƒ¿
Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,Ï‡¯NÈ È·¿≈ƒ¿»≈«…∆∆∆¿«¬…¿≈∆
Lc˜ 'eÎÂ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÌˆÚa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t¿«¿ƒ¿∆∆¿»«¿«≈¿«∆
ÁlLa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - E‡·È Èk ‰È‰Â ,ÈÏƒ¿»»ƒ¿ƒ¬¿≈∆¿«¿ƒ¿««
'‰ ¯Ó‡iÂ ,eÁÈÂ e·LÈÂ 'eÎÂ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò -¿»«¿«≈¿¿»À¿«¬«…∆
Ê‡ ,E„È ˙‡ ‰Ë '‰ ¯Ó‡iÂ ,˜Úˆz ‰Ó ‰LÓ Ï‡∆∆«ƒ¿««…∆¿≈∆»¿»
ÚqiÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÌÈ¯Ó ÁwzÂ ,‰LÓ ¯ÈLÈ»ƒ∆«ƒ«ƒ¿»¬ƒ¿»¿«««
È‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰ÓÏÈ‡ e‡·iÂ ,‰LÓ∆«»…≈ƒ»«…∆∆∆ƒ¿ƒ
- ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ¯ÈËÓÓ«¿ƒ¿»¿»¿«¿«≈∆∆
Ïk eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t¿»«…∆∆∆¿»«ƒ¿»
ÚÓLiÂ ,·˙k ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,˜ÏÓÚ ‡·iÂ ,˙„Ú¬««»…¬»≈«…∆∆∆¿…«ƒ¿«
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÈLÈÏM‰ L„Áa ,B¯˙Èƒ¿«…∆«¿ƒƒ¬ƒ¿»¿«¿«≈
ÔzLÏL - ‡N˙ ‡Ï ,ÈÎ‡ ,ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ≈»«¿»ƒ»…ƒ…ƒ»¿»¿»
‡Ï ,Áˆ¯˙ ‡Ï ,„ak .‰Áe˙t - ¯BÎÊ .˙BÓe˙Ò¿»¿»«≈…ƒ¿«…
[„ÓÁ˙ ‡Ï] ,„ÓÁ˙ ‡Ï ,‰Ú˙ ‡Ï ,·‚˙ ‡Ï ,Û‡ƒ̇¿»…ƒ¿……«¬∆…«¿……«¿…
- ÌÚ‰ ÏÎÂ .[Ú·L] (LL) Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈≈∆«¿»»»
‰l‡Â .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t¿»«…∆∆∆¿»¿≈∆
ÈÎÂ ,LÈ‡ ‰kÓ ,¯kÓÈ ÈÎÂ .‰Áe˙t - ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿…«≈ƒ¿ƒ
,ÂÈ·‡ Ïl˜Óe ,B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â ,ÂÈ·‡ ‰kÓe ,„ÊÈ»ƒ«≈»ƒ¿…≈ƒ¿»¿«≈»ƒ
,ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ ,LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂ ,ÌÈL‡ Ô·È¯È ÈÎÂ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ»¬»ƒ
ÁbÈ ÈÎÂ .¯NÚ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂ¿ƒ«∆ƒÀ»¿¿≈∆∆¿ƒƒ«
,LÈ‡ ·‚È Èk ,ÛbÈ ÈÎÂ ,ÁzÙÈ ÈÎÂ .‰Áe˙t - ¯BL¿»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ…ƒƒ¿…ƒ
- LÈ‡ ÔzÈ Èk ,ÔzÈ Èk ,L‡ ‡ˆ˙ Èk ,LÈ‡ ¯Ú·È Èkƒ«¿∆ƒƒ≈≈≈ƒƒ≈ƒƒ≈ƒ

ÈÎÂ .‰Áe˙t - Ï‡LÈ ÈÎÂ .Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò ÌlkÀ»¿¿≈∆«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ
.˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Ê ,‰ÙMÎÓ ,‰zÙÈ¿«∆¿«≈»…≈«»¡…ƒ¿»¿»¿
Èk ,‡N˙ ‡Ï ,Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ .‰Áe˙t - ÛÒk Ì‡ƒ∆∆¿»¡…ƒ…¿«≈…ƒ»ƒ

‡¯˙ Èk ,ÚbÙ˙‰p‰ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ‰h˙ ‡Ï ,‰ ƒ¿«ƒƒ¿∆…«∆¬ƒ¿»¿ƒ≈
Ï‡Â .‰Óe˙Ò - ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï .‰Áe˙t - ÈÎ‡»…ƒ¿»…ƒ¿∆¿«≈»¿»¿∆
¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ¯Ó‡ ‰LÓ∆»«¿»«…∆¿»«¿«≈
,ÔÁÏL ˙ÈNÚÂ .‰Óe˙Ò - ÔB¯‡ eNÚÂ .‰Áe˙t - '‰¿»¿»¬¿»¿»ƒ»À¿»
- ÔkLn‰ ˙‡Â .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ˙¯Ó ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»¿…«¿≈∆¿¿∆«ƒ¿»
˙ÈNÚÂ .‰Áe˙t - ÌÈL¯w‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ .‰Óe˙Ò¿»¿»ƒ»∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ»
¯ˆÁ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,˙Î¯Ù»…∆¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿»ƒ»≈¬«
ÔzLÓÁ - ·¯˜‰ ‰z‡Â ,‰eˆz ‰z‡Â ,ÔkLn‰«ƒ¿»¿«»¿«∆¿«»«¿≈¬ƒ¿»
˙ÈNÚÂ .‰Áe˙t - „Ù‡‰ ˙‡ eNÚÂ .˙BÓe˙Ò¿¿»∆»≈…¿»¿»ƒ»
˙ÈNÚÂ ,ÏÈÚÓ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,ÔLÁ ˙ÈNÚÂ ,˙ˆaLÓƒ¿¿…¿»ƒ»∆¿»ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ»
,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰NÚz ¯L‡ ‰ÊÂ ,¯·c‰ ‰ÊÂ ,ıÈvƒ¿∆«»»¿∆¬∆«¬∆À»¿
¯a„ÈÂ ,'‡N˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,ÁaÊÓ ˙ÈNÚÂ .LL Ô‰Â¿≈≈¿»ƒ»ƒ¿≈««¿«≈¿ƒƒ»«¿«≈
ÔzÚa¯‡ - 'ÌÈÓN·'c ¯a„ÈÂ ,'¯Bik ˙ÈNÚÂ'cƒ¿»ƒ»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ«¿«¿»
‰‡¯'c ¯a„ÈÂ ,'ÌÈnÒ EÏ Á˜'c ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆¿«¿«ƒ«¿«≈ƒ¿≈
.‰Áe˙t - '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - 'È˙‡¯»̃»ƒ¿≈∆¿«…∆¿»
ÔÙiÂ ,'„¯ CÏ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ«ƒ≈∆∆¿»«¿«≈¿∆≈«ƒ∆
- '‰fÓ ‰ÏÚ CÏ'c ¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - „¯iÂ«≈∆¿≈∆¿«¿«≈¿≈¬≈ƒ∆
¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò¿»«…∆∆«…∆∆∆«…∆
- ·˙k ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,ÏÒt ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿»«…∆∆∆¿»
¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‰˜iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿««¿≈∆¿»«…∆
Ô‰ÈzL - Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ∆«…∆∆∆¿≈ƒ¿»≈¿≈∆
˙ÚÈ¯È NÚiÂ .‰Óe˙Ò - ·Ï ÌÎÁ ÏÎ eNÚiÂ .˙BÁe˙t¿««¬»¬«≈¿»«««¿ƒ…
NÚiÂ .‰Óe˙Ò - ÌÈL¯w‰ ˙‡ NÚiÂ .‰Áe˙t -¿»«««∆«¿»ƒ¿»«««
NÚiÂ ,‰¯n‰ ˙‡ NÚiÂ ,ÔÁÏM‰ ˙‡ NÚiÂ ,Ï‡Ïˆa¿«¿≈«««∆«À¿»«««∆«¿…»«««
˙‡ NÚiÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ ˙‡∆ƒ¿««¿…∆«¿«¿»¿«««∆
,¯ˆÁ‰ ˙‡ NÚiÂ ,¯Bik‰ ˙‡ NÚiÂ ,‰ÏÚ‰ ÁaÊÓƒ¿«»…»«««∆«ƒ«««∆∆»≈
˙‡ NÚiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ·‰f‰ Ïk ,È„e˜Ù ‰l‡≈∆¿≈»«»»¬ƒ¿»¿«««∆
NÚiÂ .‰Óe˙Ò - È·‡ ˙‡ eNÚiÂ .‰Áe˙t - „Ù‡‰»≈…¿»««¬∆«¿≈¿»«««
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÏÈÚÓ ˙‡ NÚiÂ ,ÔLÁ‰ ˙‡∆«∆«««∆¿ƒ¿≈∆¿
- ÏÎzÂ ,ıÈˆ ˙‡ eNÚiÂ ,LL ˙˙k‰ ˙‡ eNÚiÂ««¬∆«»¿…≈««¬∆ƒ«≈∆
ÌBÈ·'c ¯a„ÈÂ ,ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL¿»¿»¿«»ƒ∆«ƒ¿»«¿«≈ƒ¿
,ÔBL‡¯‰ L„Áa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'L„Á‰«…∆¿≈∆¿«¿ƒ«…∆»ƒ
ÌNiÂ ,‰¯n‰ ˙‡ ÌNiÂ ,ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔziÂ ,ÁwiÂ«ƒ««ƒ≈∆«À¿»«»∆∆«¿…»«»∆
Ì˜iÂ ,¯ik‰ ˙‡ ÌNiÂ ,CÒÓ ˙‡ ÌNiÂ ,ÁaÊÓ ˙‡∆ƒ¿««»∆∆»««»∆∆«ƒ…«»∆

Ò Ôlk - ¯ˆÁ‰ ˙‡ÔÚ‰ ÒÎÈÂ .‰BÓL Ô‰Â ,˙BÓe˙ ∆∆»≈À»¿¿≈¿∆«¿«∆»»
.‰Áe˙t -¿»

- ˙BÓe˙q‰ ÔÈÓe ,ÌÈMLÂ ÚLz - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿≈«¿ƒƒƒ¿««¿
Úa¯‡Â ÌÈMLÂ ‰‡Ó - Ïk‰ .ÌÈÚL˙Â LÓÁ»≈¿ƒ¿ƒ«…≈»¿ƒƒ¿«¿«

.˙BiL¯t»»ƒ
‡¯˜iÂ ¯ÙÒ≈∆«ƒ¿»

.‰Áe˙t - ÛBÚ‰ ÔÓ Ì‡Â .‰Óe˙Ò - Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ«…¿»¿ƒƒ»¿»
,˙·Án‰ ÏÚ ‰ÁÓ Ì‡Â ,·¯˜˙ ÈÎÂ ,·È¯˜˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ¿»«««¬«
ÔzLÓÁ - ·È¯˜z Ì‡Â ,˙LÁ¯Ó ˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿««¿∆∆¿ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»
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,¯a„ÈÂ ,ÊÚ Ì‡Â ,Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â ,Á·Ê Ì‡Â .˙BÓe˙Ò¿¿ƒ∆«¿ƒƒ«…¿ƒ≈«¿«≈
,N·k Ì‡Â ,LÙ Ì‡Â ,‡ÈN ¯L‡ ,˙„Ú Ïk Ì‡Â¿ƒ»¬«¬∆»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ∆∆
‡Ï Ì‡Â .ÚLz Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - ‡ËÁ˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ∆¡»À»¿¿≈≈«¿ƒ…
,LÙ Ì‡Â .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '‰ ¯a„ÈÂ ,‚ÈN«̇ƒ«¿«≈¿≈∆¿¿ƒ∆∆

'LÙ'c ¯a„ÈÂ16.˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'eÎÂ ¯a„ÈÂ , «¿«≈¿∆∆«¿«≈¿¿»¿»¿
¯a„ÈÂ ,'Ôa¯˜ ‰Ê'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ˙¯Bz ˙‡ÊÂ¿…«¿»«¿«≈¿∆»¿««¿«≈
˙¯Bz ˙‡ÊÂ ,ÌL‡‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ ,'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¿…«»»»¿…«
¯a„ÈÂ ,'·È¯˜n‰ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,Á·Ê∆««¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈««¿ƒ«¿«≈
ÌBia È‰ÈÂ .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - 'Ô¯‰‡ ˙‡ Á˜'c¿«∆«¬…À»¿¿≈≈«¿ƒ«
,‰LÓ ¯a„ÈÂ ,Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿»«¿«≈∆«¬…«¿«≈∆
ÈÎÂ ,ÌÎÏ ‰ÊÂ .˙BÁe˙t ÔzLÏL - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆∆¿»¿»¿¿∆»∆¿ƒ
,'ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ˙eÓÈ»¿≈∆¿«¿«≈¿ƒ»ƒ«¿ƒ«
ÔzÚa¯‡ - ¯N·e ,˙Ú¯ˆ Ú‚ ,'‰È‰È Èk Ì„‡'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿»»ƒƒ¿∆∆«»««»»«¿«¿»
- ‰M‡ B‡ LÈ‡Â .‰Óe˙Ò - ¯N· B‡ .˙BÁe˙t¿»»¿»¿ƒƒ»
LÈ‡Â ,Ì¯Na ¯BÚ· ‰È‰È Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡Â .‰Áe˙t¿»¿ƒƒ»ƒƒ¿∆¿¿»»¿ƒ
¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - „‚a‰Â ,BL‡¯ Ë¯nÈ Èkƒƒ»≈…¿«∆∆¿»¿»¿«¿«≈
¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - Ïc Ì‡Â .‰Áe˙t - '‰È‰z ˙‡Ê'c¿…ƒ¿∆¿»¿ƒ«¿»«¿«≈
Ô‰ÈzL - 'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ e¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'e‡·˙ ÈÎ'c¿ƒ»…«¿«≈¿«¿∆¿≈ƒ¿»≈¿≈∆
‰È‰˙ Èk ‰M‡Â .‰Óe˙Ò - ‡ˆ˙ Èk LÈ‡Â .˙BÁe˙t¿¿ƒƒ≈≈¿»¿ƒ»ƒƒ¿∆
È¯Á‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ·eÊÈ Èk ‰M‡Â .‰Áe˙t -¿»¿ƒ»ƒ»¿»«¿«≈¿«¬≈
Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'˙BÓ«¿«≈¿«≈∆«¬…«¿«≈¿«≈∆¿≈
,EÈ·‡ ˙Â¯Ú ,LÈ‡ LÈ‡ .˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»¿ƒƒ∆¿«»ƒ
˙Â¯Ú ,Ea ˙a ˙Â¯Ú ,E˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú∆¿«≈∆»ƒ∆¿«¬¿∆¿««ƒ¿∆¿«
˙Â¯Ú ,En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,˙L‡ ˙a«≈∆∆¿«¬»ƒ∆¿«¬ƒ¿∆¿«
˙Â¯Ú ,EÈÁ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú ,E˙lk ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ÈÁ‡¬ƒ»ƒ∆¿««»¿∆¿«≈∆»ƒ∆¿«
¯a„ÈÂ .‰¯NÚ ÌÈzL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - dz·e ‰M‡ƒ»ƒ»À»¿¿≈¿≈∆¿≈«¿«≈
Ô‰ÈzL - Ï‡ e‡·˙ ÈÎÂ ,'˙„Ú Ïk Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆»¬«¿ƒ»…∆¿≈∆
ÔzÈ ¯L‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ¯e‚È ÈÎÂ .˙BÁe˙t¿¿ƒ»¿»«¿«≈«¬∆ƒ≈
- ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,'BÚ¯fÓƒ«¿«…∆∆∆¡…∆«…¬ƒ
Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,ÏB„b‰ Ô‰k‰Â .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿¿«…≈«»«¿«≈¿«≈∆
¯a„ÈÂ ,'e¯ÊpÈÂ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - 'Ô¯‰‡«¬…¿≈∆¿«¿«≈ƒ¿ƒ»¿«¿«≈
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'ÂÈa Ï‡Â Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¿∆»»¿≈∆¿«¿«≈
Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'ÊÚ B‡ ·NÎ B‡ ¯BL'c¿∆∆≈¿»«¿«≈¿«≈∆
Ï‡ e‡·˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'‰ È„ÚBÓ ‰l‡ ,'Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈≈∆¬≈«¿«≈¿ƒ»…∆
.‰Óe˙Ò - ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe .˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'ı¯‡‰»»∆¿»¿»¿¿«¿∆»∆¿»
C‡'c ¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - 'ÈÚÈ·M‰ L„Á·'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«…∆«¿ƒƒ¿»«¿«≈¿«
,'ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁ·'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - '¯BNÚa∆»¿»«¿«≈¿«¬ƒ»»»
ÔzLÏL - ˙ÏÒ zÁ˜ÏÂ ,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«∆¿≈ƒ¿»≈¿»«¿»…∆¿»¿»
˙‡ ‡ˆB‰'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰M‡ Ôa ‡ˆiÂ .˙BÁe˙t¿«≈≈∆ƒ»¿»«¿«≈¿≈∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'ÈÈÒ ¯‰·'c ¯a„ÈÂ ,'Ïl˜Ó‰«¿«≈«¿«≈ƒ¿«ƒ«¿≈∆¿
CeÓÈ ÈÎÂ ,¯kÓÈ Èk LÈ‡Â ,EÈÁ‡ CeÓÈ Èk ,EÏ z¯ÙÒÂ¿»«¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒƒƒ¿…¿ƒ»
Ì‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - „È ‚ÈN˙ ÈÎÂ ,CeÓÈ ÈÎÂ ,EÈÁ‡»ƒ¿ƒ»¿ƒ«ƒ«À»¿¿≈
Ô‰ÈzL - ÈÏ eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â ,È˙wÁa Ì‡ .LL≈ƒ¿À…«¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿≈∆
Èk LÈ‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ˙‡Êa Ì‡Â .˙BÁe˙t¿¿ƒ¿…¿»«¿«≈¿ƒƒ

.‰Óe˙Ò - ‰Ó‰a Ì‡Â .‰Áe˙t - '‡ÏÙÈ«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»¿»

LL - ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈMÓÁÂ ÌÈzL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿¿«ƒ«¬ƒƒ¿«¿≈
.‰BÓLe ÌÈÚLz - Ïk‰ .ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ«…ƒ¿ƒ¿∆

¯ÙÒÈÈÒ ¯a„Óa ≈∆¿ƒ¿«ƒ«
È·Ï ,„‚ È·Ï ,ÔBÚÓL È·Ï .‰Óe˙Ò - Ô·e‡¯ Èa¿≈¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿≈
È·Ï ,ÛÒBÈ È·Ï ,ÔÏe·Ê È·Ï ,¯Î˘NÈ È·Ï ,‰„e‰È¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ¿≈¿Àƒ¿≈≈ƒ¿≈
Èa ,¯L‡ È·Ï ,Ô„ È·Ï ,ÔÓÈ· È·Ï ,‰MÓ¿«∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»ƒ¿≈»≈¿≈
,'ÈÂÏ ‰hÓ ˙‡ C‡'c ¯a„ÈÂ ,ÌÈ„˜t‰ ‰l‡ ,ÈÏzÙ«¿»ƒ≈∆«¿Àƒ«¿«≈¿«∆«≈≈ƒ
Úa¯‡ Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - 'BÏ‚c ÏÚ LÈ‡'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿ƒ«ƒ¿À»¿¿≈«¿«
‰ÁÓ Ï‚c ,Ï‰‡ ÚÒÂ ,Ô·e‡¯ ‰ÁÓ Ï‚c .‰¯NÚ∆¿≈∆∆«¬≈¿≈¿»«…∆∆∆«¬≈
‰l‡ .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ô„ ‰ÁÓ Ï‚c ,ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ∆∆«¬≈»«¿«¿»¿≈∆
¯a„ÈÂ ,'·¯˜‰'c ¯a„ÈÂ ,˙„ÏBz ‰l‡Â ,È„e˜t¿≈¿≈∆¿…«¿«≈¿«¿≈«¿«≈
,˙‰˜ÏÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - '„˜Ù'c ¯a„ÈÂ ,'È‡Â'c¿«¬ƒ«¿«≈ƒ¿…¬ƒ¿»¿¿ƒ¿»
,'Á˜'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '„˜Ù'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿…¿≈∆¿«¿«≈¿«
¯a„ÈÂ ,'e˙È¯Îz Ï‡'c ¯a„ÈÂ ,'‡N'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿»«¿«≈¿««¿ƒ«¿«≈

.˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‡N'cÈa È„e˜Ùe ,È¯¯Ó Èa ¿»«¿«¿»¿¿≈¿»ƒ¿≈¿≈
¯a„ÈÂ ,'Âˆ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÔBL¯‚≈¿¿≈∆¿«¿«≈¿««¿«≈
Èk LÈ‡'c ¯a„ÈÂ ,'eNÚÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡'c¿ƒƒ»ƒ«¬«¿«≈¿ƒƒ
¯a„ÈÂ ,'‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡'c ¯a„ÈÂ ,'‰ËNƒ̇¿∆«¿«≈¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ«¿«≈
,¯‡È ,EÎ¯·È .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - 'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¬ƒ¿»¿¿»∆¿»≈
·È¯˜n‰ È‰ÈÂ ,‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ ,eÓNÂ ,‡NÈƒ»¿»«¿ƒ¿«∆«¿ƒ««¿ƒ
ÌBia ,ÈM‰ ÌBia .LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈≈««≈ƒ«
ÌBia ,ÈLÈÓÁ‰ ÌBia ,ÈÚÈ·¯‰ ÌBia ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»¿ƒƒ««¬ƒƒ«
ÌBia ,ÈÈÓM‰ ÌBia ,ÈÚÈ·M‰ ÌBia ,ÈMM‰«ƒƒ««¿ƒƒ««¿ƒƒ«
,ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa ,È¯ÈNÚ‰ ÌBia ,ÈÚÈLz‰«¿ƒƒ«»¬ƒƒ¿«¿≈»»
¯a„ÈÂ ,˙kÁ ˙‡Ê ,ÌBÈ ¯NÚ ÌÈL ÌBÈa¿¿≈»»…¬À««¿«≈
Ôlk - 'ÌiÂÏ‰ ˙‡ Á˜'c ¯a„ÈÂ ,'E˙ÏÚ‰·'cƒ¿«¬…¿«¿«≈¿«∆«¿ƒƒÀ»
¯L‡ ˙‡Ê'c ¯a„ÈÂ .‰¯NÚ Úa¯‡ Ô‰Â ,˙BÁe˙t¿¿≈«¿«∆¿≈«¿«≈¿…¬∆
ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'eNÚÈÂ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ¿»«¿«≈ƒ¿«¬«¿«≈¿ƒ
- ÌÈ˜‰ ÌBÈ·e .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‡ÓË ‰È‰Èƒ¿∆»≈¿≈∆¿¿»ƒ
- ˙ÈM‰ ‰Ma È‰ÈÂ ,'EÏ ‰NÚ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò¿»«¿«≈«¬≈¿«¿ƒ«»»«≈ƒ
- ÚÒa È‰ÈÂ ,··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿«…∆∆¿…»«¿ƒƒ¿…«
¯Ó‡iÂ ,ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL¿≈∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿…¬ƒ«…∆
ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ ,'¯ˆ˜z '‰ „È‰'c ¯Ó‡iÂ ,'Èl ‰ÙÒ‡'c¿∆¿»ƒ«…∆«¬«ƒ¿»«¿«≈ƒ¿»
.‰Óe˙Ò - Ì‡˙t '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ -«¿«¿»¿«…∆ƒ¿…¿»
„Ú'c ¯Ó‡iÂ ,'EÏ ÁÏL'c ¯a„ÈÂ ,'‰È·‡Â'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»ƒ»«¿«≈ƒ¿«¿«…∆¿«
,'e‡·˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'È˙Ó „Ú'c ¯a„ÈÂ ,'Èˆ‡È ‰‡»»¿«¬Àƒ«¿«≈¿«»««¿«≈¿ƒ»…
,ebL˙ ÈÎÂ .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t - 'ÌÎ‡··'c ¯a„ÈÂ«¿«≈ƒ¿…¬∆¿¿≈≈¿ƒƒ¿
Ï‡¯NÈ È· eÈ‰iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ˙Á‡ LÙ Ì‡Â¿ƒ∆∆««¿≈∆¿«ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
.‰Óe˙Ò - '˙ÓeÈ ˙BÓ'c ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ¯a„na«ƒ¿»¿»«…∆¿«¿»
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Á¯˜ ÁwiÂ ,'Ì‰Ï eNÚÂ'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»»∆«ƒ«…«¿≈∆¿
Ï‡ ¯Ó‡'c ¯a„ÈÂ ,'eÏÚ‰'c ¯a„ÈÂ ,'eÏ„a‰'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿ƒ»¿«¿«≈¿≈»«¿«≈∆¡…∆
¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - eliÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - '¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»¿»¿«ƒ…¿»«¿«≈
¯Ó‡iÂ ,'Ìz‡Ó Á˜Â'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'en¯‰'c¿≈…¿»«¿«≈ƒ¿«≈ƒ»«…∆
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - Ï‡¯NÈ Èa e¯Ó‡iÂ ,'·L‰'c¿»≈«…¿¿≈ƒ¿»≈¿»¿»¿
Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆«¬…¿»«¿«≈∆«¬…
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Ï‡Â'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÈÂÏ È·ÏÂ .‰Áe˙t -¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«¿«≈ƒ¿∆
,Ï‡¯NÈ È· e‡·iÂ ,'˙wÁ ˙‡Ê'c ¯a„ÈÂ ,'ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ«¿«≈¿…À««»…¿≈ƒ¿»≈
¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‰hn‰ ˙‡ Á˜'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«∆««∆«¿«¿»¿«…∆
Ô‰ÈzL - ‰LÓ ÁÏLiÂ ,'ÌzÓ‡‰ ‡Ï ÔÚÈ'c¿««…∆¡«¿∆«ƒ¿«∆¿≈∆
- ÈÚk‰ ÚÓLiÂ .‰Áe˙t - L„wÓ eÚÒiÂ .˙BÓe˙Ò¿«ƒ¿ƒ»≈¿»«ƒ¿««¿«¬ƒ
- ¯ÈLÈ Ê‡ .‰Áe˙t - ¯‰‰ ¯‰Ó eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò¿»«ƒ¿≈…»»¿»»»ƒ
- ˜Ïa ‡¯iÂ .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ .‰Óe˙Ò¿»«ƒ¿«ƒ¿»≈¿»««¿»»
¯a„ÈÂ ,'ÒÁÈÙ'c ¯a„ÈÂ ,Ï‡¯NÈ ·LiÂ .‰Óe˙Ò¿»«≈∆ƒ¿»≈«¿«≈¿ƒ¿»«¿«≈
Èa .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‰ ¯Ó‡iÂ ,'¯B¯ˆ'c¿»«…∆«¿«¿»¿¿≈
,ÔÏe·Ê Èa ,¯Î˘NÈ Èa ,‰„e‰È Èa ,„‚ Èa ,ÔBÚÓLƒ¿¿≈»¿≈¿»¿≈ƒ»»¿≈¿À
È· ‰l‡ ,ÔÓÈ· Èa ,ÌÈ¯Ù‡ È· ‰l‡ ,ÛÒBÈ Èa¿≈≈≈∆¿≈∆¿«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆¿≈
˙Á‡ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÈÏzÙ Èa ,¯L‡ Èa ,Ô„»¿≈»≈¿≈«¿»ƒÀ»¿¿≈««
,ÈÂl‰ È„e˜Ù ‰l‡Â .‰Áe˙t - '‰ ¯a„ÈÂ .‰¯NÚ∆¿≈«¿«≈¿»¿≈∆¿≈«≈ƒ
˙Ba ÔÎ'c ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰·¯˜zÂ«ƒ¿«¿»¿≈∆¿«…∆¿≈¿
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‰ÏÚ'c ¯Ó‡iÂ ,'„ÁÙÏ¿̂»¿»«…∆«¬≈¿≈∆¿«¿«≈
,˙aM‰ ÌBÈ·e ,'Âˆ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ∆¿»«¿«≈¿«¿««»
L„Á·e .˙BÁe˙t ÔzLÏL - ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e¿»≈»¿≈∆¿»¿»¿«…∆
.˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿«ƒƒ¿≈∆¿
‰MÓÁ·e ,¯BNÚ·e .‰Áe˙t - ÈÚÈ·M‰ L„Á·e«…∆«¿ƒƒ¿»∆»«¬ƒ»

i·e ,ÈM‰ ÌBi·e ,¯NÚ,ÈÚÈ·¯‰ ÌBi·e ,ÈLÈÏM‰ ÌB »»««≈ƒ««¿ƒƒ«»¿ƒƒ
ÌBia ,ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ,ÈMM‰ ÌBi·e ,ÈLÈÓÁ‰ ÌBi·e««¬ƒƒ««ƒƒ««¿ƒƒ«
,‰LÓ ¯a„ÈÂ .ÚLz Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÈÈÓM‰«¿ƒƒÀ»¿¿≈≈««¿«≈∆
,¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e‡ˆiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¿≈∆¿«≈¿∆¿∆¿»»
.˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - '‡N'c ¯Ó‡iÂ ,¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆∆¿»»«…∆¿»¿»¿»¿
eLbiÂ ,e‡ˆÓ Ì‡ e¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ·¯ ‰˜Óeƒ¿∆«¿»«…¿ƒ»»«ƒ¿
‰l‡ ,‰LÓ Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÂÈÏ‡≈»¿≈∆¿«…∆¬≈∆∆≈∆
¯a„ÈÂ ,ÈÚk‰ ÚÓLiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÈÚÒÓ«¿≈¿≈∆¿«ƒ¿««¿«¬ƒ«¿«≈
Èa ˙‡ Âˆ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '˙·¯Ú·'cƒ¿«¿…¿≈∆¿«¿«≈¿«∆¿≈
¯a„ÈÂ ,'ÌÈL‡‰ ˙BÓL ‰l‡'c ¯a„ÈÂ ,'Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿«≈¿≈∆¿»¬»ƒ«¿«≈
,'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'·‡BÓ ˙·¯Ú·'cƒ¿«¿…»«¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈

.˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÈL‡¯ e·¯˜iÂ«ƒ¿¿»≈¬ƒ¿»¿
- ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈÚL˙Â ÌÈzL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿

.‰BÓLe ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó - Ïk‰ .LLÂ ÌÈMLƒƒ»≈«…≈»«¬ƒƒ¿∆
ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ ¯ÙÒ≈∆≈∆«¿»ƒ

'‰ ¯Ó‡iÂ ,'‰ ¯a„ÈÂ ,¯·ÚpÂ ÔÙpÂ ,ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆≈««≈∆««¬…«¿«≈«…∆
‰zÚÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ÔpÁ˙‡Â ,‰‡¯ ÈÏ‡≈«¿≈»∆¿««¬ƒ¿»¿¿«»
- ‰LÓ ‡¯˜iÂ ,ÏÈc·È Ê‡ ,ÌÈa „ÈÏB˙ Èk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»«¿ƒ«ƒ¿»∆
‡Ï ,„ak ,¯BÓL ,‡N˙ ‡Ï ,ÈÎ‡ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿»…ƒ…ƒ»»«≈…
‡ÏÂ ,‰Ú˙ ‡ÏÂ ,·‚˙ ‡ÏÂ ,Û‡˙ ‡ÏÂ ,Áˆ¯ƒ̇¿«¿…ƒ¿»¿…ƒ¿…¿…«¬∆¿…
,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ,‰e‡˙˙ ‡ÏÂ ,„ÓÁ«̇¿…¿…ƒ¿«∆∆«¿»ƒÀ»¿
Èk ‰È‰Â .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈ ÚÓL .‰¯NÚ ˙Á‡ Ô‰Â¿≈««∆¿≈¿«ƒ¿»≈¿»¿»»ƒ
- E‡È·È Èk ,E· EÏ‡LÈ Èk ,eq˙ ‡Ï ,E‡È·È¿ƒ¬…¿«ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬
- ¯Ó‡˙ Èk .‰Áe˙t - ·˜Ú ‰È‰Â .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿¿»»≈∆¿»ƒ…«
ÚÓL ,ÁkLz ÁÎL Ì‡ ‰È‰Â ,‰Âˆn‰ Ïk .‰Óe˙Ò¿»»«ƒ¿»¿»»ƒ»…«ƒ¿«¿«
ÔzLÓÁ - Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ,‡Â‰‰ ˙Úa ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈«ƒ¿«»ƒ¿»≈¬ƒ¿»

¯ÓL Ì‡ Èk ,ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â ,ı¯‡‰ Èk .˙BÁe˙t¿ƒ»»∆¿»»ƒ»…«ƒƒ»…
Èk ,·ÈÁ¯È Èk ,E‡È·È Èk ‰È‰Â ,ÈÎ‡ ‰‡¯ ,Ôe¯ÓLzƒ¿¿¿≈»…ƒ¿»»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿ƒƒ

.Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ˙È¯ÎÈ.‰Áe˙t - Ìe˜È Èk «¿ƒÀ»¿¿≈∆«ƒ»¿»
‰Ê ˙‡ ,ÏÎ‡˙ ‡Ï ,Ìz‡ ÌÈa ,ÚÓL˙ Èk ,E˙ÈÒÈ Èkƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ«∆……«∆∆
.LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰¯‰Ë ¯Btˆ Ïk ,eÏÎ‡z…¿»ƒ¿…»À»¿¿≈≈
ıwÓ ,ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó .‰Áe˙t - ¯NÚz ¯NÚ«≈¿«≈¿»ƒ¿≈»»ƒƒ≈
- EÏ ¯ÎnÈ Èk ,ÔBÈ·‡ E· ‰È‰È Èk ,ÌÈL Ú·L∆«»ƒƒƒ¿∆¿∆¿ƒƒ»≈¿
- L„Á ˙‡ ¯BÓL ,¯BÎa‰ Ïk .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿»«¿»∆…∆
˙kq‰ ‚Á .‰Óe˙Ò - ˙Ú·L ‰Ú·L .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿ƒ¿»»À…¿»««À…
‡Ï ,EÏ Úh˙ ‡Ï ,ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL .‰Áe˙t -¿»…¿ƒ¿…¿ƒ…ƒ«¿…
Èk .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ea¯˜· ‡ˆnÈ Èk ,ÁaÊƒ̇¿«ƒƒ»≈¿ƒ¿¿«¿«¿»¿ƒ
‰ÊÂ ,ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï ,‡·˙ Èk .‰Áe˙t - ‡ÏtÈƒ»≈¿»ƒ»……ƒ¿∆«…¬ƒ¿∆
Ìlk - ˙È¯ÎÈ Èk ,‡a ‰z‡ Èk ,ÈÂl‰ ‡·È ÈÎÂ ,‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ»…«≈ƒƒ«»»ƒ«¿ƒÀ»
‡Ï .‰Áe˙t - LÈ‡ ‰È‰È ÈÎÂ .LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»…
·¯˜˙ Èk ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk ,„Ú Ìe˜È ‡Ï ,‚Èq«̇ƒ…»≈ƒ≈≈«ƒ¿»»ƒƒ¿«
Èk .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ¯ÈÚ Ï‡ ¯eˆ˙ Èk ,¯ÈÚ Ï‡∆ƒƒ»∆ƒ¬ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÈ‰˙ Èk ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk .‰Áe˙t - ÏÏÁ ‡ˆnÈƒ»≈»»¿»ƒ≈≈«ƒ¿»»ƒƒ¿∆»…
‰‡¯˙ ‡Ï ,LÈ‡· ‰È‰È ÈÎÂ ,LÈ‡Ï ‰È‰È Èk ,LÈ‡Ï¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿∆
¯·‚ ÈÏÎ ‰È‰È ‡Ï ,¯BÓÁ ˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï ,¯BL ˙‡∆…ƒ¿∆∆¬…ƒ¿∆¿ƒ∆∆
Èk .‰Áe˙t - ‡¯wÈ Èk .Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈∆«ƒƒ»≈¿»ƒ
Ì‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,ÌÈÏ„b ,L¯Á˙ ‡Ï ,‰·ƒ̇¿∆…«¬…¿ƒƒƒƒ«ƒƒ»¿ƒ
,‰Ïe˙· ‰¯Ú ‰È‰È Èk ,LÈ‡ ‡ˆnÈ Èk ,‰È‰ ˙Ó‡¡∆»»ƒƒ»≈ƒƒƒ¿∆«¬»¿»
‡·È ‡Ï ,LÈ‡ ÁwÈ ‡Ï ,‡ˆÓÈ Èk ,‡ˆÓÈ ‰„Na Ì‡Â¿ƒ«»∆ƒ¿»ƒƒ¿»…ƒ«ƒ…»…
·Ú˙˙ ‡Ï ,ÈBnÚ ‡·È ‡Ï ,¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï ,ÚeˆÙ¿«…»…«¿≈…»…«ƒ…¿«≈
,‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï ,¯ÈbÒ˙ ‡Ï ,‰ÁÓ ‡ˆ˙ Èk ,ÈÓ„‡¬…ƒƒ≈≈«¬∆…«¿ƒ…ƒ¿∆¿≈»
‡·˙ Èk ,Ì¯Îa ‡·˙ Èk ,¯„ ¯c˙ Èk ,CÈM˙ ‡Ï…«ƒƒƒ…∆∆ƒ»…¿∆∆ƒ»…
‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,˙Ó˜a¿»«ƒƒ«ƒƒ»ƒƒ«ƒƒ»
‰M˙ Èk ,˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰ ,‡ˆnÈ Èk ,‰L„Á¬»»ƒƒ»≈ƒ»∆¿∆««»««ƒ«∆
‡Ï ,˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï ,ÈÚ ¯ÈÎN ˜LÚ˙ ‡Ï ,EÚ¯·¿≈¬…«¬…»ƒ»ƒ…¿»…
e·LÈ Èk ,·È¯ ‰È‰È Èk ,ËaÁ˙ Èk ,¯ˆ˜˙ Èk ,‰h«̇∆ƒƒ¿…ƒ«¿…ƒƒ¿∆ƒƒ≈¿
Ôlk - EÒÈÎa EÏ ‰È‰È ‡Ï ,ÌÈL‡ eˆpÈ Èk ,ÌÈÁ‡«ƒƒƒ»¬»ƒ…ƒ¿∆¿¿ƒ¿À»
,‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ .ÌÈLÏLe LÓÁ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈»≈¿ƒ»≈¬∆»»
,¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èk .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ‡B·˙ Èk ‰È‰Â¿»»ƒ»¿≈∆¿ƒ¿«∆«¿≈

Ó ÂˆÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰f‰ ÌBi‰È˜ÊÂ ‰L ««∆¿≈∆¿«¿«∆¿ƒ¿≈
,ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ÂˆÈÂ ,‰LÓ ¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿«≈∆«¿«∆∆»»
¯e¯‡ ,‚ÈqÓ ¯e¯‡ ,‰Ï˜Ó ¯e¯‡ ,LÈ‡‰ ¯e¯‡»»ƒ»«¿∆»«ƒ»

¯e¯‡ ,‰hÓ ¯e¯‡ ,‰bLÓ17,‰Ó‰a Ïk ÌÚ ·ÎL «¿∆»«∆»…≈ƒ»¿≈»
¯e¯‡ ,Bz˙Á ÌÚ ·ÎL ¯e¯‡ ,B˙Á‡ ÌÚ ·ÎL ¯e¯‡»…≈ƒ¬…»…≈ƒ…«¿»
Ôlk - ÌÈ˜È ‡Ï ¯L‡ ¯e¯‡ ,„ÁL Á˜Ï ¯e¯‡ ,‰kÓ«∆»…≈«…«»¬∆…»ƒÀ»
‰È‰Â ,ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â .‰¯NÚ LÏL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈¿∆¿≈¿»»ƒ»«¿»»
˙È¯a‰ È¯·„ ‰l‡ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÚÓL˙ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«¿≈∆¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ
Ô‰ÈzL - ÌÈ·v Ìz‡ ,‰LÓ ‡¯˜iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«ƒ¿»∆«∆ƒ»ƒ¿≈∆
- Èz˙ ‰‡¯ ,‰Âˆn‰ Èk ,e‡·È ÈÎ ‰È‰Â .˙BÁe˙t¿¿»»ƒ»…ƒ«ƒ¿»¿≈»«ƒ
‰LÓ ‡¯˜iÂ .‰Áe˙t - ‰LÓ CÏiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL¿»¿»¿«≈∆∆¿»«ƒ¿»∆
,ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰ ,Ô‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«…∆∆∆≈«¬ƒ«»«ƒ
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רטו dfefn zekld - dad` xtq - ixyz c"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ ,ÌˆÚa ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ,‰LÓ ‡·iÂ«»…∆«¿«≈∆∆¿∆∆¿…«¿»»
ÈÂÏÏe .‰Óe˙Ò - ‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ -¬ƒ¿»¿¿…ƒ»¿»¿≈ƒ
,Ô„Ïe ,„‚Ïe ,ÔÏe·ÊÏÂ ,ÛÒBÈÏe ,ÔÓÈ·Ï .‰Áe˙t -¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿À¿»¿»

.Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰LÓ ÏÚiÂ ,¯L‡Ïe¿»≈«««∆À»¿¿≈∆«
,Úa¯‡Â ÌÈLÏL - ‰Ê ¯ÙÒ ÏL ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿∆≈∆∆¿ƒ¿«¿«
‰‡Ó - Ïk‰ .Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó - ˙BÓe˙q‰Â¿«¿≈»¿∆¿ƒ¿«¿««…≈»
- ‰¯Bz‰ Ïk ÏL ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓ .‰BÓLe ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿∆ƒ¿««¿∆»«»
˙B‡Ó LÏL - ˙BÓe˙q‰ ÔÈÓe ,ÌÈÚL˙Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««¿¿≈
.ÚL˙Â ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LL - Ïk‰ .ÚL˙Â ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ»≈««…≈≈¿ƒƒ»≈«
ÚˆÓ‡a LÈ ‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk :'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈL ˙¯eˆ«ƒ««¬ƒ»ƒ»¿ƒ»≈¿∆¿«

„Á‡ ÁÂ¯18‰Óe˙q‰ ‰L¯t‰ ˙¯eˆk19Ïk ‡ˆÓÂ , ∆«∆»¿««»»»«¿»¿ƒ¿»»
ÌÈÚ·La d˙B‡ ÔÈ·˙BÎÂ .ÌÈzLÏ ‰˜eÏÁ ‰ËÈL20 ƒ»¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

:‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk L‡¯aL ˙B·z‰ Ô‰ el‡Â .˙BËÈLƒ¿≈≈«≈∆¿…»ƒ»¿ƒ»
,˙ÁL ,Ï‡ ,¯ev‰ ,Èk ,Ì¯ÈÚNk ,Û¯ÚÈ ,eÈÊ‡‰«¬ƒ«¬…ƒ¿ƒƒƒ«≈ƒ≈
,Èk ,·vÈ ,ÏÁ‰a ,Ï‡L ,¯ÎÊ ,‡BÏ‰ ,'‰Ï‰«¿¬¿…¿«¿«¿≈«≈ƒ
,e‰·k¯È ,'‰ ,N¯ÙÈ ,¯Lk ,e‰··ÒÈ ,e‰‡ˆÓÈƒ¿»≈¿…¬∆¿¿∆∆ƒ¿…«¿ƒ≈

Èa ,˙‡ÓÁ ,e‰˜iÂ21,˙·ÚB˙a ,ÏaÈÂ ,zÓL ,Ì„Â , «≈ƒ≈∆¿«¿≈¿«»«¿»«¿«≈¿≈…
,ÈeÒÚk ,ÌÈa ,‰‡¯‡ ,ÒÚkÓ ,ÁkLzÂ ,‡Ï ,ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ…«ƒ¿«ƒ««∆¿∆»ƒƒ¬ƒ
,ÌÈ¯„ÁÓe ,ÌÚ ,·Ë˜Â ,ÈvÁ ,Ë‰ÏzÂ ,„˜ÈzÂ ,ÈB‚a¿«ƒ««¿«≈ƒ«¿∆∆ƒ≈¬»ƒ
,'‰Â ,ÌÈLe ,eÈ·È ,ÔÈ‡Â ,‡ÏÂ ,Ôt ,‰˙ÈaL‡ ,˜BÈ≈«¿ƒ»∆¿…¿≈»ƒ¿«ƒ«
,˙ÚÏ ,Ìe˙Á ,L‡¯Â ,˙ÏkL‡ ,˙Ó„MÓe ,eÈ·È‡Â¿…¿≈ƒ«¿…«¿¿…¿…»¿≈
,ÈzˆÁÓ ,ÔÈ‡Â ,È‰È ,ezLÈ ,¯eˆ ,ÒÙ‡Â ,ÏÚÂ ,LÁÂ¿»¿«¿∆∆ƒ¿¿ƒ¿≈»«¿ƒ

.Ì˜Â ,eÈ¯‰ ,ÌcÓ ,¯ÈkL‡ ,·ÈL‡ ,Ì‡ ,Èkƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««¿ƒ¿»»
.L‡¯aL ˙B·z‰ el‡ Ïk»≈«≈∆¿…

בראש 15) וכן רבינו, הזכיר לא הספר שבראש הפרשה ואת
פרשיותיהם הוזכרו לא החומשים מפני שאר - הראשונות

למ  אין הספר, תחילת כסתומות שהן ולא כפתוחות לא נותן
משנה). יד).16)(כסף פסוק ה, (פרק תחטא כי נפש

את:17) גם מונים שלפנינו בחומשים וכן ספרים ובקצת
אשת עם שוכב ספרי "ארור לפי אבל סתומה, לפרשה אביו"

וכן  סתומה, ולא פתוחה פרשה לא זו אין המוגהים הרמב"ם
שם. לדברים שי" ב"מנחת וראה משנה. הכסף החליט

אותיות.18) תשע וחלק 19)של ומכאן מכאן ְָָכתב
חֿט).20)באמצע. הלכה י"ב, (פרק סופרים מסכת ראה

כאן: כתוב התימנים יד כתב שברמב"ם להעיר וכדאי
שיטות". ושישים הרמב"ם,21)"בשבע ספרי כל כנוסח

שראש  אומר: תורה" "אור בספרו לונזאנו מנחם רבי אולם
ודבוקה  מ"כרים", מובדלת זו תיבה כי "ואילים", השיטה:
הלכה  י"ב, (פרק סופרים במסכת מפורש וכן בשן" "בני אל

סופרינו. מנהג וכך ט),

,‰B¯Á‡ ‰ËÈL ÈˆÁ Ïk L‡¯aL ˙B·z‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«≈∆¿…»¬ƒƒ»«¬»
:Ûc‰ ÚˆÓ‡a Ô‰L∆≈¿∆¿«««

,ÌÚ ,¯Bc ,˜Ècˆ ,Èk ,e·‰ ,ÌÈ·È·¯ÎÂ ,Ïfz ,ÚÓL˙Â¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ«ƒ«
,e‰˙·e ,·˜ÚÈ ,¯tÒÓÏ ,B„È¯Ù‰a ,EÈ˜Ê ,eÈa ,‡e‰ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿ƒ¿««¬…¿…
,ÌÚ ,ÌÚ ,ÔÓLÂ ,ÏÎ‡iÂ ,ÔÈ‡Â ,e‰‡NÈ ,ÏÚ ,e‰¯vÈƒ¿∆¿«ƒ»≈¿≈«…«¿∆∆ƒƒ
,‡¯iÂ ,¯eˆ ,ÌÈL„Á ,eÁaÊÈ ,e‰‡˜È ,LhiÂ ,ÔÓLiÂ«ƒ¿««ƒ…«¿ƒÀƒ¿¿¬»ƒ««¿
,ÈÊÓ ,‰tÒ‡ ,ÏÎ‡zÂ ,Èk ,È‡Â ,Ì‰ ,Èk ,¯Ó‡iÂ«…∆ƒ≈«¬ƒƒ«…««¿∆¿≈

,‰ÎÈ‡ ,eÏ ,Èk ,Ôt ,ÈÏeÏ ,Èz¯Ó‡ ,Ìb ,ıeÁÓ ,ÔLÂ¿∆ƒ«»«¿ƒ≈∆ƒ≈»
,Èk ,Èk ,Èk ,ÈÏ ,‡Ï‰ ,˙ÓÁ ,BÓ·Ú ,Èk ,Èk ,Ì‡ƒƒƒ¬»≈¬«¬…ƒƒƒƒ
,Èz¯Ó‡Â ,ÔÈ‡Â ,È‡ ,e‡¯ ,eÓe˜È ,¯L‡ ,¯Ó‡Â¿»«¬∆»¿¬ƒ¿≈¿»«¿ƒ

.¯tÎÂ ,Èk ,L‡¯Ó ,Èa¯ÁÂ ,È‡NÓÏÂ ,ÊÁ‡˙Â¿…≈¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ≈…ƒ¿ƒ∆
˙BËÈL ÌÈLÏLa d˙B‡ ÔÈ·˙Bk Ìi‰ ˙¯ÈL22. ƒ««»¿ƒ»ƒ¿ƒƒ

˙Á‡ - ˙BËÈM‰ ¯‡Le ,dk¯„k ‰BL‡¯ ‰ËÈLƒ»ƒ»¿«¿»¿»«ƒ««
ÁÂ¯ dÚˆÓ‡a ÔÈÁÈpÓ23ÁÂ¯‰ ÔÈÁÈpÓ ˙Á‡Â ,„Á‡ «ƒƒ¿∆¿»»∆«∆»¿«««ƒƒ»∆«

dÚˆÓ‡a ˙BÓB˜Ó ÈLa24‰ËÈM‰ ‡ˆnzL „Ú , ƒ¿≈¿¿∆¿»»«∆ƒ»≈«ƒ»
ÁÂ¯ ‡ˆÓÂ ,LÏLÏ ‰˜eÏÁ25·˙k‰ „‚k26·˙Îe , ¬»¿»¿ƒ¿»∆«¿∆∆«¿»¿»

.ÁÂ¯‰ „‚k¿∆∆»∆«
י)22) (הלכה ושם י"א). הלכה י"ב, (פרק סופרים מסכת

נכתבת  שהיא ה), פרק (שופטים דבורה" "שירת את גם ָמנּו
הים". "שירת והסדר 23)כצורת אותיות. תשע כשיעור

יש  הראשונה השורה למעשה כי דווקא, לאו כאן האמור
השירה  כצורת אחד, רווח - והשנייה רווחים, שני  לה
שהשורה  ועוד) (אמ"ד רמב"ם דפוסי יש אמנם שלפנינו.
די  מנחם הרב כתב כבר אולם אחד, רווח בה יש הראשונה
שבספרי  לצורה ליבך תשית אל תורה": "אור בספרו לונזאנו
ואינה  משובשת, [=כנראה] היא כי הנדפסים, הרמב"ם
טעה], [=כנראה המדפיס אך בספרו הרמב"ם שכתב הצורה

מליבו". לשניים.24)בדאה מחלקים הרווח שיעור אותו
העליונה.25) השיטה וזהו 26)של שתחתיה, השיטה של

לבינה  גבי על "אריח ב): עמוד טז דף (מגילה שאמרו
אריח". גבי על ולבינה

:‰˙¯eˆ ‡È‰ BÊÂ¿ƒ»»
å ýåýéì úàfä äøéMä úà ìàøNé éðáe äLî øéLé æàeøîài ¨¨«¦¤§¥¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ©«Ÿ̈©«Ÿ§

øîàì¥Ÿél äøéLàýBýäàb äàâ ék ¨¦¨©«¨¦«¨Ÿ¨¨ñeñ

:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§¨¨©¨«éì éäéå dé úøîæå éfò̈¦§¦§¨¨©«§¦¦

äòeLéì¦«¨eäåðàå éìà äæ¤¥¦§©§¥ìàýé ¡Ÿ¥

:eäðîîøàå éáà̈¦©«£«Ÿ£¤«§éýBýé äîçìî LéàýBý §¨¦¦§¨¨§¨

:BîL§«íiá äøé Bìéçå äòøt úákøî©§§Ÿ©§Ÿ§¥¨¨©¨øçáîe¦§©

ìL:óeñ íéá eòaè åéL ¨«¦¨ª§§©«Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§ŸŸ§©§ª¨«§¦§Ÿ§

:ïáà̈«¤ðéîéé Eýåýçka éøcàð §¦«§§Ÿ̈¤§¨¦©Ÿ©ðéîéE §¦«§

éýBý:áéBà õòøz §¨¦§©¥«ðBàb áøáeñøäz E §Ÿ§«§©«£Ÿ

éî÷E ¨¤ðøç çlLz:Lwk Bîìëàé E §©©£Ÿ§«Ÿ§¥©©«çeøáe§©

étàíéî eîøòð E ©¤¤¤§©¦ãð Bîë eávð¦§§¥

íéìæð«Ÿ§¦:íé áìa úîäú eàô÷̈«§§ŸŸ§¤¨«øîà̈©

âéOà ócøà áéBà¥¤§Ÿ©¦Bîàìîz ììL ÷lçà£©¥¨¨¦§¨¥

éLôð©§¦:éãé BîLéøBz éaøç ÷éøà̈¦©§¦«¦¥¨¦«zôLð̈©§¨

íé Bîqk Eçeøá§«£¦¨¨íéîa úøôBòk eììö̈«£©«¤¤§©¦

:íéøécà©¦¦«é íìàa äëîë éîýåý ¦«¨Ÿ¨¨«¥¦§Ÿ̈éî¦

Lãwa øcàð äëîk̈Ÿ¨¤§¨©Ÿ¤äNò úläú àøBð¨§¦ŸŸ¥

:àìô¤«¤úéèððéîé:õøà Bîòìáz E ¨¦¨§¦§¦§¨¥¨«¤úéçð̈¦¨

zìàb eæ íò Ecñçá§©§§©¨¨§¨äåð ìà Efòá zìäð¥©§¨§¨§¤§¥

:ELã÷̈§¤«ïeæbøé íénò eòîL̈«§©¦¦§¨ìéç¦

ìt éáLé æçà:úL ¨©«§¥§¨«¤éôelà eìäáð æà̈¦§£©¥

íBãà¡ãòø Bîæçàé áàBî éìéà¥¥¨«Ÿ£¥¨©eâîð̈Ÿ
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:ïòðë éáLé ìkŸ«§¥§¨«©äúîéà íäéìò ìtz¦Ÿ£¥¤¥¨¨

ãçôå̈©©ïáàk eîcé EòBøæ ìãâa¦§Ÿ§«£¦§¨¨¤ãò©

é Enò øáòéýåý ©«£Ÿ©§§Ÿ̈eæ íò øáòé ãò©«©«£Ÿ©

:úéð÷̈¦«¨Eúìçð øäa Bîòhúå Bîàáz§¦¥§¦¨¥§©©«£¨«§ïBëî̈

ìé zìòt EzáLýBý §¦§§¨©§¨§¨eððBk éðãà Lãwî¦§¨£Ÿ¨«£

éãé:E ¨¤«éýBý:ãòå íìòì Cìîé §¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤«ék¦

éî úà íäìò ýBýé áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá̈©§Ÿ§¦§§¨«¨¨©¨©¨¤§¨£¥¤¤¥

íiä©¨CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¦§¨¥¨«§©©¨¨§:íiä©¨«

.Ïk·˙k‰ ¯‡La ÔÈa ,˙B¯ÈMa ÔÈa - dlk .‰¯Bz‰ »«»À»≈«ƒ≈ƒ¿»«¿»
‡ÏÂ ,¯˙BÈa dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓÒ ˙B‡ ‰È‰zL Ôek˙È -ƒ¿«≈∆ƒ¿∆¿»«¬∆¿»¿≈¿…
‰‡¯˙˙ ‡lL È„k ,‰pnÓ ˜Á¯˙˙ ‡ÏÂ ,da ˜a„ƒ̇¿«»¿…ƒ¿«≈ƒ∆»¿≈∆…ƒ¿»∆
ËeÁk ˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈa ‰È‰È ‡l‡ ;˙B·˙ ÈzLk ‰·z‰«≈»ƒ¿≈≈∆»ƒ¿∆≈¿¿
‰·z‰ ‰‡¯zL È„k ,˙B‡Ó ˙B‡ ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .‰¯ÚN‰««¬»¿ƒƒ¿ƒ≈¿≈∆≈»∆«≈»
„Ú ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‚¯ BÈ‡L ˜BÈ˙Ï ˙B·˙ ÈzLkƒ¿≈≈¿ƒ∆≈»ƒ¬≈∆»«

.Ôw˙iL∆¿«≈

ה'תשפ"א  תשרי ט"ו ש"ק יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תורה 1) ספר יריעה; שבכל הדפים מניין התורה; ספר מידת

דינו. מה שנקרע

.‡BÙw‰ ÏÚ ¯˙BÈ Bk¯‡ ‡Ï ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡2, ≈ƒ≈∆»…»¿≈«∆≈
ÏÈÂ‚a ?Bk¯‡ ‡e‰ ‰nÎÂ .Bk¯‡ ÏÚ ¯˙È BÙw‰ ‡ÏÂ3 ¿…∆≈»≈«»¿¿«»»¿ƒ¿ƒ
·Á¯a ˙BÚaˆ‡ ÌÈ¯NÚÂ Úa¯‡ Ì‰L ,ÌÈÁÙË ‰ML -ƒ»¿»ƒ∆≈«¿«¿∆¿ƒ∆¿»¿…«

Ï„eb‰4ÛÏ˜·e ;„È ÏL5˙BÁÙ B‡ -6¯˙BÈ B‡7,‡e‰Â , «»∆»ƒ¿»»≈¿
˙BÁt ÏÈÂ‚a ‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .BÙw‰k Bk¯‡ ‡‰iL∆¿≈»¿¿∆≈¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»

ËÚÓe ÌÈÁÙË ‰MMÓ8‰ML ÏÚ ¯zÈ B‡ ,·˙k‰ ˙‡ ƒƒ»¿»ƒƒ≈∆«¿»ƒ≈«ƒ»
‰Ê È¯‰ - BÙw‰k Bk¯‡ ‰È‰iL „Ú ,·˙ka ·ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒ«¿»«∆ƒ¿∆»¿¿∆≈¬≈∆

.‰Âˆnk«ƒ¿»

יהא 2) לכשיגמור הקלפים, עובי לפי הכתב לצמצם צריך
וברש"י). יד. (בבאֿבתרא ארכו כמדת עוביו את המקיף חוט

פ"א 3) לעיל כמבואר לשנים, חילקוהו (שלא עב שהוא
גדול. והקיפו המדוייק 4)ה"ו), ושיעורו הבוהן, הוא

ה"ט. בסמוך גדול.5)מפורש הקיפו ואין דק שהוא
דק.6) הכתב וארוך.7)אם רחב הכתב שכתב 8)אם

טפחים. לששה הקיפו עלה ולא ודקות, זעירות אותיות

.·ÔBÈlb‰ ¯eÚL9,˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ - ‰hÓlÓ ƒ«ƒ»ƒ¿«»«¿«∆¿»
Ûc ÔÈ·e ,˙BÚaˆ‡ LÏL - ‰ÏÚÓÏe10ÈzL - Û„Ï ¿«¿»»∆¿»≈«¿«¿≈

˙BÚaˆ‡11‰ÚÈ¯È Ïk ˙lÁ˙a ÁÈpiL CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ∆¿»¿ƒ»»ƒ∆«ƒ«ƒ¿ƒ«»¿ƒ»
‰¯ÈÙ˙ È„Îe ,˙Á‡ Úaˆ‡ ·Á¯ dÙBÒ·e12,‡ˆÓpL ; ¿»…«∆¿«««¿≈¿ƒ»∆ƒ¿»

¯Ùq‰ ÏÎa Û„Â Ûc Ïk ÔÈa ‰È‰È ,‰ÚÈ¯È‰ ¯t˙iLk¿∆ƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿∆≈»«»«¿»«≈∆
¯BÚ‰ ÔÓ ÁÈpÈÂ .˙BÚaˆ‡ ÈzL Blk13q‰ ˙lÁ˙a¯Ù À¿≈∆¿»¿«ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ««≈∆
„enÚ‰ ÏÚ ÏÏ‚Ï È„k - BÙBÒ·e14ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ . ¿¿≈ƒ¿…«»«¿»«ƒƒ

ÏÒÙ ‡Ï - ¯È˙B‰ B‡ ¯qÁ Ì‡Â .‰ÂˆÓÏ el‡‰15. »≈¿ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ…»«

הכתב.9) את המקיף החלק עמוד.10)החלק ָָ
ע"א.11) ל, היריעות 12)מנחות שתי חיבור מקום

ולקלף.13)בתפירה. לגויל כולל לספר 14)שם שעושה
כמבואר  בסופו, ואחד בתחילתו אחד עץ של עמודים שני

ה"יד. תורה,15)בסמוך ספרי שבעים כתב הונא רב שהרי
ואין  יד.), (ב"ב באחד אלא כהקיפו ארכו לו נזדמן ולא

(כסףֿמשנה). היו פסולים שכולם להניח

.‚Bk¯‡ ‰È‰iL ¯Ùq‰ ‰NÚiL „Ú ,Ì„‡ Ôek˙È „ˆÈk≈«ƒ¿«≈»»«∆«¬∆«≈∆∆ƒ¿∆»¿
˙B¯BÚ‰ Úa¯Óe ÏÈÁ˙Ó ?BÙw‰k16‰ÂLa17‰NBÚÂ , ¿∆≈«¿ƒ¿«≈«»¿»∆¿∆
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ¯BÚ Ïk ·Á¯18·ˆ˜ -19ÏÎÏ „Á‡ …«»≈∆ƒ»¿»ƒ∆∆∆»¿»

Ô‰Ó ‰NBÚÂ ,‰ÂLa ˙B¯BÚ‰ ÏÏBb CkŒ¯Á‡Â .„Á‡∆»¿««»≈»¿»∆¿∆≈∆
‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜c‰Ó „Á‡ C¯k20,˜c‰Óe ˙B¯BÚa ÛÈÒBÓe , ∆∆∆»¿À»»∆»∆ƒ»¿«≈

·Á¯ ‡e‰L ,ÌÈÁÙË ‰ML C¯k‰ Ûw‰ ‰NÚiL „Ú«∆«¬∆∆≈«∆∆ƒ»¿»ƒ∆…«
¯BÚ‰21ÈL ÏL ËeÁa „„BÓe ,22.C¯k‰ ÏÚ BÙÈwiL , »≈¿∆»ƒ∆«ƒ««∆∆

הספר.16) לכתיבת רוחב 17)המוכנים מדת שתהיה
של  האורך מדת אין אם אבל לחברתה, אחת שוה היריעות
בעלֿפה  שיזכור ובלבד קפידא, אין - לחבירו שוה עור כל
ראה  הכרך. כל אורך מדת לצרף שידע כדי אורכם, מדת

רבינו". "תשובות קומת 18)במוספנו הוא העור שרוחב
לעיל. כאמור טפחים ששה ששיעורו מדה.19)הספר,

הקיפו.20) מדת את שבתוכו האויר ירחיב והוא 21)שלא
הספר. אורך הכתוב 22)גם כלשון אדום, צבע צבוע

'תוספות  בעל לפני שהיה כת"י וברמב"ם יח), ב, (יהושע
להל' חמודות' 'דברי ראה "שני". כתוב היה לא טוב' יום
כתוב  שב"מוספנו" רבינו ובתשובות כ"ח, אות ספרֿתורה

שזור". משי של "חוט

.„‰˜ ‰NÚÈ CkŒ¯Á‡Â23ÌÈÚa¯‡ dk¯‡ ‰È‰È ,‰ÂL ¿««»«¬∆»∆»∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ
ÌÈLÏ ‰wa Ô‰Ó Úaˆ‡ ˜lÁÈÂ ,˙BÚaˆ‡ ÌÈMÓÁ B‡¬ƒƒ∆¿»ƒ«≈∆¿«≈∆«»∆ƒ¿«ƒ
ÈˆÁ ¯eÚL Ba Ú„iL È„k ,ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏÂ¿ƒ¿»¿«¿»»¬»ƒ¿≈∆≈«ƒ¬ƒ
Ïk „cÓÈÂ ;˜ÏÁ‰ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Úaˆ‡ ÚÈ·¯e Úaˆ‡∆¿«¿ƒ«∆¿«¿«≈¿∆«≈∆¿ƒ¿…»
,¯BÚ ÏÎa LÈ ˙BÚaˆ‡ ‰nk Ú„iL „Ú ,BÊ ‰˜a ¯BÚ¿»∆«∆≈««»∆¿»≈¿»

„Ú24.C¯k‰ Ïk C¯‡a ˙BÚaˆ‡ ‰nk Ú„iL «∆≈««»∆¿»¿…∆»«∆∆

(ר"מ),23) רומי דפוס ברמב"ם וכן התימנים, כתביֿיד בכל
הספרים  בה שמסרגלים אמה ופירושה: "כנה". כתוב

מ"ח). פ"יב, (כלים במשנה ונזכרת ובכת"י 24)('הערוך'),
שידע. כדי כתוב: התימנים

.‰,‰LÏL B‡ ÌÈL ,˙B¯Á‡ ˙B¯BÚ Á˜BÏ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈«¬≈¿«ƒ¿»
¯eÚL Ô‰a ˜c·Ï25¯·„Â .„Á‡ Ûc Ô‰a ·˙BÎÂ ,·˙k‰ ƒ¿…»∆ƒ«¿»¿≈»∆«∆»¿»»
Ûc‰ C¯‡L ,Úe„È26‡e‰L ÈÙÏ ,˙BÚaˆ‡ ‰¯NÚ Ú·L »«∆…∆««¿«∆¿≈∆¿»¿ƒ∆

Úa¯‡ ‰hÓÏe LÏL ‰ÏÚÓÏ ,ÔBÈlb ÁÈpÓ27Ï·‡ . «ƒ«ƒ»¿«¿»»¿«»«¿«¬»
‰·Ú Ì‡ ‰wc Ì‡ ,·˙k‰ ÈÙÏ ‡e‰ Ûc‰ ·Á¯28ÔÎÂ ; …«««¿ƒ«¿»ƒ«»ƒ»»¿≈

ÔÈÓ29ÔÈaL ÈÙÏ ,·˙k‰ ÈÙÏ e‡B·È ÛcaL ˙BËÈM‰ ƒ¿««ƒ∆««»¿ƒ«¿»¿ƒ∆≈
‰ËÈL ‡ÏÓk ‰ËÈLÂ ‰ËÈL30. ƒ»¿ƒ»ƒ¿…ƒ»

וארכו.25) הדף.26)עביו שעל הם 27)הכתיבה וביחד
הספר. אורך שהן אצבעות וארבע כל 28)עשרים שהרי

(פ"ז, לעיל כמבואר אותיות, שלשים בארכה יש שיטה
על 29)ה"ה). יותר ולא ושמונה, מארבעים פחות לא שהן

ה"י). (פ"ז לעיל כמבואר הכתב 30)ששים, שאם נמצא
גדול. השיטות שבין הריוח גם עבה,
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.Â- ‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙÏ Ba ˜„BaL Ûc‰ ·˙kL ¯Á‡Â¿««∆»«««∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆
Ûc‰ ·Á¯ ÏÚ ÛÈÒBÈÂ ,‰w‰ ˙BÚaˆ‡a Ûc‰ ·Á¯ „ÓÈ»……«««¿∆¿¿«»∆¿ƒ«…«««
e‡B·È ÔÈt„ ‰nk ·LÁÈÂ ,Û„Â Ûc ÔÈaL ˙BÚaˆ‡ ÈzL¿≈∆¿»∆≈«»«¿«¿…«»«ƒ»
ÔBaLÁ Ú„ÈÂ ,Ba ˜„aL ·˙k‰ B˙B‡Ó ÏÏbL C¯ka«∆∆∆»«≈«¿»∆»«¿≈«∆¿
ÔÓ Ba ˜„aL ‰Ê Û„a ·zÎ ‰nk ‰‡¯ÈÂ ,ÔÈtc‰««ƒ¿ƒ¿∆«»ƒ¿»¿«∆∆»«ƒ

‰·˙BÎ ‡e‰L ¯Ùq‰ ÈÙÏ ¯ÚLÓe ,dlk ‰¯Bz31,epnÓ «»À»¿«≈¿ƒ«≈∆∆≈ƒ∆
ÔÈtc‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ‰¯Bz‰ Ïk BÏ ‰˙ÏÚ Ì‡ ,·MÁÓe¿«≈ƒ»¿»»«»¿ƒƒ¿«««ƒ

‰fÓ32‡ÈˆB‰ Ì‡Â .·ËeÓ - C¯ka Ba ·˙BkL ·˙k‰ ƒ∆«¿»∆≈«∆∆»¿ƒƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯˙BÈ ÔÈtc‰L ,ÔBaLÁ‰33·˙ka ·ÈÁ¯È - «∆¿∆««ƒ≈ƒ«»«¿ƒ«¿»

¯Á‡ Û„a ˜c·ÈÂ ,ÔÈtc‰ ÔÈÓ ËÚÓ˙iL „Ú34Ì‡Â . «∆ƒ¿«≈ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿…¿««≈¿ƒ
ËÚÓÈ ,ÔÈtc‰ ÔÓ ¯˙È ‰¯Bz‰L ,ÔBaLÁ‰ ‡ÈˆB‰ƒ«∆¿∆«»»≈ƒ««ƒ¿«≈
¯Á‡ Û„a ˜c·ÈÂ ,ÔÈtc‰ ÔÈÓa ‰a¯iL „Ú ·˙k‰35 «¿»«∆«¿∆¿ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿…¿«««

„Á‡ ÔBaLÁ‰ ‡B·iL „Ú ,Ûc36,37·Á¯ Ú„iL ¯Á‡Ó ««∆»«∆¿∆»≈««∆»«…«
.C¯k‰ B˙B‡a ÏÈÁ˙Ó ·˙k‰ ¯eÚLÂ Ûc‰««¿ƒ«¿»«¿ƒ¿«∆∆

הכתב 32)מעתיק.31) הוא "זה הנוסח: התימנים, ובכת"י
וכו'. הוציא" ואם בכרך, בו בדפים 33)שכותב עודף שיש

הכתב. יותר.34)על עבה ובכת"י 35)שכתיבתו
עד  דף אחר בדף וכן אחר, בדף "ויבדוק הנוסח: התימנים,

וכו'. שוים 36)שיבוא" הדפים ומנין התורה כתב שיהיה
וכן 37)כאחד. ש"י, ונציא דפוס לפי ההלכה התחלת כאן

כת"י. שברמב"ם הפוסקים לפי

.ÊÈÙk ,ËeË¯Na ÔÈtc ÔÈtc ¯BÚÂ ¯BÚ Ïk ˜lÁÓe¿«≈»»«ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
¯BÚa ¯‡MiLÎe .ÔBaLÁa ‰ÏÚÂ Ba ˜„aL Ûc‰ ·Á…̄«««∆»«¿»»«∆¿¿∆ƒ»≈»
‰B¯Á‡‰ Ûc‰ ÏÚ ¯˙BÈ Úa¯‡ B‡ ˙BÚaˆ‡ LÏL»∆¿»«¿«≈«««»«¬»

‰ÚÈ¯ÈaL38‰¯ÈÙ˙ È„Îe Úaˆ‡ ·Á¯ epnÓ ÁÈpÈ ,39, ∆«¿ƒ»«ƒ«ƒ∆…«∆¿«¿≈¿ƒ»
LeÁÈ Ï‡Â .¯‡M‰ ı˜ÈÂ40˙B¯BÚ ÛÒBzÈ ‰B¯Á‡aL ¿»…«¿»¿«»∆»«¬»ƒ≈

ıˆBwL ˙BÙÒBz‰ Ïk „‚k ÏÏbL C¯k‰ ÏÚ ˙B¯Á‡¬≈««∆∆∆»«¿∆∆»«»∆≈
·˙k‰L ,‰Ê ¯·c ·MÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,¯BÚÂ ¯BÚ ÏkÓƒ»»¿≈»ƒ¿«≈»»∆∆«¿»

ÔÈtc‰ ÔÈÓ ÈÙÏ BÎLBÓ41. ¿¿ƒƒ¿«««ƒ

לעומת 38) קיצורו, מחמת עליו לכתוב ראוי הוא ואין
התשיעי  הדף שהוא או ממנו, שרחבים האחרים הדפים
כמבואר  דפים, שמונה על יתר היריעה עושים שאין ליריעה,

ה"יב. ה"ב.39)בסמוך לעיל ידאג.40)כמבואר
מתחילה.41) לו שקצב הדפים מנין כן הכתב, רוחב לפי

.Á·Á¯ ˙BNÚÏ ‰ˆB¯‰ ÔÎÂ42‰MMÓ ¯˙BÈ ¯Ùq‰43 ¿≈»∆«¬…««≈∆≈ƒƒ»
·MÁÓ ‡e‰ ‰f‰ C¯c‰ ÏÚ - ‰MMÓ ˙BÁÙ B‡44, »ƒƒ»««∆∆«∆¿«≈

,‡e‰Â ;¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ïa BÙw‰k Bk¯‡ ‡ˆÈÂ¿≈≈»¿¿∆≈¿…»¿…≈¿
.ÔBaLÁa ‰ÚËÈ ‡lL∆…ƒ¿∆«∆¿

העור.42) רוחב שהוא הספר אורך טפחים.43)הוא
ארכו 44) לו שיעלה כדי הכתב, למדת הדפים מנין להתאים

כהקיפו.

.Ë¯‡L·e el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎa ¯eÓ‡‰ Ï„eb‰ ·Á…̄««»»»¿»«ƒƒ»≈ƒ¿»
‰¯B˙ È¯eÚL45Úaˆ‡ ‡e‰ ,dlk46ÈBÈa‰47¯·Îe . ƒ≈»À»∆¿««≈ƒ¿»

˙B¯BÚN Ú·L ·Á¯ e‰e‡ˆÓe ,B¯eÚLa e˜c˜cƒ¿«¿¿ƒ¿»»»∆«¿
˙B¯BÚN ÈzL C¯‡k Ô‰Â ,˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ,˙BiBÈa≈ƒ¿«¿…«¿≈¿…∆¿≈¿

Úa¯‡ ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ ÁÙË ÏÎÂ .ÁÂ¯a¿∆«¿»∆«»»¿»»«¿«
˙BÚaˆ‡48ÌÈÁÙË ‰ML - ‰n‡ ÏÎÂ .BfÓ49. ∆¿»ƒ¿»«»ƒ»¿»ƒ

פ"א 45) ציצית הל' לקמן האמור הציצית אורך שיעור כגון
שתי  רחב שהיה כהןֿגדול שבראש הציץ רוחב וכן ה"ו,
הל' לעיל וראה ה"א) פ"ט, המקדש כלי (הל' אצבעות

ה"ד. פט"ו, אריה",46)תפילה "בן הגהות כנוסח
משובש. הנוסח בינוני.47)ובדפו"א אדם של

ע"ב.48) מא, ע"א.49)מנחות צח, שם,

.ÈÂÈtcÓ Û„Â Ûc Ïk ·Á¯ - È‡ Èz·˙kL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»«¿ƒ¬ƒ…«»«»«ƒ«»
·Á¯ ,'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈLÂ Ìi‰ ˙¯ÈLÂ .˙BÚaˆ‡ Úa¯‡«¿«∆¿»¿ƒ««»¿ƒ««¬ƒ…«

˙BÚaˆ‡ LL Ô‰ÈzLÓ Ûc Ïk50ÔÈËÈM‰ ÔÈÓe . »«ƒ¿≈∆≈∆¿»ƒ¿««ƒƒ
ÏL ÔÈtc‰ ÔÈÓe .ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡ - Û„Â Ûc ÏÎaL∆¿»«»««««¬ƒƒƒ¿«««ƒ∆
Ïk C¯‡Â .Ûc ÌÈ¯NÚÂ ‰MLÂ ÌÈ˙‡Ó - ¯Ùq‰ Ïk»«≈∆»«ƒ¿ƒ»¿∆¿ƒ«¿…∆»
˙BÚaˆ‡ LLÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏLe ÛÏ‡ - ¯Ùq‰«≈∆∆∆¿≈¿ƒƒ¿≈∆¿»

.·e¯˜a¿≈

שיטה 50) כל באמצע אותיות תשע כשיעור ריוח שיש
פ"ח. סוף לעיל כמבואר שלהן,

.‡ÈÔBaLÁa ˙B¯˙È‰ ˙BÚaˆ‡ LM‰ el‡51ÔBÈlbÏ - ≈«≈∆¿»«¿≈«∆¿«ƒ»
BÙBÒÂ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙aL52- Ì‰· e·˙kL ˙B¯BÚ‰Â . ∆ƒ¿ƒ««≈∆¿¿»∆»«¿»∆

˙Bcn‰ ÈtŒÏÚ ·zÎÏ ‰ˆ¯zL ÔÓÊ·e .ÌÈÏÈ‡ ˙B¯BÚ≈ƒƒ¿«∆ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ«ƒ
B‡ „Á‡ Ûc ¯ÒÁ Ô‰ - ËÚÓ Ì‰Ï ·B¯˜ B‡ el‡‰»≈»»∆¿«≈»≈«∆»
- LÏL B‡ ÌÈL B‡ Ûc ¯˙È B‡ ,‰LÏL B‡ ÌÈL¿«ƒ¿»»≈«¿«ƒ»
‡B·È „iÓ ‡l‡ ,ÔBaLÁÏ CÈ¯ˆ ‡‰˙ ‡ÏÂ Ú‚È˙ ‡Ï…ƒ«¿…¿≈»ƒ¿∆¿∆»ƒ»»

BÙw‰k Bk¯‡ EÏ53. ¿»¿¿∆≈

שתי 51) רוחב (עם אצבעות שש בו יש דף כל שהרי
כפול  דפים וששה ועשרים ומאתים לדף), דף שבין אצבעות
הוסף  אצבעות. ושש וחמשים מאות ושלש אלף יעלו שש,
רחבות  שהן ה"שירות" שבדפי אצבעות ארבע רוחב עליהן
ונמצאו  וששים, מאות ושלש אלף לך יעלו הדפים, משאר

אצבעות. שש בחשבון מיימוניות'52)יתירות וב'הגהות
בלבד? אצבעות ארבע אלא עודף כאן אין הלא שאלו:
לעיל  כמבואר שיטות בשבעים נכתבת "האזינו" שירת שהרי
כמבואר  לאחריה, וחמש שלפניה שיטות שש מלבד פ"ח,
אין  (שהרי דפים שני תופסת היתה כן ואם ה"י, פ"ז לעיל
שני  להרחיב צריך והיה לדף), שיטות מששים יותר כותבין
אצבעות, שתי עוד אכלו שהדפים באופן בשבילה, דפים
מהר"ם  והגאון בלבד. אצבעות ארבע אלא נשארו ולא
שאמרנו  הדפים רוחב כי זו: השגה על השיב זצ"ל מפדובה
שבין  חלק האצבעות שתי עם אצבעות לשש עולה שהוא
בדף  לא אבל שבתורה, הדפים בשאר אלא אינו לדף, דף
לפניהם  דף שאין שבתורה האחרון ובדף הראשון
תן  רוחב, אצבעות שש של עודף שנשאר נמצא ולאחריהם,
ושלש  מכאן שלש ושבסופו, הספר שבתחילת לגליון אותו
חמודות' ('דברי אמת ותורתו אמת משה ורבינו מכאן,
שרבינו  תמצא רבינו" "תשובות ובמוספנו ס"ת). הל' לרא"ש
נעלמה  ולא ה"שירות" דפי לרוחב עודף אצבעות שש מנה

מיימוניות'. ה'הגהות הערת רוקח'53)ממנו וב'מעשה
יריעה  בכל ישאיר כהקיפו, הספר אורך לכוין הרוצה נאמר:
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כשגמר  ובסוף הראוי, השיעור מן יותר שלמטה הגליון
הארוך  הגליון ע"י מהקיפו יותר ארכו ימצא ותפרו, הספר
בשוה  היריעות בכל שלמטה הגליון מן יחתוך ואז מלמטה,

דרכו. לבטח ילך ובזה כהקיפו, ארכו לו שיצא עד

.·È‡ÏÂ ,ÔÈt„ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÚÈ¯Èa ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒƒ»»ƒ¿»«ƒ¿…
‰ÚLz ˙a ‰ÚÈ¯È BÏ ‰ncÊ .ÔÈt„ ‰BÓL ÏÚ ¯˙È»≈«¿»«ƒƒ¿«¿»¿ƒ»«ƒ¿»
.Ô‡ÎÏ ‰MÓÁÂ Ô‡ÎÏ ‰Úa¯‡ ,d˙B‡ ˜ÏBÁ - ÔÈt„«ƒ≈»«¿»»¿»«¬ƒ»¿»
,ÚˆÓ‡· B‡ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ««≈∆¿∆¿«
„Á‡ Û„a „Á‡ ˜eÒt elÙ‡ ,¯Ùq‰ ÛBÒa Ï·‡¬»¿«≈∆¬ƒ»∆»¿«∆»

Bc·Ï Ûc B˙B‡ ÌÈNBÚ54¯‡L ÌÚ B˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â , ƒ«¿«¿¿ƒƒ¿»
.˙BÚÈ¯È‰«¿ƒ

ע"א.54) ל, מנחות

.‚È‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,˙BÚÈ¯È‰ ÔÈ¯ÙBzLÎe¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ»∆»
˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏL ÌÈ„È‚a¿ƒƒ∆¿≈»«»¿»«¬ƒƒ¿≈

ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ¯ÙBzL C¯„k ,Ì‰lL ˙BÙ¯Ëe55¯·„Â . ¿≈∆»∆¿∆∆∆¿ƒ∆«¿ƒƒ¿»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ‰Ê56‡lL Ô¯Ùz Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆¬»»¿∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ¿»»∆…

ÏeÒt ,‰‡ÓË ‰Ó‰· È„È‚a B‡ ,ÔÈ„È‚·57d¯ÈziL „Ú , ¿ƒƒ¿ƒ≈¿≈»¿≈»»«∆«ƒ»
.‰ÎÏ‰k ¯t˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…¿ƒ¿…«¬»»

ה"ט.55) פ"ג, לעיל נאמר 56)ראה ע"א: יא, מכות
התורה  כל הוקשה בפיך" ה' תורת תהיה "למען בתפילין
אף  בגידין, לתפרן מסיני למשה הלכה תפילין מה לתפילין,

בגידין. לתפרה כך.57)כל ע"י נפסלות שתפילין כשם
נקראת "מגילה יט.): (מגילה אמרו תפרה ÙÒ¯וכן שאם

פסולה". - פשתן בחיטי

.„È‰ÚÈ¯È‰ Ïk ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,˙BÚÈ¯È‰ Ïk ÔÈ¯ÙBzLk¿∆¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒ»«¿ƒ»
‰ÏÚÓÏÓ ËÚÓ ÁÈpÓ ‡l‡ ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓ dlÎÀ»ƒ¿ƒ»»¿«»∆»«ƒ«¿«ƒ¿«¿»
‰ÚÈ¯È‰ Ú¯w˙ ‡lL È„k ,‰¯ÈÙ˙ ‡Ïa ‰hÓlÓ ËÚÓe¿«ƒ¿«»¿…¿ƒ»¿≈∆…ƒ»««¿ƒ»

d˙B‡ ÏÏ‚iLk dÚˆÓ‡a58ÌÈ„enÚ ÈL BÏ ‰NBÚÂ . ¿∆¿»»¿∆ƒ¿…»¿∆¿≈«ƒ
BÙBÒa „Á‡Â B˙lÁ˙a „Á‡ ,ıÚ ÏL59¯BÚ‰ ¯ÙB˙Â ; ∆≈∆»ƒ¿ƒ»¿∆»¿¿≈»

È„k ,ÌÈ„È‚a ÌÈ„enÚ‰ ÏÚ ÛBq·e B˙lÁ˙a ¯iML∆ƒ≈ƒ¿ƒ»««»«ƒ¿ƒƒ¿≈
·˙k‰Â ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa ˜ÈÁ¯ÈÂ ;Ì‰ÈÏÚ ÏÏ‚ ‡‰iL∆¿≈ƒ¿»¬≈∆¿«¿ƒ≈»«ƒ¿«¿»

.ÛcaL∆««

ע"ב.58) ע"א.59)שם, יד, בבאֿבתרא

.ÂËÈzL CB˙a - ‰ÚÈ¯È B· ‰Ú¯˜pL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆ƒ¿¿»¿ƒ»¿¿≈
˙BËÈL60¯t˙È ‡Ï ,LÏL CB˙a ;¯t˙È ,61‰na . ƒƒ¿…¿»…ƒ¿…«∆

¯k BˆÙÚ ÔÈ‡L ,ÔLÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c62Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿ƒ»¬»ƒ
‡a‰ Ú¯˜ elÙ‡Â ,¯ÙBz ,ıeÙÚ ‡e‰L ÏÈÂb‰ ¯kƒ»«¿ƒ∆»≈«¬ƒ∆««»

LÏL CB˙a63Û„Â Ûc Ïk ÔÈa ÔÎÂ .64‰·˙Ï ‰·z ÔÈ·e ¿»¿≈≈»«»«≈≈»¿≈»
¯t˙È65ÔÈ„È‚a ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,ÌÈÚ¯w‰ ÏÎÂ . ƒ¿…¿»«¿»ƒ≈¿ƒ»∆»¿ƒƒ

,¯‰fÈ ÌÈÚ¯w‰ ÏÎ·e .BÊÏ BÊ ˙BÚÈ¯È‰ Ô‰a ÔÈ¯ÙBzL∆¿ƒ»∆«¿ƒ»¿»«¿»ƒƒ»≈
.d˙¯eˆ ‰pzL˙ B‡ ˙Á‡ ˙B‡ ¯ÒÁ˙ ‡lL∆…∆¿«««ƒ¿«∆»»

לאות.60) אות בין הכתב בתוך שיטות בשתי הקרע שנכנס
קרע 61) לתפור הוא שגנאי וגונזה, היריעה את יסלק אלא

לא:). (מנחות מהודר ספר זה ואין כזה, שכל 62)גדול
העור  את המכווצים האלון) (פרי בעפצים מעובד קלף
זה  וקלף והואיל ה"ו, פ"א לעיל כמבואר אותו, ומחזקים
שנראה  יותר מגונה בו הקריעה ניכר, עפצו שאין כלֿכך ישן
הריב"ש). בשם (כסףֿמשנה רקבון מחמת שהיא

שם.63) כנגד 64)מנחות, לדף דף בין הקרע נכנס אם
שיטין. שלש בתוך היה בכתב היה שאילו הכתב,

הקרע 65) שאין אע"פ תפירה, בלא בו לקרוא יכול ואינו
וכגירסת  שם, (מנחות לאות אות שבין הכתב בתוך עובר
אם  נסתפקו ושם לתיבה"). תיבה "בין שם: המוסיף רי"ף
משום  לחומרא, רבינו ופסק פשטוה, ולא תפירה, צריך

ס"ת. קדושת חומר
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ה'תש"פ  תשרי ט' ראשון יום

שנו. תעשה לא מצות
― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ

"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו
לקחּתּה" לׁשּוב אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה (mixacיּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(c ,ckּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה

ה'תש"פ  תשרי י' שני יום

שנו. תעשה לא מצות
― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ

"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו
לקחּתּה" לׁשּוב אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה (mixacיּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(c ,ckּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה

ה'תש"פ  תשרי י"א שלישי יום

שנו. תעשה לא מצות
רטז. עשה מצות
יום ראשוןֿ שלישי ט ֿ'י "א תשרי 

הקודם ביום נדפסה השנ"ו ְִַַָהּמצוה
― הרט"ז הּיבםהּמצוה ׁשּיּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

(qibd)אמרֹו והּוא זרע, הּניח ולא מת אם אחיו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאׁשת

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



ריט ixyz e"hÎa"i ycewÎzayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עליה" יבא "יבמּה d)יתעּלה: ,dk mixac)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֹ
מּסכת ּכלֹומר לּה, המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּדיני

ְָיבמֹות.

ה'תש"פ  תשרי י"ב רביעי יום

ריז. עשה מצות
― הרי"ז היבמההּמצוה ׁשּתחלֹוץ ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ

(zny g`d zy`)אמרֹו והּוא יּׂשאּנה, לא אם ְְִִִֶָָָָָֹליבמּה
רגלֹו" מעל נעלֹו "וחלצה h)יתעּלה: ,dk mixac)ּוכבר ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָ

והיא ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻנתּבארּו
לׁשֹונם ידעּת ּוכבר יבמֹות. hl:)מּסכת zenai .bi zekxa): ְְְְֶֶַַָָָָָ

יּבּום dp`yi)"מצות znd g`y),"חליצה למצות קֹודמת ְְְֲִִִִֶֶַַָ
ׁשהיא אףֿעלּֿפי "יבמֹות", לּמּסכּתא קראּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּולפיכ

ּכאחד. והחליצה הּיּבּום ּדיני ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּכֹוללת

ה'תש"פ  תשרי י"ג חמישי יום

שנז. תעשה לא מצות
― השנ"ז אדםהּמצוה ּבני ׁשאר ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻ

היבמה על rxf)מּלבֹוא gipd `le zny g` zy`)ּכׁשהיא ְְִִֶַַָָָ
זּקת dp`yil)ּתחת Ð maid Ð znd g` lr daegy ,xyw) ִַַַ

לאיׁש החּוצה אׁשתֿהּמת "לאֿתהיה אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹיבמּה,
d)זר" ,dk mixac)היא לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר . ְִֵֶֶַָָָ

ּביבמֹות. זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִִִֵָָָָָוהּוא.

ה'תש"פ  תשרי י"ד שישי יום

תעשה לא מצות ריח. רכ. עשה מצות
שנח.
יום רביעיֿ שבתֿ קודש י "בֿ ט "ו תשרי 

שנט. תעשה לא מצות ריט. עשה מצות
― הר"כ המפּתההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ

(zepfl)"ּבתּולה איׁש "וכיֿיפּתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִִִֶֶַַָָ
(eh ,ak zeny)'ג ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָ

מּכתּבֹות. ד' ְִֶֶֻּופרק

― הרי"ח האֹונסהּמצוה ׁשּנצטּוה (lreadהּצּוּוי ְְִִִֵֶַַַָָָָ
(dgxkÎlra dleza:יתעּלה אמרֹו והּוא אתֿאנּוסתֹו, ְְְֲִִֶֶַָָָלּׂשא

ּכלֿ ׁשּלחּה לאֿיּוכל עּנּה אׁשר ּתחת לאּׁשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ"ולֹוֿתהיה
hk)ימיו" ,ak mixac)מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ,(.eh) ְְְִִֵַָָָָָָ

הּוא לׁשּלחּה, יּוכל לא ׁשהּוא אֹונס, ׁשל זה ְְֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלאו
לאֿתעׂשה "ואּמאי, אמרּו: וכ עׂשה. ׁשּקדמֹו ְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלאֿתעׂשה
"ולֹו ׁשּנאמר: ׁשּזה נתּבאר הּנה הּוא". עׂשה עׂשה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּקדמֹו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― לאּׁשה" ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָתהיה

ג' ּבפרק מּכתּבֹות(hl.)זֹו ד' .(an.)ּופרק ְְִֶֶֶֶֻ

― השנ"ח ׁשהּמצוה מּלגרׁשהאזהרה האֹונס הזהר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
לאֿיּוכל [וגֹו'] לאּׁשה "ולֹוֿתהיה אמרֹו: והּוא ְְְְְְֲִִֶַָָָֹאנּוסתֹו,

ּכלֿימיו" אמרֹו:(my)ׁשּלחּה והּוא עׂשה, קדמֹו זה ולאו ְְְְְֲֵֶַָָָָָָָ
מּכֹות ּבגמרא ּבארּו וכ לאּׁשה" תהיה ׁשּזה(eh.)"ולֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

יׂשראל אם ׁשּגרׁש, "אֹונס אמרּו: וׁשם עׂשה, ׁשּקדמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָלאו
dy`l")הּוא didz `le" ieeivd miiwle xifgdl eciay)―

הּוא ּכהן ואם לֹוקה: ואינֹו eilr)מחזיר dxeq` dyexbdy) ְְֲִִֵֵֶַֹ
וגרׁש יׂשראל היה ׁשאפּלּו ודע מחזיר". ואינֹו לֹוקה ―ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
לֹוקה, ― לאחר נּׂשאת אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם ומתה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאנּוסתֹו
ולא קּימֹו ׁשאצלנּו: הּכלל ּכפי ׁשּבּה, עׂשה קּים לא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהרי

`cg:קּימֹו ogana ielz ,mdn xeht e` zewlna aeig xnelk) ְִ
Ð e`ld z` ,"owzn"d dyrd z` miiwl ,df avna ozip m`
dyrd z` miiwl df avna ozip `ly e` ,zewlnn xeht f`y

(zewlna aiigzn f`y Ðזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ
מּכתּבֹות. ד' ּופרק ג' ְְִֶֶֶֶֻּבפרק

― הרי"ט רעהּמצוה ׁשם הּמֹוציא ּדין (yp`היא ְִִִִֵַַָָָ
(mileza dl `vn `l ik dilr lilrde dlezaהּצּוּוי ּכלֹומר: ,ְִַַ

ּבֹו ׁשּגם לפי עּמֹו, אׁשּתֹו וׁשּתּׁשאר להלקֹותֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּנצטּוינּו
ּכלֿימיו" לׁשּלחּה לאֿיּוכל לאּׁשה "ולֹוֿתהיה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹנאמר:

(hi my)מּכֹות ּבגמרא ונתּבאר .(my)ּכמֹו זה, ּבלאו ּגם ְְְְְִִֵֶַַָָָָ
עׂשה ׁשּקדמֹו לאו ׁשּזה ּכלֹומר: ּבאֹונס, eplׁשּנתּבאר ixd) ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(dyr o`k yiyּופרק ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָ
מּכתּבֹות .(dn:)ד' ְִֻ

― השנ"ט רעהּמצוה ׁשם מֹוציא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
לׁשּלחּה "לאֿיּוכל ּבֹו: ּגם אמרֹו והּוא אתֿאׁשּתֹו, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹמּלגרׁש

אמרֹו:(my)ּכלֿימיו" והּוא עׂשה קדמֹו זה לאו וגם . ְְְְֲֵֶַָָָָָָ
לאּׁשה" הּמלקּות(my)"ולֹוֿתהיה לענין ּבּגרּוׁשין וּדינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

וׁשם מּכֹות. ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו האֹונס, eh.)ּכדין zekn) ְְְְְִִֵֵֶַָָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו מּכתּבֹות ד' ּובפרק ג' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָֻּובפרק

ה'תשפ"א  תשרי ט"ו ש"ק יום

קד. תעשה לא מצות רכג. עשה מצות
― הרכ"ג סֹוטההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו (`dyהּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ

(drnyp `le xf mc` mr cgizz `ly dlra dxidfdyְוהּוא
אׁשּתֹו" ּכיֿתׂשטה איׁש "איׁש יתעּלה: d,אמרֹו xacna) ְְְְִִִִִִֶֶַָ

(aiאֹותּה מׁשקין ּכיצד זֹו מצוה ּכלֿדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
המיחדת ּבּמּסכּתא ּתנאיה, ּוׁשאר קרּבנּה ּתקריב ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻוכיצד

סֹוטה. מּסכת ּכלֹומר ,ְְֶֶַַָָלכ

― הק"ד מּלבלֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(aaxrl)והביא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשמן, סֹוטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמנחת

ׁשמן" עליו יּצק לא וגֹו' עליה eh)אתֿקרּבנּה my)ואם ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ
לֹוקה. ― ּבׁשמן ְְִִֶֶֶָהקריבּה
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enÎdnרכ wxt dinxi - mi`iap

äî-÷øô äéîøédÎb

â:éúàöî àì äçeðîe éúçðàa ézòâé éáàëî-ìò ïBâé ýåýé óñé-ék éì àð-éBà zøîàãøîàz | äk ¨©Æ§¨Æ«¨´¦½¦«¨©¯§¨²¨−©©§Ÿ¦®¨©Æ§¦Æ§©§¨¦½§−̈¬Ÿ¨¨«¦´ŸŸ©´
:àéä õøàä-ìk-úàå Lúð éðà ézòèð-øLà úàå ñøä éðà éúéða-øLà äpä ýåýé øîà äk åéìà¥À̈µŸ¨©´§½̈¦¥³£¤¨¦Æ¦Æ£¦´Ÿ¥½§¥¬£¤¨©−§¦£¦´Ÿ¥®§¤¨¨−̈¤¦«

äELôð-úà Eì ézúðå ýåýé-íàð øNa-ìk-ìò äòø àéáî éððä ék Lwáz-ìà úBìãâ Eì-Lwáz äzàå§©¨²§©¤§¬§Ÿ−©§©¥®¦¿¦§¦Á¥¦̧¨¨³©¨¨¨Æ§ª§½̈§¨©¦̧§³¤«©§§Æ
ì:íL-Cìz øLà úBî÷nä-ìk ìò ììL §¨½̈©¬¨©§Ÿ−£¤¬¥«¤¨«

åî-÷øô äéîøédÎ`

à:íéBbä-ìò àéápä eäéîøé-ìà ýåýé-øáã äéä øLàáíéøöî Cìî Bëð äòøt ìéç-ìò íéøöîì £¤̧¨¨¯§©§¨²¤¦§§¨¬©¨¦−©©¦«§¦§©À¦©¥̧©§³Ÿ§Æ¤´¤¦§©½¦
íé÷éBäéì úéòéáøä úðLa ìáa Cìî øvàøãëeáð äkä øLà Lîkøëa úøt-øäð-ìò äéä-øLà£¤¨¨¬©§©§−̈§©§§¦®£¤´¦À̈§«©§¤©Æ¤´¤¨¤½¦§©Æ¨«§¦¦½¦¨¦¬

:äãeäé Cìî eäiLàé-ïaâ:äîçìnì eLâe äpöå ïâî eëøòãeávéúäå íéLøtä eìòå íéñeqä eøñà ¤Ÿ¦−̈¤¬¤§¨«¦§³¨¥Æ§¦½̈§−©¦§¨¨«¦§´©¦À©«£Æ©¨´¨¦½§¦«§©§−
:úðéøqä eLáì íéçîøä e÷øî íéòáBëaäezké íäéøBaâå øBçà íéâñð íézç änä éúéàø òecî §¬¨¦®¦§Æ¨«§¨¦½¦§−©¦§Ÿ«Ÿ©´©¨¦À¦¥´¨©¦»§Ÿ¦´¨¼§¦¥¤´ª©½

:ýåýé-íàð áéáqî øBâî eðôä àìå eñð ñBðîe¨¬−̈§´Ÿ¦§®¨¬¦¨¦−§ª§¨«
i"yx

(‚).éúàöî àì äçåðîå להנבא שכינה עלי שרתה לא
הרוח עליהם ותנח י "א)כמו נשתניתי (במדבר מה

עליו  נחה משה את שימש יהושע הנביאים מתלמידי
רוח  עליו נחה אליהו את שימש אלישע הקודש רוח

נשתניתי: מה אני õøàä.(„)הקודש ìë úàå היא
זו: והריסה בנתישה úåìåãâ.(‰)הנדונת êì ù÷áú

וגו' הגדולות כל את לי נא ספרה כמו (מלכיםנבואות

ח ) וגו'ב  גדולות לך ואגידה אלי לג)קרא אמר (לעיל

רועה  אין צאן אין ואם סייג אין כרם אין אם הקב"ה לו
כך  ישראל, של בזכותם אלא הנביאים על נגלה איני

בתחלתה: במכילתא שנויה
(‚).ïâî למלחמה וכשיוצ' שלוק והוא הוא עור של

בשמן: שלנו:äðö.מושחו תריסין דמות עץ של
(„).íéçîøä å÷øîושוטף ומורק ז)כמו פורביר (ויקרא

íéúç.(‰)בלע"ז: äîä:מצרים.åðôä àìå לעמוד עוד
פנאי: להם היה לא במלחמה

cec zcevn
(‚).'‰ ÛÒÈ ÈÎמאז כי שמאז המכאוב על  יגון לי הוסיף  ה'

בכותבי ועתה לבי הוכאב  הפורעניות נבואת ממך  ששמעתי
יגון: בי  נתוסף  נעשתה כבר  כאילו ·‡È˙Á.המגלה  È˙Ú‚È

ביאת על ודואג  תמיד  מתאנח  שאני במה ויגע  עיף ואני
È˙‡ˆÓ.הפורעניות : ‡Ï ‰ÁÂÓÂכותב שאני מה הנה כאומר 

תדיר אותך משמש שאני מה  כי על  הוא  אחר ולא המגלה לך
ולמה הנבואה עלי  שרתה  לא כן אם  ומדוע ממך ולומד
את ולא קבלתי  הרע את  ורק הנביאים  תלמידי משאר נשתניתי

·È˙È.(„)הטוב : הנה‡˘¯ יפה  כבנין שעשיתים ישראל  ר "ל 
ואאבדם : אהרסם  ÂÎÂ'.עתה È˙ÚË ¯˘‡ ˙‡Âהדבר כפל 

‰È‡.במ"ש: ı¯‡‰ ÏÎ ˙‡Âתהיינה א"י מקומות כל ר"ל 
ונתושות: ˙·˜˘.(‰)הרוסות  ‰˙‡Âעתה מבקש אתה ואיך 

מחדש : עליך  שתשרה הנבואה  היא גדולות ˙·˜˘.דברי Ï‡
מחדש: הנבואה שתשרה מקום  אין גולים וישראל  הואיל כי 

.È‰ ÈÎ:'וכו רעה  מביא הנני כי עם  יהיה  שכרך  אבל  ר "ל 
.Í˘Ù אותה‡˙ שללת  כאילו נפשך  תציל  כי  לשלל לך  אתן

‰ÂÓÂ˜Ó˙.לעצמך: ÏÎ ÏÚ הולך שתהיה  המקומות בכל
תמות: ולא  לשלל נפשך  לך יהיה בגולה 

(‡).‰È‰ וכו':‡˘¯ היה אשר יספר  עתה ÌÈ¯ˆÓÏ.(·)כאומר
ההם: בימים  מלך  שהוא  נכו פרעה חיל על אמר  ביאור  ולתוספת  מצרים על אמר  זהו  ‰È‰.ר"ל נהר‡˘¯ אצל  היה אשר הדבר  על  ר "ל 

וכו': נ"נ שם  הכם  אשר כרכמוש  במקום והתחזקוÂÎ¯Ú.(‚)פרת וצנה מגן  בלבישת עצמיכם סדרו לעג בדרך  יאמר מצרים  על 
בכם: הנלחמים הכשדים מול  למלחמה בכובעים:‡Â¯Ò.(„)וגשו  במערכה והתיצבו הסוסים  על  הפרשים ועלו ברכב הסוסים  קשרו

.Â˜¯Ó:וחנית חרב  ממכת להגן  הסריונות ולבשו ברק להם  היות  למען החלודה  מן  הרמחים  ראיתיÚÂ„Ó.(‰)צחצחו  למה 
המלחמה: מן  לברוח לאחור וחוזרים מתפחדים אליהםÌ‰È¯Â·‚Â.שהמה פנו  ולא  הכשדים  מן ונסים כתותים  המה  שבהם הגבורים  אף

בם : È·ÒÓ·.להלחם  ¯Â‚Ó:נעדר לא איש הפחד אחז כולם את  ר "ל  מסביב , אחזתם פחד 

oeiv zcevn
(‚).ÛÒÈ:הוספה המקראÁÂÓÂ‰.מלשון  ע"ש  נבואה  עניינו

הרוח  עליהם יא)ותנח  ונתיצה:‰Ò¯Â.(„):(במדבר שבירה ענין
.˘˙Â: עקירה נבואה:‚„ÂÏÂ˙.(‰)ענין  ר "ל  גדולות  דברי 

.¯˘· ÏÎ ÏÚ:אדם כל  ביזה:ÏÏ˘Ï.על  ענין
(·).ÂÎ רגלים נכה  בן וכן חגירא  יונתן ד)תירגם ב :(שמואל

.˘ÈÓÎ¯Î·:מקום סדור:ÂÎ¯Ú.(‚)שם  מכליÔ‚Ó.ענין  הוא
וחנית: חרב  ממכת  בעליו להגן עשוי  הואˆÂ‰.המלחמה

אחרת: בתכונה  אבל מגן קשירה:‡Â¯Ò.(„)כעין ענין
.ÌÈ˘¯Ù‰:בזה הרגילים  הסוסים רוכבי כעין·ÌÈÚ·ÂÎ.הם

על  נחושת  וכובע וכן הראש על  להגן מנחושת  עשוי  כובע
וז)ראשו  ושוטףÂ˜¯Ó.:(ש"א ומורק כמו  וזיכוך, ליטוש ענין 
ו)במים  חנית:‰¯ÌÈÁÓ.:(ויקרא כעין‰ÈÂÈ¯Ò˙.כעין הוא

ושריון כמו וחנית חרב ממכת להגן מברזל  עשוי מלבוש 
יז)קשקשים תחתÌÈ˙Á.(‰):(ש"א ואל  כמו ופחד  אימה ענין
א) ‡ÂÁ¯.:(יהושע ÌÈ‚ÂÒמאחר ונסוג כמו לאחור החזרה  ענין
נט)אלהינו ושבירה:Â˙ÎÈ.:(ישעיה כתיתה ÂÒ.מלשון ÒÂÓÂ

בריחה: הפנה:‰ÂÙ.ענין ויגÂ‚Ó¯.מלשון  כמו  פחד רענין
כב)מואב :(במדבר

g wxt l`ipc - miaezk

ç-÷øô ìàéðãaiÎc

ãBðöøë äNòå Bãiî ìévî ïéàå åéðôì eãîòé-àì úBiç-ìëå äaâðå äðBôöå äné çbðî ìéàä-úà éúéàø̈¦´¦¤¨©¿¦§©¥©Á¨̧¨§¨¹¨¨¤À§¨§¨©Æ«Ÿ©«©§´§¨½̈§¥¬©¦−¦¨®§¨¨¬¦§Ÿ−
:ìécâäåäõøàa òâBð ïéàå õøàä-ìë éðt-ìò áøònä-ïî àa íéfòä-øéôö äpäå ïéáî éúééä | éðàå §¦§¦«©£¦´¨¦´¦¥¦À§¦¥³§¦¨«¦¦Æ¨³¦©«©£¨Æ©§¥´¨¨½̈¤§¥¬¥−©¨¨®¤

:åéðéò ïéa úeæç ïø÷ øéôväåååéìà õøiå ìáàä éðôì ãîò éúéàø øLà íéðøwä ìòa ìéàä-ãò àáiå §©̧¨¦½¤¬¤¨−¥¬¥¨«©¨ÀŸ©¨©Æ¦Æ©´©©§¨©½¦£¤´¨¦½¦Ÿ¥−¦§¥´¨ª¨®©¨¬¨¥−̈
:Bçk úîçaæiå åéìà øîøîúiå ìéàä ìöà | òébî åéúéàøeäéä-àìå åéðø÷ ézL-úà øaLéå ìéàä-úà C ©£©¬Ÿ«§¦¦º©¦´©¥´¤¨©À¦©¦§©§©³¥¨Æ©©́¤¨©½¦©§©¥Æ¤§¥´§¨½̈§Ÿ¨¬¨

:Bãiî ìéàì ìévî äéä-àìå eäñîøiå äöøà eäëéìLiå åéðôì ãîòì ìéàa çëçìécâä íéfòä øéôöe ²Ÿ©¨©−¦©£´Ÿ§¨¨®©©§¦¥³©Æ§¨Æ©«¦§§¥½§Ÿ¨¨¬©¦²¨©−¦¦¨«§¦¬¨¦¦−¦§¦´
:íéîMä úBçeø òaøàì äézçz òaøà úeæç äðìòzå äìBãbä ïøwä äøaLð Bîöòëe ãàî-ãò©§®Ÿ§¨§À¦§§¨Æ©¤´¤©§½̈©«©£¤¹¨¨³©§©Æ©§¤½¨§©§©−¬©¨¨«¦

è:éávä-ìàå çøænä-ìàå áâpä-ìà øúé-ìcâzå äøéòvî úçà-ïø÷ àöé íäî úçàä-ïîeéìcâzå ¦¨©©´¥¤½¨¨¬¤«¤©©−¦§¦¨®©¦§©¤²¤¤©¤¬¤§¤©¦§−̈§¤©¤«¦©¦§©−
:íñîøzå íéáëBkä-ïîe àávä-ïî äöøà ìtzå íéîMä àáö-ãòàéepnîe ìécâä àávä-øN ãòå ©§¨´©¨¨®¦©©¥¬©²§¨¦©¨¨¬¦©¨¦−©«¦§§¥«§©¬©«©¨−̈¦§¦®¦¤ÆÆ

:BLc÷î ïBëî CìLäå ãéîzä íøeä (íéøä)áéäöøà úîà CìLúå òLôa ãéîzä-ìò ïúpz àáöå ©´©¨¦½§ª§©−§¬¦§¨«§¨¨²¦¨¥¬©©¨¦−§¨®©§©§¥³¡¤Æ©½§¨
:äçéìöäå äúNòå§¨§−̈§¦§¦«¨

i"yx
(‰).ïéáî éúééä:בו מסתכל ïéàåשעיר:øéôö.הייתי

.õøàá òâåð:באויר כמדלג היה úåæç.דומה ïø÷ קרן
העין: למראה åéìà.(Ê)גדול øîøîúéå הוא אליו וילחם

מר: כעס òáøà.(Á)לשון úåæç:קרנים ארבע מראה
(Ë).íäî úçàä ïîå:המלכיות מאלו ÷ïøומאחת àöé

.úçà:ממנו יוצאת טיטוס מלכות äøéòöî.מלכות
למעלה: שקראו כמו ונבזית äøéòöî.מוצערת úçà ïø÷

א): (עובדיה מאד אתה בזוי שנא' ענין על ìãâúåוהוא
.øúé:מאד áâðä.ותגדל ìà בדרומה שהיא מצרים הוא

ישראל: ארץ éáöä.של ìàå ארץ שנקראת ישראל ארץ
ג): (ירמיה גוים צבאות צבי נחלת שנאמר כענין צבי

(È).íéîùä àáö ãò:לכוכבים שנמשלו ישראל הם

(‡È)ãòå.àáöä øù של ביתו שהוא המקדש בית הוא
חרף: הקב"ה כלפי הצבא שר åðîîåíøåä:הקב"ה

.ãéîúä בטל לירושלים ששלח וחילותיו גדודיו ידי ועל
רז"ל  כמ"ש צבאו שר קיסר נירון שם ששלח התמיד

ובגוריון: גטין ãéîúä(È·)במס' ìò ïúðú àáöå
.òùôá בשביל מסולק התמיד להיות נתן מועד וזמן

בירושלים  נתנת ע"ג שתהא כלו' ע"ג היא שומם פשע
בכמה  הזה בספר קרויה היא וכן התמיד תמורת
שומם  והפשע התמיד החזון מתי עד שנא' מקומות

שומם: שקוץ ולתת התמיד הוסר מעת àáöå.ואומר
ז): (איוב ארץ עלי לאנוש צבא הלא כמו êìùúåזמן

.äöøà úîà:השפילה אמת תורת

cec zcevn
(„).‰ÓÈ:' וכו המערב ÏÈˆÓ.בפאת ÔÈ‡Â ביד כח  היה לא 

מידו: מה  להציל  וחזק:ÏÈ„‚‰Â.מי  גדול  È‡Â(‰)נעשה 
.ÔÈ·Ó È˙ÈÈ‰:הלב ובכוונת  בבינה בו  ÂÎÂ'.הסתכלתי  ÈÙ ÏÚ

ואין באויר למדלג  דומה  היה הארץ כל ע"פ הלכו בעת ר"ל 
בארץ : נוגע ÂÊÁ˙.הוא  Ô¯˜: המראה גדול  ·ÓÁ˙(Â)קרן

.ÂÁÎ: הכח בכל  גדולה עמוÓ¯Ó˙ÈÂ¯.(Ê)בחמה  נלחם 
רב: ובאכזריות חזקÂÓˆÚÎÂ.(Á)במרירות נעשה וכאשר 

‡¯·Ú.ביותר : ˙ÂÊÁ: רוח לכל אחד  השמים רוחות  לארבע פונים והיו הגדולה הקרן  במקום  עלו המראה  גדולי קרנים ארבע
(Ë).˙Á‡‰ ÔÓÂ:קטנה אחת  קרן עוד  יצא מהם אחת קרן È˙¯.מתוך Ï„‚˙Â:'וכו הנגב פאת  אל  ביותר  ונצחה Ï‡Âגדלה

.È·ˆ‰:והדורה חמודה  ור"ל כ ) (יחזקאל  הארצות  לכל היא צבי בה  שנאמר  א"י באהÏ„‚˙Â.(È)זה אשר עד מאד גדלה
ביאור : לתוספת עוד כפל  הצבי ואל  אמר כי  ואם השמים  לכוכבי הנמשלים  ישראל  בני והם השמים  בצבא ‡¯ˆ‰.להלחם ÏÙ˙Â

ורמסם: עליהם גברה ‰ÌÈ·ÎÂÎ.ר"ל ÔÓÂ ‡·ˆ‰ ÔÓ:( יב (לקמן עפר אדמת כמו נרדפים בשמות וכפל  היא  ˘¯(È‡)היא „ÚÂ
.ÏÈ„‚‰ ישראל :‰ˆ·‡ צבא  שר שהוא מעלה  כלפי  לחרף עצמו הקריבוÂÓÓÂ.התגדל  לבל התמיד  נסתלק וגדודיו חיילותיו ע "י
ה': מזבח באש:ÍÏ˘Â‰Â.על  שרפה ר"ל הצבא  השר של  מקדשו מכון  הושלך  התמיד Âˆ·‡.(È·)ע"י על  תנתן קצוב זמן

אנשים ): מפשעת כי פשע  תקרא (העכו"ם בירושלים תחתיו שנתון הפשע בעבור מסולק עד ÍÏ˘˙Â.להיות אמת תורת  תשפיל 
ותצליח :ÚÂ˘˙‰.לארץ: חפצה כל תעשה

oeiv zcevn
(„).Á‚Ó:בקרן ודחיפה הכאה שעירˆÈÙ¯.(‰)ענין הוא

ח): (עזרא  חטאת צפירי ומראה:ÂÊÁ˙.וכן ראיה ענין
(Ë).‰¯ÈÚˆÓ:( יט (בראשית  מצער והיא  כמו  ‰ˆ·È.קטנה 

ג): (ירמיה צבי  נחלת  וכן  הרמה‰Ì¯Â.(È‡)החמודה ל '
ובסיס:ÔÂÎÓ.וסילוק: כן הלאÂˆ·‡.(È·)מל ' כמו קצוב  זמן

ז'): (איוב  לאנוש צבא



רכי enÎdn wxt dinxi - mi`iap

äî-÷øô äéîøédÎb

â:éúàöî àì äçeðîe éúçðàa ézòâé éáàëî-ìò ïBâé ýåýé óñé-ék éì àð-éBà zøîàãøîàz | äk ¨©Æ§¨Æ«¨´¦½¦«¨©¯§¨²¨−©©§Ÿ¦®¨©Æ§¦Æ§©§¨¦½§−̈¬Ÿ¨¨«¦´ŸŸ©´
:àéä õøàä-ìk-úàå Lúð éðà ézòèð-øLà úàå ñøä éðà éúéða-øLà äpä ýåýé øîà äk åéìà¥À̈µŸ¨©´§½̈¦¥³£¤¨¦Æ¦Æ£¦´Ÿ¥½§¥¬£¤¨©−§¦£¦´Ÿ¥®§¤¨¨−̈¤¦«

äELôð-úà Eì ézúðå ýåýé-íàð øNa-ìk-ìò äòø àéáî éððä ék Lwáz-ìà úBìãâ Eì-Lwáz äzàå§©¨²§©¤§¬§Ÿ−©§©¥®¦¿¦§¦Á¥¦̧¨¨³©¨¨¨Æ§ª§½̈§¨©¦̧§³¤«©§§Æ
ì:íL-Cìz øLà úBî÷nä-ìk ìò ììL §¨½̈©¬¨©§Ÿ−£¤¬¥«¤¨«

åî-÷øô äéîøédÎ`

à:íéBbä-ìò àéápä eäéîøé-ìà ýåýé-øáã äéä øLàáíéøöî Cìî Bëð äòøt ìéç-ìò íéøöîì £¤̧¨¨¯§©§¨²¤¦§§¨¬©¨¦−©©¦«§¦§©À¦©¥̧©§³Ÿ§Æ¤´¤¦§©½¦
íé÷éBäéì úéòéáøä úðLa ìáa Cìî øvàøãëeáð äkä øLà Lîkøëa úøt-øäð-ìò äéä-øLà£¤¨¨¬©§©§−̈§©§§¦®£¤´¦À̈§«©§¤©Æ¤´¤¨¤½¦§©Æ¨«§¦¦½¦¨¦¬

:äãeäé Cìî eäiLàé-ïaâ:äîçìnì eLâe äpöå ïâî eëøòãeávéúäå íéLøtä eìòå íéñeqä eøñà ¤Ÿ¦−̈¤¬¤§¨«¦§³¨¥Æ§¦½̈§−©¦§¨¨«¦§´©¦À©«£Æ©¨´¨¦½§¦«§©§−
:úðéøqä eLáì íéçîøä e÷øî íéòáBëaäezké íäéøBaâå øBçà íéâñð íézç änä éúéàø òecî §¬¨¦®¦§Æ¨«§¨¦½¦§−©¦§Ÿ«Ÿ©´©¨¦À¦¥´¨©¦»§Ÿ¦´¨¼§¦¥¤´ª©½

:ýåýé-íàð áéáqî øBâî eðôä àìå eñð ñBðîe¨¬−̈§´Ÿ¦§®¨¬¦¨¦−§ª§¨«
i"yx

(‚).éúàöî àì äçåðîå להנבא שכינה עלי שרתה לא
הרוח עליהם ותנח י "א)כמו נשתניתי (במדבר מה

עליו  נחה משה את שימש יהושע הנביאים מתלמידי
רוח  עליו נחה אליהו את שימש אלישע הקודש רוח

נשתניתי: מה אני õøàä.(„)הקודש ìë úàå היא
זו: והריסה בנתישה úåìåãâ.(‰)הנדונת êì ù÷áú

וגו' הגדולות כל את לי נא ספרה כמו (מלכיםנבואות

ח ) וגו'ב  גדולות לך ואגידה אלי לג)קרא אמר (לעיל

רועה  אין צאן אין ואם סייג אין כרם אין אם הקב"ה לו
כך  ישראל, של בזכותם אלא הנביאים על נגלה איני

בתחלתה: במכילתא שנויה
(‚).ïâî למלחמה וכשיוצ' שלוק והוא הוא עור של

בשמן: שלנו:äðö.מושחו תריסין דמות עץ של
(„).íéçîøä å÷øîושוטף ומורק ז)כמו פורביר (ויקרא

íéúç.(‰)בלע"ז: äîä:מצרים.åðôä àìå לעמוד עוד
פנאי: להם היה לא במלחמה

cec zcevn
(‚).'‰ ÛÒÈ ÈÎמאז כי שמאז המכאוב על  יגון לי הוסיף  ה'

בכותבי ועתה לבי הוכאב  הפורעניות נבואת ממך  ששמעתי
יגון: בי  נתוסף  נעשתה כבר  כאילו ·‡È˙Á.המגלה  È˙Ú‚È

ביאת על ודואג  תמיד  מתאנח  שאני במה ויגע  עיף ואני
È˙‡ˆÓ.הפורעניות : ‡Ï ‰ÁÂÓÂכותב שאני מה הנה כאומר 

תדיר אותך משמש שאני מה  כי על  הוא  אחר ולא המגלה לך
ולמה הנבואה עלי  שרתה  לא כן אם  ומדוע ממך ולומד
את ולא קבלתי  הרע את  ורק הנביאים  תלמידי משאר נשתניתי

·È˙È.(„)הטוב : הנה‡˘¯ יפה  כבנין שעשיתים ישראל  ר "ל 
ואאבדם : אהרסם  ÂÎÂ'.עתה È˙ÚË ¯˘‡ ˙‡Âהדבר כפל 

‰È‡.במ"ש: ı¯‡‰ ÏÎ ˙‡Âתהיינה א"י מקומות כל ר"ל 
ונתושות: ˙·˜˘.(‰)הרוסות  ‰˙‡Âעתה מבקש אתה ואיך 

מחדש : עליך  שתשרה הנבואה  היא גדולות ˙·˜˘.דברי Ï‡
מחדש: הנבואה שתשרה מקום  אין גולים וישראל  הואיל כי 

.È‰ ÈÎ:'וכו רעה  מביא הנני כי עם  יהיה  שכרך  אבל  ר "ל 
.Í˘Ù אותה‡˙ שללת  כאילו נפשך  תציל  כי  לשלל לך  אתן

‰ÂÓÂ˜Ó˙.לעצמך: ÏÎ ÏÚ הולך שתהיה  המקומות בכל
תמות: ולא  לשלל נפשך  לך יהיה בגולה 

(‡).‰È‰ וכו':‡˘¯ היה אשר יספר  עתה ÌÈ¯ˆÓÏ.(·)כאומר
ההם: בימים  מלך  שהוא  נכו פרעה חיל על אמר  ביאור  ולתוספת  מצרים על אמר  זהו  ‰È‰.ר"ל נהר‡˘¯ אצל  היה אשר הדבר  על  ר "ל 

וכו': נ"נ שם  הכם  אשר כרכמוש  במקום והתחזקוÂÎ¯Ú.(‚)פרת וצנה מגן  בלבישת עצמיכם סדרו לעג בדרך  יאמר מצרים  על 
בכם: הנלחמים הכשדים מול  למלחמה בכובעים:‡Â¯Ò.(„)וגשו  במערכה והתיצבו הסוסים  על  הפרשים ועלו ברכב הסוסים  קשרו

.Â˜¯Ó:וחנית חרב  ממכת להגן  הסריונות ולבשו ברק להם  היות  למען החלודה  מן  הרמחים  ראיתיÚÂ„Ó.(‰)צחצחו  למה 
המלחמה: מן  לברוח לאחור וחוזרים מתפחדים אליהםÌ‰È¯Â·‚Â.שהמה פנו  ולא  הכשדים  מן ונסים כתותים  המה  שבהם הגבורים  אף

בם : È·ÒÓ·.להלחם  ¯Â‚Ó:נעדר לא איש הפחד אחז כולם את  ר "ל  מסביב , אחזתם פחד 

oeiv zcevn
(‚).ÛÒÈ:הוספה המקראÁÂÓÂ‰.מלשון  ע"ש  נבואה  עניינו

הרוח  עליהם יא)ותנח  ונתיצה:‰Ò¯Â.(„):(במדבר שבירה ענין
.˘˙Â: עקירה נבואה:‚„ÂÏÂ˙.(‰)ענין  ר "ל  גדולות  דברי 

.¯˘· ÏÎ ÏÚ:אדם כל  ביזה:ÏÏ˘Ï.על  ענין
(·).ÂÎ רגלים נכה  בן וכן חגירא  יונתן ד)תירגם ב :(שמואל

.˘ÈÓÎ¯Î·:מקום סדור:ÂÎ¯Ú.(‚)שם  מכליÔ‚Ó.ענין  הוא
וחנית: חרב  ממכת  בעליו להגן עשוי  הואˆÂ‰.המלחמה

אחרת: בתכונה  אבל מגן קשירה:‡Â¯Ò.(„)כעין ענין
.ÌÈ˘¯Ù‰:בזה הרגילים  הסוסים רוכבי כעין·ÌÈÚ·ÂÎ.הם

על  נחושת  וכובע וכן הראש על  להגן מנחושת  עשוי  כובע
וז)ראשו  ושוטףÂ˜¯Ó.:(ש"א ומורק כמו  וזיכוך, ליטוש ענין 
ו)במים  חנית:‰¯ÌÈÁÓ.:(ויקרא כעין‰ÈÂÈ¯Ò˙.כעין הוא

ושריון כמו וחנית חרב ממכת להגן מברזל  עשוי מלבוש 
יז)קשקשים תחתÌÈ˙Á.(‰):(ש"א ואל  כמו ופחד  אימה ענין
א) ‡ÂÁ¯.:(יהושע ÌÈ‚ÂÒמאחר ונסוג כמו לאחור החזרה  ענין
נט)אלהינו ושבירה:Â˙ÎÈ.:(ישעיה כתיתה ÂÒ.מלשון ÒÂÓÂ

בריחה: הפנה:‰ÂÙ.ענין ויגÂ‚Ó¯.מלשון  כמו  פחד רענין
כב)מואב :(במדבר

g wxt l`ipc - miaezk

ç-÷øô ìàéðãaiÎc

ãBðöøë äNòå Bãiî ìévî ïéàå åéðôì eãîòé-àì úBiç-ìëå äaâðå äðBôöå äné çbðî ìéàä-úà éúéàø̈¦´¦¤¨©¿¦§©¥©Á¨̧¨§¨¹¨¨¤À§¨§¨©Æ«Ÿ©«©§´§¨½̈§¥¬©¦−¦¨®§¨¨¬¦§Ÿ−
:ìécâäåäõøàa òâBð ïéàå õøàä-ìë éðt-ìò áøònä-ïî àa íéfòä-øéôö äpäå ïéáî éúééä | éðàå §¦§¦«©£¦´¨¦´¦¥¦À§¦¥³§¦¨«¦¦Æ¨³¦©«©£¨Æ©§¥´¨¨½̈¤§¥¬¥−©¨¨®¤

:åéðéò ïéa úeæç ïø÷ øéôväåååéìà õøiå ìáàä éðôì ãîò éúéàø øLà íéðøwä ìòa ìéàä-ãò àáiå §©̧¨¦½¤¬¤¨−¥¬¥¨«©¨ÀŸ©¨©Æ¦Æ©´©©§¨©½¦£¤´¨¦½¦Ÿ¥−¦§¥´¨ª¨®©¨¬¨¥−̈
:Bçk úîçaæiå åéìà øîøîúiå ìéàä ìöà | òébî åéúéàøeäéä-àìå åéðø÷ ézL-úà øaLéå ìéàä-úà C ©£©¬Ÿ«§¦¦º©¦´©¥´¤¨©À¦©¦§©§©³¥¨Æ©©́¤¨©½¦©§©¥Æ¤§¥´§¨½̈§Ÿ¨¬¨

:Bãiî ìéàì ìévî äéä-àìå eäñîøiå äöøà eäëéìLiå åéðôì ãîòì ìéàa çëçìécâä íéfòä øéôöe ²Ÿ©¨©−¦©£´Ÿ§¨¨®©©§¦¥³©Æ§¨Æ©«¦§§¥½§Ÿ¨¨¬©¦²¨©−¦¦¨«§¦¬¨¦¦−¦§¦´
:íéîMä úBçeø òaøàì äézçz òaøà úeæç äðìòzå äìBãbä ïøwä äøaLð Bîöòëe ãàî-ãò©§®Ÿ§¨§À¦§§¨Æ©¤´¤©§½̈©«©£¤¹¨¨³©§©Æ©§¤½¨§©§©−¬©¨¨«¦

è:éávä-ìàå çøænä-ìàå áâpä-ìà øúé-ìcâzå äøéòvî úçà-ïø÷ àöé íäî úçàä-ïîeéìcâzå ¦¨©©´¥¤½¨¨¬¤«¤©©−¦§¦¨®©¦§©¤²¤¤©¤¬¤§¤©¦§−̈§¤©¤«¦©¦§©−
:íñîøzå íéáëBkä-ïîe àávä-ïî äöøà ìtzå íéîMä àáö-ãòàéepnîe ìécâä àávä-øN ãòå ©§¨´©¨¨®¦©©¥¬©²§¨¦©¨¨¬¦©¨¦−©«¦§§¥«§©¬©«©¨−̈¦§¦®¦¤ÆÆ

:BLc÷î ïBëî CìLäå ãéîzä íøeä (íéøä)áéäöøà úîà CìLúå òLôa ãéîzä-ìò ïúpz àáöå ©´©¨¦½§ª§©−§¬¦§¨«§¨¨²¦¨¥¬©©¨¦−§¨®©§©§¥³¡¤Æ©½§¨
:äçéìöäå äúNòå§¨§−̈§¦§¦«¨

i"yx
(‰).ïéáî éúééä:בו מסתכל ïéàåשעיר:øéôö.הייתי

.õøàá òâåð:באויר כמדלג היה úåæç.דומה ïø÷ קרן
העין: למראה åéìà.(Ê)גדול øîøîúéå הוא אליו וילחם

מר: כעס òáøà.(Á)לשון úåæç:קרנים ארבע מראה
(Ë).íäî úçàä ïîå:המלכיות מאלו ÷ïøומאחת àöé

.úçà:ממנו יוצאת טיטוס מלכות äøéòöî.מלכות
למעלה: שקראו כמו ונבזית äøéòöî.מוצערת úçà ïø÷

א): (עובדיה מאד אתה בזוי שנא' ענין על ìãâúåוהוא
.øúé:מאד áâðä.ותגדל ìà בדרומה שהיא מצרים הוא

ישראל: ארץ éáöä.של ìàå ארץ שנקראת ישראל ארץ
ג): (ירמיה גוים צבאות צבי נחלת שנאמר כענין צבי

(È).íéîùä àáö ãò:לכוכבים שנמשלו ישראל הם

(‡È)ãòå.àáöä øù של ביתו שהוא המקדש בית הוא
חרף: הקב"ה כלפי הצבא שר åðîîåíøåä:הקב"ה

.ãéîúä בטל לירושלים ששלח וחילותיו גדודיו ידי ועל
רז"ל  כמ"ש צבאו שר קיסר נירון שם ששלח התמיד

ובגוריון: גטין ãéîúä(È·)במס' ìò ïúðú àáöå
.òùôá בשביל מסולק התמיד להיות נתן מועד וזמן

בירושלים  נתנת ע"ג שתהא כלו' ע"ג היא שומם פשע
בכמה  הזה בספר קרויה היא וכן התמיד תמורת
שומם  והפשע התמיד החזון מתי עד שנא' מקומות

שומם: שקוץ ולתת התמיד הוסר מעת àáöå.ואומר
ז): (איוב ארץ עלי לאנוש צבא הלא כמו êìùúåזמן

.äöøà úîà:השפילה אמת תורת

cec zcevn
(„).‰ÓÈ:' וכו המערב ÏÈˆÓ.בפאת ÔÈ‡Â ביד כח  היה לא 

מידו: מה  להציל  וחזק:ÏÈ„‚‰Â.מי  גדול  È‡Â(‰)נעשה 
.ÔÈ·Ó È˙ÈÈ‰:הלב ובכוונת  בבינה בו  ÂÎÂ'.הסתכלתי  ÈÙ ÏÚ

ואין באויר למדלג  דומה  היה הארץ כל ע"פ הלכו בעת ר"ל 
בארץ : נוגע ÂÊÁ˙.הוא  Ô¯˜: המראה גדול  ·ÓÁ˙(Â)קרן

.ÂÁÎ: הכח בכל  גדולה עמוÓ¯Ó˙ÈÂ¯.(Ê)בחמה  נלחם 
רב: ובאכזריות חזקÂÓˆÚÎÂ.(Á)במרירות נעשה וכאשר 

‡¯·Ú.ביותר : ˙ÂÊÁ: רוח לכל אחד  השמים רוחות  לארבע פונים והיו הגדולה הקרן  במקום  עלו המראה  גדולי קרנים ארבע
(Ë).˙Á‡‰ ÔÓÂ:קטנה אחת  קרן עוד  יצא מהם אחת קרן È˙¯.מתוך Ï„‚˙Â:'וכו הנגב פאת  אל  ביותר  ונצחה Ï‡Âגדלה

.È·ˆ‰:והדורה חמודה  ור"ל כ ) (יחזקאל  הארצות  לכל היא צבי בה  שנאמר  א"י באהÏ„‚˙Â.(È)זה אשר עד מאד גדלה
ביאור : לתוספת עוד כפל  הצבי ואל  אמר כי  ואם השמים  לכוכבי הנמשלים  ישראל  בני והם השמים  בצבא ‡¯ˆ‰.להלחם ÏÙ˙Â

ורמסם: עליהם גברה ‰ÌÈ·ÎÂÎ.ר"ל ÔÓÂ ‡·ˆ‰ ÔÓ:( יב (לקמן עפר אדמת כמו נרדפים בשמות וכפל  היא  ˘¯(È‡)היא „ÚÂ
.ÏÈ„‚‰ ישראל :‰ˆ·‡ צבא  שר שהוא מעלה  כלפי  לחרף עצמו הקריבוÂÓÓÂ.התגדל  לבל התמיד  נסתלק וגדודיו חיילותיו ע "י
ה': מזבח באש:ÍÏ˘Â‰Â.על  שרפה ר"ל הצבא  השר של  מקדשו מכון  הושלך  התמיד Âˆ·‡.(È·)ע"י על  תנתן קצוב זמן

אנשים ): מפשעת כי פשע  תקרא (העכו"ם בירושלים תחתיו שנתון הפשע בעבור מסולק עד ÍÏ˘˙Â.להיות אמת תורת  תשפיל 
ותצליח :ÚÂ˘˙‰.לארץ: חפצה כל תעשה

oeiv zcevn
(„).Á‚Ó:בקרן ודחיפה הכאה שעירˆÈÙ¯.(‰)ענין הוא

ח): (עזרא  חטאת צפירי ומראה:ÂÊÁ˙.וכן ראיה ענין
(Ë).‰¯ÈÚˆÓ:( יט (בראשית  מצער והיא  כמו  ‰ˆ·È.קטנה 

ג): (ירמיה צבי  נחלת  וכן  הרמה‰Ì¯Â.(È‡)החמודה ל '
ובסיס:ÔÂÎÓ.וסילוק: כן הלאÂˆ·‡.(È·)מל ' כמו קצוב  זמן

ז'): (איוב  לאנוש צבא



cרכב dpyn xyr dyly wxt milk zkqn

·dtk äìhpL ïBôéøâìB÷–äàîè,dpL éðtî;äìhðdpL–äàîè,dtk éðtî.ókä ìhpL ìBçëî–àîè, ¦§¦¤¦§¨©¨§¥¨¦§¥¦¨¦§¨¦¨§¥¨¦§¥©¨¦§¤¦©©©¨¥
øëfä éðtî;øëfä ìhð–àîè,ókä éðtî.áúBkä ìhpL ázëî–àîè,÷çBnä éðtî;÷çBnä ìhð–àîè, ¦§¥©¨¨¦©©¨¨¨¥¦§¥©©©§¥¤¦©©¥¨¥¦§¥©¥¦©©¥¨¥

áúBkä éðtî.dtk äìhpL àøèñìàîBæ–äàîè,âìænä éðtî;âìænä ìhð–äàîè,dtk éðtî.ìL ïMä ïëå ¦§¥©¥¨¦§§¨¤¦§¨©¨§¥¨¦§¥©©§¥¦©©©§¥§¥¨¦§¥©¨§¥©¥¤
øcòî.ïlk øeòL–ïzëàìî úBNòì éãk. ©§¥¦ª¨§¥©£§©§¨
‚íbôpL øeçøç–àîè,Baø ìèpiL ãò;Bôewî øaLð–øBäè.BtLò ìhpL ícø÷–àîè,úéa éðtî ©§¤¦§©¨¥©¤¦¨¥ª¦§©©¨ª§Ÿ¤¦©ª§¨¥¦§¥¥

Bòewa;Bòewa úéa ìhð–àîè,BtLò éðtî;Bôewî øaLð–øBäè. ¦¦©¥¦¨¥¦§¥ª§¦§©©¨
„dtk äìhpL äôøâî–äàîè,ñðø÷k àéäL éðtî,éøácøéàî éaø;íéîëçåïéøäèî.äépL eìhpL äøâî ©§¥¨¤¦§¨©¨§¥¨¦§¥¤¦§ª§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§©£¦§¥¨¤¦§¦¤¨

íézðaî úçà–äøBäè;ãçà íB÷îa èéqä àGî da øizLð–äàîè.ãöònä,ìîæàäå,úìñônäå,çc÷näå ©©¦¦§©¦§¨¦§©©¨§©¦§¨¤¨§¥¨©©£¨§¨¦§¥§©©§¤¤§©©§¥©

a.oetixbilew:øåðúä ïî øôàå íéìçâ åá ïéôøåâ øçàä åùàøáå ,øåðúä ïî åúåà ïéàéöåîå øùáá åà úôá ïéáçåúù íéðéù ïéîë ãçàä åùàøáù éìëdlhip
.dtk:øôàä åá ïéôøåâù óëë éåùòä áçøä ãöä.d`nh:ïùéîùúì ïéåàøù íéðéùä åá ùéù éðùä ùàøä éðôî.legknìåçëì úåøëæ ïéòë ãç ãçà åùàø

:ïæåàä úà åá úå÷ðì áçø øçàä åùàøå ,ïéòä úà åá.azknáúëä åá ÷åçîì ÷ìçå áò øçàä åùàøå ,äåòù ìù ñ÷ðô ìò áåúëì èçîë ãç ãçà åùàø
:åá áåúëìå øåæçì éåàø àäéù éãë ,ä÷éìçäìå äåòùá ÷å÷çä.`xhqlneføçàä åùàøå ,äøéáòäìå äøã÷ä ïî àîäåæä úà ìá÷ì éåùò ,óë ãçà åùàø

:øùáä úåìòäì âìæî ïéîë.xcrn ly oy oke:äæ íò äæ äùéøçîä éìë íéøáçî øçà åùàøáå ,ò÷ø÷ä úà íéëôåä ãçà åùàøá.olek xeriyìèéð íà
:åúëàìî úåùòì éåàø äéäéù äæéçà úéá øåòéù éãë éðùä ùàøá øàùéù êéøöù ãçàä ùàøä

b.xegxg:äùéøçîä úà åáëòé àìù íéùøùä åá êåúçì éôè ããåçî åìù ìæøáå ,ò÷ø÷ä úà åá íéøôåçù äøî ïéîë éåùò éìë.eaex lhpiyìæøáä áåø
:åîåñéç áåø åà.etewnåîë .àú÷ä åá ñéðëîù øåç[ä"ð úåëøá]:àèçîã àôå÷.xedh:ãé úéá åá ñéðëäì ìåëé ïéàù ïåéë äëàìîì éæç àì åúã.mecxw

åúåàáù éôì ,åò÷á úéá éåø÷å øö÷ éðùä ãöäå .äéôùò ,åúùøçî íåâøú .åôùò éåø÷å íéøâðä åá ïéùîúùîå áçø ãçàä ãöä .åéããö éðùî êúåçå ããåçî
äöéá úëñîá àøîâáå .íéöò íéò÷áî íéúá éìòá ãö[à"ì óã]:åìù úåøëæ øö÷ä ãöìå ,åìù úåá÷ð áçøä ãöì àøå÷

c.dtixbn:î"øë äëìä ïéàå .íéçôð ìù ñðøå÷ ïéòë éåùò äìù ãé úéáä øàùð äôë äøñåäùëå ,øåðúä ïîå äøéëä ïî øôàä úà óåøâì äéåùò.dxibn
ä:æ"òìá à"âéñ .àø÷î ïåùìá øåùî àé.dxedh miizpian zg`àéæç àìã äøåäè êëìä ,äá øøâì øúåé øùôà éà ,úçà ïù íéðéù éðù ïéá ìëî ìèéð íà

:äùéîùúì.da xiizyp:ãçà íå÷îá èéñä øåòéù íéîéìù íéðéùä ïîd`nh,èéñä àåìî øåòéùå .øøâì àéæç íìù àåäù èéñä àåìî åúåàáã .äøéâîä

`xephxa yexit
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ובאה  אחרת, למלאכה משמש  ראש  וכל  ראשים, שני להם שיש כלים מונה משנתנו
לעשות  כדי  האחר  בראש ונשאר  מראשיהם, אחד  ניטל  שאם להשמיענו , המשנה

טומאה. מקבלים הם הרי  מלאכתו, בו 

ïBôéøâìB÷ ובראשו האפר , את בה לגרוף כף האחד  שבראשו  כלי  – ÄÀÄ
התנור מן להוציאם בלחם או  בבשר  שתוחבים מזלג כמין  שן האחר 

dtk(רמב "ם), äìhpL,ממנה –äàîè,טומאה מקבלת –éðtî ÆÄÀÈÇÈÀÅÈÄÀÅ
dpL;לתשמישה ראויה שהיא –äàîè ,dpL äìhð מקבלת – ÄÈÄÀÈÄÈÀÅÈ

dtkטומאה, éðtî.לשימושה הראויה –ìBçëî האח שראשו ד– ÄÀÅÇÈÄÀ
עשוי האחר  וראשו  "זכר", קרוי  והוא העין, את בו  לכחול  מחודד 

האוזן , את בה לנקות כדי  קטנה כף ókäכעין ìhpL שסולקה – ÆÄÇÇÇ
המכחול , מן  טומאה,àîèהכף מקבל המכחול –øëfä éðtî– ÈÅÄÀÅÇÈÈ

העין. את לכחול  החּוד היינו בו, øëfäשיש  ìhð ממנו הוסר – ÄÇÇÈÈ
טומאה,àîèהזכר , מקבל –ókä éðtî את בה לנקות בו , שיש  – ÈÅÄÀÅÇÇ

שלázëîהאוזן. השעווה על בו  לכתוב חד האחד שראשו  עט – ÇÀÅ
החקוק  הכתב את בו  למחוק וחלק עבה האחר וראשו הפנקס, או הלוח

בו , ולכתוב לחזור  יהיה שאפשר כדי  áúBkäבשעווה, ìhpL– ÆÄÇÇÅ
המכתב, של  החד  טומאה,àîèקצהו מקבל  –÷çBnä éðtî– ÈÅÄÀÅÇÅ

שבו ; במוחק להשתמש  àîèשאפשר ,÷çBnä ìhðמקבל – ÄÇÇÅÈÅ
áúBkäטומאה, éðtî. לשימושו הראוי  שבו, –àøèñìàîBæ– ÄÀÅÇÅÈÄÀÀÈ

האחר ובראשה הקדירה, מן הזוהמא את להוציא כף האחד  בראשה
בשר , חתיכת להעלות dtkמזלג äìhpL,ממנה –äàîè– ÆÄÀÈÇÈÀÅÈ

טומאה, âìænäמקבלת éðtî;לשימושו המזלג שראוי  –ìhð ÄÀÅÇÇÀÅÄÇ
äàîè ,âìænä,טומאה מקבלת –dtk éðtîלהשתמש שאפשר  – ÇÇÀÅÀÅÈÄÀÅÇÈ

øcòîבכפה. ìL ïMä ïëå,הקרקע את מעדרים האחד שבראשו – ÀÅÇÅÆÇÀÅ
העפר גושי את בה שכותשים שן  האחר  ניטל(הגר"א ),ובראשו ואם

האחר. ראשו מפני טומאה מקבל הריהו מראשיו , ïlkאחד øeòLÄËÈ
טומאה, לקבל  –ïzëàìî úBNòì éãkשנשאר בחלק יש שאם – ÀÅÇÂÀÇÀÈ

טומאה. מקבל הוא הרי מלאכתו  בו לעשות כדי 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

øeçøç וגם הקרקע את בו  שחופרים במחרשה, וחד רחב ברזל כלי – ÇÀ
את  בו למחרשה,מנקים הנדבק ממנו ,íbôpLהעפר קצת שנשבר  – ÆÄÀÇ

àîè,טומאה מקבל  –Baø ìèpiL ãòאורך של או  הברזל של  – ÈÅÇÆÄÈÅË
ישראל").חידודו "תפארת ברטנורא ; Bôewî(עיין øaLð הנקב אזנו, – ÄÀÇÇ

הקת, בו ראויøBäèשנכנסת אינו  ששוב טומאה, מקבל אינו  – È
ראשים,÷ícøלמלאכתו. שני בעל  –BtLò ìhpL,החד צידו  – ËÀÙÆÄÇËÀ

àîè,טומאה מקבל –Bòewa úéa éðtîהמשמש העבה צידו  – ÈÅÄÀÅÅÄ
בקרדום. עליה ומכים יתד  עליהם שנותנים עצים, úéaלביקוע ìhðÄÇÅ

àîè ,Bòewa,טומאה מקבל  –BtLò éðtî,החד צידו – ÄÈÅÄÀÅËÀ
הנגרים בו  Bôewî(רמב "ם).שמשתמשים øaLð תחובה שבו  החור – ÄÀÇÇ

הקרדום, של  עודøBäèהקת ראוי  שאינו  טומאה, מקבל  אינו – È
משימושיו . לאחד 

i p y m e i
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dtk äìhpL äôøâî,התנור מן האפר  את בה שגורפים –äàîè ÇÀÅÈÆÄÀÈÇÈÀÅÈ
טומאה, מקבלת היא הרי  –ñðø÷k àéäL éðtîהברזל שמקל  – ÄÀÅÆÄÀËÀÈ

כפטיש ; כקורנס, לשמש  עוד יכול  המגריפה øéàîשל éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ
פי על  אף כלי , היא חשובה עדיין כקורנס שהיא שכיון  הסובר , –

המגריפה. של  הראשונה מלאכתה זו ïéøäèîשאין íéîëçå– ÇÂÈÄÀÇÂÄ
טומאה. מקבלת אינה הראשונה מלאכתה ובטלה הואיל חכמים שלדעת

äøâî, מש ֹור –ðaî úçà äépL eìhpLíéz שן כל שניטלה – ÀÅÈÆÄÀÄÆÈÇÇÄÄÀÇÄ
שלה, ראויה äøBäèשנייה שאינה לפי טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ

ãçàלמלאכתה. íB÷îa èéqä àGî da øizLð נשארו אם – ÄÀÇÇÈÀÇÄÀÈÆÈ
כמלוא  היינו  הסיט, כמלוא רצופות שיניים אחד, במקום במגירה,

לאמה, אצבע שבין שעדיין äàîèהרוחב טומאה, מקבלת המגירה – ÀÅÈ
למלאכתה. היא גרזן,ãöònäראויה מין  –ìîæàäå,קטנה סכין  – ÇÇÂÈÀÈÄÀÅ

úìñônäåמקצּועה ברטנורא);– המשמש(רמב "ם; כלי  מפרשים: ויש  ÀÇÇÀÆÆ
ישראל"),לפיסול  נקבים,çc÷näå("תפארת בו שקודחים –eîbôpL ÀÇÇÀÅÇÆÄÀÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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eîbôpL–íéàîè;ïîeqç ìhð–ïéøBäè.ì e÷ìçpL ïlëåíéðL–íéàîè,çc÷nä ïî õeç.dîöò éðôa éð÷Bøäå ¤¦§§§¥¦¦©¦¨§¦§ª¨¤¤§§¦§©¦§¥¦¦©©§¥©§¨§¦¦§¥©§¨
–äøBäè. §¨
‰døéøç ìhpL èçî,dö÷ò Bà–äøBäè.íàçezîì dðé÷úä–äàîè.døéøç ìhpL ïééwñ ìL– ©©¤¦©£¦¨ª§¨§¨¦¦§¦¨§¦©§¥¨¤©¨¦¤¦©£¦¨

äàîè,da áúBk àeäL éðtî;dö÷ò ìhð–äøBäè.çezî ìL–äàîè Ck ïéáe Ck ïéa.äúìòäL èçî §¥¨¦§¥¤¥¨¦©ª§¨§¨¤¦©¥¨¥¨§¥¨©©¤¤¤§¨
äãeìç,äøéôzä úà úákòî íà–èäøBä;åàì íàå–äàîè.dèLtL àøBpö–äøBäè;dôôk–äøæç £¨¦§©¤¤¤©§¦¨§¨§¦¨§¥¨¦¨¤§¨¨§¨§¨¨¨§¨

dúàîèì. §ª§¨¨
Âúëznä úà LnLîä õò–àîè;õòä úà úLnLîä úëznäå–äøBäè.ãöék?õò ìL úçúBt,ïétäå ¥©§©¥¤©©¤¤¨¥§©©¤¤©§©¤¤¤¨¥§¨¥©©©¤¥§©¦

úëzî ìL dlL,úçà elôà–äàîè;úëzî ìL úçúBt,õò ìL dlL ïétäå–äøBäè.úëzî ìL úòaè, ¤¨¤©¤¤£¦©©§¥¨©©¤©¤¤§©¦¤¨¤¥§¨©©©¤©¤¤
âBîìà ìL dlL íúBçå–äàîè;âBîìà ìL úòaè,úëzî ìL dlL íúBçå–äøBäè.úçúBtaL ñhaL ïMä, §¨¤¨¤©§§¥¨©©©¤©§§¨¤¨¤©¤¤§¨©¥¤©©¤©©©

çzônaLå–dîöò éðôa äàîè. §¤©©§¥©§¥¨¦§¥©§¨

:äîàì òáöà ïéá áéçøäì íãàì øùôàù äî ìë.cvrn:æ"òìá à"øåãìåã .íéøñðä äá øñðî ùøçäù ìæøá éìë.lnfi`.÷åðéúä úà åá ïéìîù ïè÷ øòú
:ïéôéøç ïìîæà ,íéøåö úåáøç íåâøú.zlqtnde:êì ìñô ïåùì .åúåà ïé÷éìçîå çåìä ìò åúåà ïéàéáîå ïéëéìåîå ,õò êåúá òåá÷ ããåçî ìæøá.gcwnéìë

:úåçåìä íéá÷ðî åáù.enbtpy:åò÷áúð.oneqig lhip,æ"òìá å"ìàöà ,áùçðå áåè ìæøá íéðúåð çã÷î ìù åãåçáå íåãø÷ä éôáå ïéëñä éôáå áøçä éôá
:ïîåñéç éåø÷ äæå ,äôé êåúçì ãç àäéù éãë åá ïäéô ïéîñåçå.ipwexdeøàùðå ÷éìçîå ìñåôù ìæøáä ìèéð íàå .éð÷åø éåø÷ åá äòåá÷ úìñôîäù õòä

:øåäè ,ìæøá àìá åãáì õòä
d.dxixg:èåçä åá ïéñéðëîù øåçä .äøåç åîë.dvweråîë .ïéøôåúùë ãâáá íéñéðëîù ãçä ùàøä:íéðàúáù ãçä àåäù ,íéðàú éö÷åòdpiwzd m`

.geznl:äéúåúôù åçúîéù éãë ãâáä úôùá äúåà íéðúåðå äøåáù èçî íéç÷åìù íéâøåàä êøã.mi`wq ly hgníééåùòä íé÷ùä åá íéøôåúù ìåãâ èçî
:ïéñâä íéãâáä ïî ïäá àöåéëå íéæò øòùî.da azek `edy:äåòù ìù ñ÷ðôá.gezn ly:íéùåò íéâøåàäù êøãë ãâáä úôù äá çåúîì äðé÷úä íà

.d`nh jk oiae jk oia:äøéøç àìáå äö÷åò àìá çåúéîì äéåàø àéä éøäù.dxitzd z` zakrn m`,íéùøôî ùéå .äãåìçä éðôî äá øåôúì ìåëé åðéàù
äîäá äîá ÷øôá òîùî éëäã ,äøåäèå ,äøéôúä áåëéò åðééä ãâáá úøëéð äãåìçä íùåøù ïîæ ìëã[á"ð óã]:.`xepvêôäì ïéìéâøå åùàøá íå÷ò ïè÷ âìæî

:äøåäèå äö÷åòå äøéøç ìèéðù èçîë éåä äèùôùëå .úåøð ïäá íéçð÷îå úåìéúô ïäá ïéèçåîù íéðè÷ ïäî ùéå ,íéìçâ éáâ ìò øùá åá
e.oitde:ìàøùé õøà ìëáå íéøöî úåëìîá òåãé çúôîä åæ úøåöå .úìãä íéçúåô ïäáù çúôî ìù íéðéù.d`nh zg` elit`ïîöò éðôá íéðéùäã â"òàå

:úùîùî úçúåôäå ø÷éò íéáåùç íéðéùä î"î ,íéàîè úçúåôá ïòá÷ ,íéøåäè úçúåô àìá.benl`êø åúìçúå .íé úìåöîá çîåö àåäå ,æ"òìá é"ìàøå÷
:íéâåîìà éöò àø÷îáå .íúåç åá íéçúôîå ,øéåàä åäàô÷éù íãå÷.qhay oydêëìä ,ïéôá ë"àùî ,äîöò éðôá úùîùî ïùäù ,úçúåô ìù ïéôì éîã àì
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נתבקעו שאפשרíéàîè(רמב"ם ),– לפי טומאה, מקבלים עדיין  – ÀÅÄ
למלאכתם. בהם להשתמש  ïîeqçעוד ìhð פלדה נותנים שכן  – ÄÇÄÈ

ניטל ואם וחדים, חזקים שיהיו אותם, לחסום כדי  הללו הכלים בפי 

ראויים ïéøBäèחיסומם, אינם ששוב טומאה, מקבלים אינם – ÀÄ
לעיל,ïlëåלמלאכתם. שנימנו הכלים וכל  –íéðLì e÷ìçpL– ÀËÈÆÆÀÀÄÀÇÄ

חלקים, טומאה,íéàîèלשני  מקבלים עדיין  –çc÷nä ïî õeç ÀÅÄÄÇÇÀÅÇ
ראוי שאינו טומאה, מקבל  אינו לשניים, נחלק המקדח שאם –

dîöòלמלאכתו . éðôa éð÷Bøäåלאחר המקצועה, של העץ היינו – ÀÈÀÄÄÀÅÇÀÈ
מתוכה, המחליק הברזל  טומאה,äøBäèשניטל מקבלת אינה – ÀÈ

לשימוש. ראויה שאינה
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døéøç ìhpL èçî,החוט את בתוכו שמכניסים שלה, החור – ÇÇÆÄÇÂÄÈ
dö÷ò Bà,שלה החּוד שניטל –äøBäè.טומאה מקבלת אינה – ËÀÈÀÈ

çezîì dðé÷úä íà האורגים כדרך היריעה, שפת בה למתוח – ÄÄÀÄÈÀÄÇ
למתוח  או  שפתותיה, למתוח כדי הבגד  בשפת שבורה מחט שנותנים

להרחיבן , כדי אותן , שכיבסו  יריעות מקבלת äàîèבה היא הרי  – ÀÅÈ
שימוש . בה שיש  לפי  ïééwñטומאה, ìL,שקים תופרי  של  מחט – ÆÇÈÄ

גדולה, døéøçשהיא ìhpL,שלה החור –äàîè היא הרי  – ÆÄÇÂÄÈÀÅÈ
טומאה, daמקבלת áúBk àeäL éðtî;שעווה של  בפנקס –ìhð ÄÀÅÆÅÈÄÇ

dö÷ò,חּודה –äøBäè ראויה שאינה טומאה, מקבלת אינה – ËÀÈÀÈ
çezîלכתיבה. ìL המיוח מחט עוקץ – גם בה ויש למיתוח, דת ÆÄÇ

לתפירה, Ckוחור  ïéáe Ck ïéaשניטל ובין חרירה שניטל  בין  – ÅÈÅÈ
בלא äàîèעוקצה, למיתוח היא ראויה שהרי  טומאה, מקבלת – ÀÅÈ

עוקצה. ובלא úàחרירה úákòî íà ,äãeìç äúìòäL èçîÇÇÆÆÆÀÈÂÈÄÀÇÆÆÆ
äøéôzä,מפרשים ויש  החלודה; מפני  בה לתפור  יכול  שאינו  – ÇÀÄÈ

בתפר, ניכר  יהא החלודה מקבלת äøBäèשרושם המחט אין  – ÀÈ

åàìטומאה; íàå,התפירה את מעכבת שאינה –äàîèהרי – ÀÄÈÀÅÈ
טומאה . מקבלת מלקחיים,àøBpöהיא כעין  שהיא עקומה מחט – ÄÈ

dèLtL,פשוטה אותה שעשה –äøBäè;טומאה מקבלת אינה – ÆÀÈÈÀÈ
dôôk,אותה וכפף חזר –dúàîèì äøæç;טומאה לקבל – ÀÈÈÈÀÈÀËÀÈÈ

:yxtn m"anxdeהישנה לטומאתה יז ).חזרה יא , כלים  (הל'

i y i l y m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

המתכת. מן  ומקצתו העץ מן מקצתו  העשוי  בכלי דנה משנתנו 

úëznä úà LnLîä õò שבו והעץ ממתכת, הוא הכלי שעיקר – ÅÇÀÇÅÆÇÇÆÆ
שהוא  אלא דווקא, לאו שמשמש  מפרשים, ויש  המתכת; את משמש

להלן וכן  למתכת, אחרונה"),טפל שהוא àîè("משנה פי  על אף – ÈÅ
מקבל הוא הרי  המתכת, את ומשמש הואיל  מקום מכל עץ, כלי  פשוטי 

õòäטומאה; úà úLnLîä úëznäå הוא הכלי עיקר  אם – ÀÇÇÆÆÇÀÇÆÆÆÈÅ
העץ, את משמשת שבו והמתכת עץ, כלי אף äøBäèפשוטי  – ÀÈ

טומאה. מקבלת אינה ïétäåהמתכת ,õò ìL úçúBt ?ãöékÅÇÇÇÆÅÀÇÄ
dlL:אחר נוסח –± dly oitgeúëzî ìL,עץ של  מפתח – ÆÈÆÇÆÆ

מתכת, של הן המנעול לתוך הנכנסות úçàושיניו elôà שאין – ÂÄÇÇ
מתכת, של  היא אחת שן  אפילו  מפרשים: ויש  אחת; שן  אלא לפותחת

äàîèהעיקר היא מתכת של שהשן  לפי  טומאה, מקבלת הפותחת – ÀÅÈ
äøBäèבה. ,õò ìL dlL ïétäå ,úëzî ìL úçúBt אין – ÇÇÆÇÆÆÀÇÄÆÈÆÅÀÈ

מקבלת  שאינה עץ של  הפין הוא בה שהעיקר טומאה, מקבלת הפותחת
âBîìàטומאה. ìL dlL íúBçå ,úëzî ìL úòaè מין – ÇÇÇÆÇÆÆÀÈÆÈÆÇÀ

הים בקרקע הגדל מפרשים:(lxew),חומר  ויש  טומאה; מקבל  ואינו
משובח עץ יא-יב),מין  י, א  במלכים מקבלת äàîè(כמובא הטבעת – ÀÅÈ

העיקר ; היא שהטבעת dlLטומאה, íúBçå ,âBîìà ìL úòaèÇÇÇÆÇÀÀÈÆÈ
äøBäè ,úëzî ìL בית שיש  פי על שאף טומאה, מקבלת אינה – ÆÇÆÆÀÈ
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·dtk äìhpL ïBôéøâìB÷–äàîè,dpL éðtî;äìhðdpL–äàîè,dtk éðtî.ókä ìhpL ìBçëî–àîè, ¦§¦¤¦§¨©¨§¥¨¦§¥¦¨¦§¨¦¨§¥¨¦§¥©¨¦§¤¦©©©¨¥
øëfä éðtî;øëfä ìhð–àîè,ókä éðtî.áúBkä ìhpL ázëî–àîè,÷çBnä éðtî;÷çBnä ìhð–àîè, ¦§¥©¨¨¦©©¨¨¨¥¦§¥©©©§¥¤¦©©¥¨¥¦§¥©¥¦©©¥¨¥

áúBkä éðtî.dtk äìhpL àøèñìàîBæ–äàîè,âìænä éðtî;âìænä ìhð–äàîè,dtk éðtî.ìL ïMä ïëå ¦§¥©¥¨¦§§¨¤¦§¨©¨§¥¨¦§¥©©§¥¦©©©§¥§¥¨¦§¥©¨§¥©¥¤
øcòî.ïlk øeòL–ïzëàìî úBNòì éãk. ©§¥¦ª¨§¥©£§©§¨
‚íbôpL øeçøç–àîè,Baø ìèpiL ãò;Bôewî øaLð–øBäè.BtLò ìhpL ícø÷–àîè,úéa éðtî ©§¤¦§©¨¥©¤¦¨¥ª¦§©©¨ª§Ÿ¤¦©ª§¨¥¦§¥¥

Bòewa;Bòewa úéa ìhð–àîè,BtLò éðtî;Bôewî øaLð–øBäè. ¦¦©¥¦¨¥¦§¥ª§¦§©©¨
„dtk äìhpL äôøâî–äàîè,ñðø÷k àéäL éðtî,éøácøéàî éaø;íéîëçåïéøäèî.äépL eìhpL äøâî ©§¥¨¤¦§¨©¨§¥¨¦§¥¤¦§ª§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§©£¦§¥¨¤¦§¦¤¨

íézðaî úçà–äøBäè;ãçà íB÷îa èéqä àGî da øizLð–äàîè.ãöònä,ìîæàäå,úìñônäå,çc÷näå ©©¦¦§©¦§¨¦§©©¨§©¦§¨¤¨§¥¨©©£¨§¨¦§¥§©©§¤¤§©©§¥©

a.oetixbilew:øåðúä ïî øôàå íéìçâ åá ïéôøåâ øçàä åùàøáå ,øåðúä ïî åúåà ïéàéöåîå øùáá åà úôá ïéáçåúù íéðéù ïéîë ãçàä åùàøáù éìëdlhip
.dtk:øôàä åá ïéôøåâù óëë éåùòä áçøä ãöä.d`nh:ïùéîùúì ïéåàøù íéðéùä åá ùéù éðùä ùàøä éðôî.legknìåçëì úåøëæ ïéòë ãç ãçà åùàø

:ïæåàä úà åá úå÷ðì áçø øçàä åùàøå ,ïéòä úà åá.azknáúëä åá ÷åçîì ÷ìçå áò øçàä åùàøå ,äåòù ìù ñ÷ðô ìò áåúëì èçîë ãç ãçà åùàø
:åá áåúëìå øåæçì éåàø àäéù éãë ,ä÷éìçäìå äåòùá ÷å÷çä.`xhqlneføçàä åùàøå ,äøéáòäìå äøã÷ä ïî àîäåæä úà ìá÷ì éåùò ,óë ãçà åùàø

:øùáä úåìòäì âìæî ïéîë.xcrn ly oy oke:äæ íò äæ äùéøçîä éìë íéøáçî øçà åùàøáå ,ò÷ø÷ä úà íéëôåä ãçà åùàøá.olek xeriyìèéð íà
:åúëàìî úåùòì éåàø äéäéù äæéçà úéá øåòéù éãë éðùä ùàøá øàùéù êéøöù ãçàä ùàøä

b.xegxg:äùéøçîä úà åáëòé àìù íéùøùä åá êåúçì éôè ããåçî åìù ìæøáå ,ò÷ø÷ä úà åá íéøôåçù äøî ïéîë éåùò éìë.eaex lhpiyìæøáä áåø
:åîåñéç áåø åà.etewnåîë .àú÷ä åá ñéðëîù øåç[ä"ð úåëøá]:àèçîã àôå÷.xedh:ãé úéá åá ñéðëäì ìåëé ïéàù ïåéë äëàìîì éæç àì åúã.mecxw

åúåàáù éôì ,åò÷á úéá éåø÷å øö÷ éðùä ãöäå .äéôùò ,åúùøçî íåâøú .åôùò éåø÷å íéøâðä åá ïéùîúùîå áçø ãçàä ãöä .åéããö éðùî êúåçå ããåçî
äöéá úëñîá àøîâáå .íéöò íéò÷áî íéúá éìòá ãö[à"ì óã]:åìù úåøëæ øö÷ä ãöìå ,åìù úåá÷ð áçøä ãöì àøå÷

c.dtixbn:î"øë äëìä ïéàå .íéçôð ìù ñðøå÷ ïéòë éåùò äìù ãé úéáä øàùð äôë äøñåäùëå ,øåðúä ïîå äøéëä ïî øôàä úà óåøâì äéåùò.dxibn
ä:æ"òìá à"âéñ .àø÷î ïåùìá øåùî àé.dxedh miizpian zg`àéæç àìã äøåäè êëìä ,äá øøâì øúåé øùôà éà ,úçà ïù íéðéù éðù ïéá ìëî ìèéð íà

:äùéîùúì.da xiizyp:ãçà íå÷îá èéñä øåòéù íéîéìù íéðéùä ïîd`nh,èéñä àåìî øåòéùå .øøâì àéæç íìù àåäù èéñä àåìî åúåàáã .äøéâîä
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ובאה  אחרת, למלאכה משמש  ראש  וכל  ראשים, שני להם שיש כלים מונה משנתנו
לעשות  כדי  האחר  בראש ונשאר  מראשיהם, אחד  ניטל  שאם להשמיענו , המשנה

טומאה. מקבלים הם הרי  מלאכתו, בו 

ïBôéøâìB÷ ובראשו האפר , את בה לגרוף כף האחד  שבראשו  כלי  – ÄÀÄ
התנור מן להוציאם בלחם או  בבשר  שתוחבים מזלג כמין  שן האחר 

dtk(רמב "ם), äìhpL,ממנה –äàîè,טומאה מקבלת –éðtî ÆÄÀÈÇÈÀÅÈÄÀÅ
dpL;לתשמישה ראויה שהיא –äàîè ,dpL äìhð מקבלת – ÄÈÄÀÈÄÈÀÅÈ

dtkטומאה, éðtî.לשימושה הראויה –ìBçëî האח שראשו ד– ÄÀÅÇÈÄÀ
עשוי האחר  וראשו  "זכר", קרוי  והוא העין, את בו  לכחול  מחודד 

האוזן , את בה לנקות כדי  קטנה כף ókäכעין ìhpL שסולקה – ÆÄÇÇÇ
המכחול , מן  טומאה,àîèהכף מקבל המכחול –øëfä éðtî– ÈÅÄÀÅÇÈÈ

העין. את לכחול  החּוד היינו בו, øëfäשיש  ìhð ממנו הוסר – ÄÇÇÈÈ
טומאה,àîèהזכר , מקבל –ókä éðtî את בה לנקות בו , שיש  – ÈÅÄÀÅÇÇ

שלázëîהאוזן. השעווה על בו  לכתוב חד האחד שראשו  עט – ÇÀÅ
החקוק  הכתב את בו  למחוק וחלק עבה האחר וראשו הפנקס, או הלוח

בו , ולכתוב לחזור  יהיה שאפשר כדי  áúBkäבשעווה, ìhpL– ÆÄÇÇÅ
המכתב, של  החד  טומאה,àîèקצהו מקבל  –÷çBnä éðtî– ÈÅÄÀÅÇÅ

שבו ; במוחק להשתמש  àîèשאפשר ,÷çBnä ìhðמקבל – ÄÇÇÅÈÅ
áúBkäטומאה, éðtî. לשימושו הראוי  שבו, –àøèñìàîBæ– ÄÀÅÇÅÈÄÀÀÈ

האחר ובראשה הקדירה, מן הזוהמא את להוציא כף האחד  בראשה
בשר , חתיכת להעלות dtkמזלג äìhpL,ממנה –äàîè– ÆÄÀÈÇÈÀÅÈ

טומאה, âìænäמקבלת éðtî;לשימושו המזלג שראוי  –ìhð ÄÀÅÇÇÀÅÄÇ
äàîè ,âìænä,טומאה מקבלת –dtk éðtîלהשתמש שאפשר  – ÇÇÀÅÀÅÈÄÀÅÇÈ

øcòîבכפה. ìL ïMä ïëå,הקרקע את מעדרים האחד שבראשו – ÀÅÇÅÆÇÀÅ
העפר גושי את בה שכותשים שן  האחר  ניטל(הגר"א ),ובראשו ואם

האחר. ראשו מפני טומאה מקבל הריהו מראשיו , ïlkאחד øeòLÄËÈ
טומאה, לקבל  –ïzëàìî úBNòì éãkשנשאר בחלק יש שאם – ÀÅÇÂÀÇÀÈ

טומאה. מקבל הוא הרי מלאכתו  בו לעשות כדי 
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øeçøç וגם הקרקע את בו  שחופרים במחרשה, וחד רחב ברזל כלי – ÇÀ
את  בו למחרשה,מנקים הנדבק ממנו ,íbôpLהעפר קצת שנשבר  – ÆÄÀÇ

àîè,טומאה מקבל  –Baø ìèpiL ãòאורך של או  הברזל של  – ÈÅÇÆÄÈÅË
ישראל").חידודו "תפארת ברטנורא ; Bôewî(עיין øaLð הנקב אזנו, – ÄÀÇÇ

הקת, בו ראויøBäèשנכנסת אינו  ששוב טומאה, מקבל אינו  – È
ראשים,÷ícøלמלאכתו. שני בעל  –BtLò ìhpL,החד צידו  – ËÀÙÆÄÇËÀ

àîè,טומאה מקבל –Bòewa úéa éðtîהמשמש העבה צידו  – ÈÅÄÀÅÅÄ
בקרדום. עליה ומכים יתד  עליהם שנותנים עצים, úéaלביקוע ìhðÄÇÅ

àîè ,Bòewa,טומאה מקבל  –BtLò éðtî,החד צידו – ÄÈÅÄÀÅËÀ
הנגרים בו  Bôewî(רמב "ם).שמשתמשים øaLð תחובה שבו  החור – ÄÀÇÇ

הקרדום, של  עודøBäèהקת ראוי  שאינו  טומאה, מקבל  אינו – È
משימושיו . לאחד 
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dtk äìhpL äôøâî,התנור מן האפר  את בה שגורפים –äàîè ÇÀÅÈÆÄÀÈÇÈÀÅÈ
טומאה, מקבלת היא הרי  –ñðø÷k àéäL éðtîהברזל שמקל  – ÄÀÅÆÄÀËÀÈ

כפטיש ; כקורנס, לשמש  עוד יכול  המגריפה øéàîשל éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ
פי על  אף כלי , היא חשובה עדיין כקורנס שהיא שכיון  הסובר , –

המגריפה. של  הראשונה מלאכתה זו ïéøäèîשאין íéîëçå– ÇÂÈÄÀÇÂÄ
טומאה. מקבלת אינה הראשונה מלאכתה ובטלה הואיל חכמים שלדעת

äøâî, מש ֹור –ðaî úçà äépL eìhpLíéz שן כל שניטלה – ÀÅÈÆÄÀÄÆÈÇÇÄÄÀÇÄ
שלה, ראויה äøBäèשנייה שאינה לפי טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ

ãçàלמלאכתה. íB÷îa èéqä àGî da øizLð נשארו אם – ÄÀÇÇÈÀÇÄÀÈÆÈ
כמלוא  היינו  הסיט, כמלוא רצופות שיניים אחד, במקום במגירה,

לאמה, אצבע שבין שעדיין äàîèהרוחב טומאה, מקבלת המגירה – ÀÅÈ
למלאכתה. היא גרזן,ãöònäראויה מין  –ìîæàäå,קטנה סכין  – ÇÇÂÈÀÈÄÀÅ

úìñônäåמקצּועה ברטנורא);– המשמש(רמב "ם; כלי  מפרשים: ויש  ÀÇÇÀÆÆ
ישראל"),לפיסול  נקבים,çc÷näå("תפארת בו שקודחים –eîbôpL ÀÇÇÀÅÇÆÄÀÀ
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eîbôpL–íéàîè;ïîeqç ìhð–ïéøBäè.ì e÷ìçpL ïlëåíéðL–íéàîè,çc÷nä ïî õeç.dîöò éðôa éð÷Bøäå ¤¦§§§¥¦¦©¦¨§¦§ª¨¤¤§§¦§©¦§¥¦¦©©§¥©§¨§¦¦§¥©§¨
–äøBäè. §¨
‰døéøç ìhpL èçî,dö÷ò Bà–äøBäè.íàçezîì dðé÷úä–äàîè.døéøç ìhpL ïééwñ ìL– ©©¤¦©£¦¨ª§¨§¨¦¦§¦¨§¦©§¥¨¤©¨¦¤¦©£¦¨

äàîè,da áúBk àeäL éðtî;dö÷ò ìhð–äøBäè.çezî ìL–äàîè Ck ïéáe Ck ïéa.äúìòäL èçî §¥¨¦§¥¤¥¨¦©ª§¨§¨¤¦©¥¨¥¨§¥¨©©¤¤¤§¨
äãeìç,äøéôzä úà úákòî íà–èäøBä;åàì íàå–äàîè.dèLtL àøBpö–äøBäè;dôôk–äøæç £¨¦§©¤¤¤©§¦¨§¨§¦¨§¥¨¦¨¤§¨¨§¨§¨¨¨§¨

dúàîèì. §ª§¨¨
Âúëznä úà LnLîä õò–àîè;õòä úà úLnLîä úëznäå–äøBäè.ãöék?õò ìL úçúBt,ïétäå ¥©§©¥¤©©¤¤¨¥§©©¤¤©§©¤¤¤¨¥§¨¥©©©¤¥§©¦

úëzî ìL dlL,úçà elôà–äàîè;úëzî ìL úçúBt,õò ìL dlL ïétäå–äøBäè.úëzî ìL úòaè, ¤¨¤©¤¤£¦©©§¥¨©©¤©¤¤§©¦¤¨¤¥§¨©©©¤©¤¤
âBîìà ìL dlL íúBçå–äàîè;âBîìà ìL úòaè,úëzî ìL dlL íúBçå–äøBäè.úçúBtaL ñhaL ïMä, §¨¤¨¤©§§¥¨©©©¤©§§¨¤¨¤©¤¤§¨©¥¤©©¤©©©

çzônaLå–dîöò éðôa äàîè. §¤©©§¥©§¥¨¦§¥©§¨

:äîàì òáöà ïéá áéçøäì íãàì øùôàù äî ìë.cvrn:æ"òìá à"øåãìåã .íéøñðä äá øñðî ùøçäù ìæøá éìë.lnfi`.÷åðéúä úà åá ïéìîù ïè÷ øòú
:ïéôéøç ïìîæà ,íéøåö úåáøç íåâøú.zlqtnde:êì ìñô ïåùì .åúåà ïé÷éìçîå çåìä ìò åúåà ïéàéáîå ïéëéìåîå ,õò êåúá òåá÷ ããåçî ìæøá.gcwnéìë

:úåçåìä íéá÷ðî åáù.enbtpy:åò÷áúð.oneqig lhip,æ"òìá å"ìàöà ,áùçðå áåè ìæøá íéðúåð çã÷î ìù åãåçáå íåãø÷ä éôáå ïéëñä éôáå áøçä éôá
:ïîåñéç éåø÷ äæå ,äôé êåúçì ãç àäéù éãë åá ïäéô ïéîñåçå.ipwexdeøàùðå ÷éìçîå ìñåôù ìæøáä ìèéð íàå .éð÷åø éåø÷ åá äòåá÷ úìñôîäù õòä

:øåäè ,ìæøá àìá åãáì õòä
d.dxixg:èåçä åá ïéñéðëîù øåçä .äøåç åîë.dvweråîë .ïéøôåúùë ãâáá íéñéðëîù ãçä ùàøä:íéðàúáù ãçä àåäù ,íéðàú éö÷åòdpiwzd m`

.geznl:äéúåúôù åçúîéù éãë ãâáä úôùá äúåà íéðúåðå äøåáù èçî íéç÷åìù íéâøåàä êøã.mi`wq ly hgníééåùòä íé÷ùä åá íéøôåúù ìåãâ èçî
:ïéñâä íéãâáä ïî ïäá àöåéëå íéæò øòùî.da azek `edy:äåòù ìù ñ÷ðôá.gezn ly:íéùåò íéâøåàäù êøãë ãâáä úôù äá çåúîì äðé÷úä íà

.d`nh jk oiae jk oia:äøéøç àìáå äö÷åò àìá çåúéîì äéåàø àéä éøäù.dxitzd z` zakrn m`,íéùøôî ùéå .äãåìçä éðôî äá øåôúì ìåëé åðéàù
äîäá äîá ÷øôá òîùî éëäã ,äøåäèå ,äøéôúä áåëéò åðééä ãâáá úøëéð äãåìçä íùåøù ïîæ ìëã[á"ð óã]:.`xepvêôäì ïéìéâøå åùàøá íå÷ò ïè÷ âìæî

:äøåäèå äö÷åòå äøéøç ìèéðù èçîë éåä äèùôùëå .úåøð ïäá íéçð÷îå úåìéúô ïäá ïéèçåîù íéðè÷ ïäî ùéå ,íéìçâ éáâ ìò øùá åá
e.oitde:ìàøùé õøà ìëáå íéøöî úåëìîá òåãé çúôîä åæ úøåöå .úìãä íéçúåô ïäáù çúôî ìù íéðéù.d`nh zg` elit`ïîöò éðôá íéðéùäã â"òàå

:úùîùî úçúåôäå ø÷éò íéáåùç íéðéùä î"î ,íéàîè úçúåôá ïòá÷ ,íéøåäè úçúåô àìá.benl`êø åúìçúå .íé úìåöîá çîåö àåäå ,æ"òìá é"ìàøå÷
:íéâåîìà éöò àø÷îáå .íúåç åá íéçúôîå ,øéåàä åäàô÷éù íãå÷.qhay oydêëìä ,ïéôá ë"àùî ,äîöò éðôá úùîùî ïùäù ,úçúåô ìù ïéôì éîã àì
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נתבקעו שאפשרíéàîè(רמב"ם ),– לפי טומאה, מקבלים עדיין  – ÀÅÄ
למלאכתם. בהם להשתמש  ïîeqçעוד ìhð פלדה נותנים שכן  – ÄÇÄÈ

ניטל ואם וחדים, חזקים שיהיו אותם, לחסום כדי  הללו הכלים בפי 

ראויים ïéøBäèחיסומם, אינם ששוב טומאה, מקבלים אינם – ÀÄ
לעיל,ïlëåלמלאכתם. שנימנו הכלים וכל  –íéðLì e÷ìçpL– ÀËÈÆÆÀÀÄÀÇÄ

חלקים, טומאה,íéàîèלשני  מקבלים עדיין  –çc÷nä ïî õeç ÀÅÄÄÇÇÀÅÇ
ראוי שאינו טומאה, מקבל  אינו לשניים, נחלק המקדח שאם –

dîöòלמלאכתו . éðôa éð÷Bøäåלאחר המקצועה, של העץ היינו – ÀÈÀÄÄÀÅÇÀÈ
מתוכה, המחליק הברזל  טומאה,äøBäèשניטל מקבלת אינה – ÀÈ

לשימוש. ראויה שאינה
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døéøç ìhpL èçî,החוט את בתוכו שמכניסים שלה, החור – ÇÇÆÄÇÂÄÈ
dö÷ò Bà,שלה החּוד שניטל –äøBäè.טומאה מקבלת אינה – ËÀÈÀÈ

çezîì dðé÷úä íà האורגים כדרך היריעה, שפת בה למתוח – ÄÄÀÄÈÀÄÇ
למתוח  או  שפתותיה, למתוח כדי הבגד  בשפת שבורה מחט שנותנים

להרחיבן , כדי אותן , שכיבסו  יריעות מקבלת äàîèבה היא הרי  – ÀÅÈ
שימוש . בה שיש  לפי  ïééwñטומאה, ìL,שקים תופרי  של  מחט – ÆÇÈÄ

גדולה, døéøçשהיא ìhpL,שלה החור –äàîè היא הרי  – ÆÄÇÂÄÈÀÅÈ
טומאה, daמקבלת áúBk àeäL éðtî;שעווה של  בפנקס –ìhð ÄÀÅÆÅÈÄÇ

dö÷ò,חּודה –äøBäè ראויה שאינה טומאה, מקבלת אינה – ËÀÈÀÈ
çezîלכתיבה. ìL המיוח מחט עוקץ – גם בה ויש למיתוח, דת ÆÄÇ

לתפירה, Ckוחור  ïéáe Ck ïéaשניטל ובין חרירה שניטל  בין  – ÅÈÅÈ
בלא äàîèעוקצה, למיתוח היא ראויה שהרי  טומאה, מקבלת – ÀÅÈ

עוקצה. ובלא úàחרירה úákòî íà ,äãeìç äúìòäL èçîÇÇÆÆÆÀÈÂÈÄÀÇÆÆÆ
äøéôzä,מפרשים ויש  החלודה; מפני  בה לתפור  יכול  שאינו  – ÇÀÄÈ

בתפר, ניכר  יהא החלודה מקבלת äøBäèשרושם המחט אין  – ÀÈ

åàìטומאה; íàå,התפירה את מעכבת שאינה –äàîèהרי – ÀÄÈÀÅÈ
טומאה . מקבלת מלקחיים,àøBpöהיא כעין  שהיא עקומה מחט – ÄÈ

dèLtL,פשוטה אותה שעשה –äøBäè;טומאה מקבלת אינה – ÆÀÈÈÀÈ
dôôk,אותה וכפף חזר –dúàîèì äøæç;טומאה לקבל – ÀÈÈÈÀÈÀËÀÈÈ

:yxtn m"anxdeהישנה לטומאתה יז ).חזרה יא , כלים  (הל'

i y i l y m e i
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המתכת. מן  ומקצתו העץ מן מקצתו  העשוי  בכלי דנה משנתנו 

úëznä úà LnLîä õò שבו והעץ ממתכת, הוא הכלי שעיקר – ÅÇÀÇÅÆÇÇÆÆ
שהוא  אלא דווקא, לאו שמשמש  מפרשים, ויש  המתכת; את משמש

להלן וכן  למתכת, אחרונה"),טפל שהוא àîè("משנה פי  על אף – ÈÅ
מקבל הוא הרי  המתכת, את ומשמש הואיל  מקום מכל עץ, כלי  פשוטי 

õòäטומאה; úà úLnLîä úëznäå הוא הכלי עיקר  אם – ÀÇÇÆÆÇÀÇÆÆÆÈÅ
העץ, את משמשת שבו והמתכת עץ, כלי אף äøBäèפשוטי  – ÀÈ

טומאה. מקבלת אינה ïétäåהמתכת ,õò ìL úçúBt ?ãöékÅÇÇÇÆÅÀÇÄ
dlL:אחר נוסח –± dly oitgeúëzî ìL,עץ של  מפתח – ÆÈÆÇÆÆ

מתכת, של הן המנעול לתוך הנכנסות úçàושיניו elôà שאין – ÂÄÇÇ
מתכת, של  היא אחת שן  אפילו  מפרשים: ויש  אחת; שן  אלא לפותחת

äàîèהעיקר היא מתכת של שהשן  לפי  טומאה, מקבלת הפותחת – ÀÅÈ
äøBäèבה. ,õò ìL dlL ïétäå ,úëzî ìL úçúBt אין – ÇÇÆÇÆÆÀÇÄÆÈÆÅÀÈ

מקבלת  שאינה עץ של  הפין הוא בה שהעיקר טומאה, מקבלת הפותחת
âBîìàטומאה. ìL dlL íúBçå ,úëzî ìL úòaè מין – ÇÇÇÆÇÆÆÀÈÆÈÆÇÀ

הים בקרקע הגדל מפרשים:(lxew),חומר  ויש  טומאה; מקבל  ואינו
משובח עץ יא-יב),מין  י, א  במלכים מקבלת äàîè(כמובא הטבעת – ÀÅÈ

העיקר ; היא שהטבעת dlLטומאה, íúBçå ,âBîìà ìL úòaèÇÇÇÆÇÀÀÈÆÈ
äøBäè ,úëzî ìL בית שיש  פי על שאף טומאה, מקבלת אינה – ÆÇÆÆÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊeøaLpL ïéðBì÷Làä ïéîeckä,úîi÷ ïälL éì÷ðàäå–ïéàîè elà éøä.øaònä,äøænäå,áBbnäå,÷øñnä ïëå ©©¦¨©§§¦¤¦§§§¨ª§§¦¤¨¤©¤¤£¥¥§¥¦©©§¥§©¦§¤§©©§¥©©§¥
Làø ìL,ïäépMî úçà äìhpL,úëzî ìL ïàNòå–ïéàîè elà éøä.øîà ïlk ìòåòLBäé éaø:Lecç øác ¤Ÿ¤¦§¨©©¦¦¥¤©£¨¨¤©¤¤£¥¥§¥¦§©ª¨¨©©¦§ª©§©¦

íéøôBñ eLcç,áéLà äî éì ïéàå. ¦§§¦§¥¦¨¨¦
ÁåépL eìhpL ïzLt ìL ÷øñî,íézL Ba øizLðå–àîè,úçàå–øBäè;ïîöò éðôa úçà úçà ïlëå– ©§¥¤¦§¨¤¦§¦¨§¦§©©§©¦¨¥§©©¨§ª¨©©©©¦§¥©§¨

úBàîè.íézðaî úçà åépL eìhpL øîö ìLå–øBäè;ãçà íB÷îa LGL Ba øizLð–àîè.äðBöéçä äúéä §¥§¤¤¤¤¦§¦¨©©¦¦§©¦¨¦§©©¨§¨¤¨¨¥¨§¨©¦¨
ïäî úçà–øBäè.úè÷ìîì ïàNòå íézL epnî eìhð–úBàîè;øpì dðé÷úäå úçà,çezîì Bà–äàîè. ©©¥¤¨¦§¦¤§©¦©£¨¨§©§¤¤§¥©©§¦§¦¨©¥§¦©§¥¨

:äîöò éðôá äàîè
f.oineckdúåéì÷ðåàå øéæ ïéîë ,ùøéô í"áîøå .ïððöì éãë øéåàá íéî ìù úåéçåìö úåéì÷ðåà ïúåàá ïéìåúå ,êìéàå êìéà úåéì÷ðåà åðîî íéàöåéå êåøà ìåãâ õò

:øåáì åìôðù íéìëä ïéìòî åáå åéúåáéáñ.oipelwy`d:ïåì÷ùàá íéùòðù.bebnde dxfnde xarndïáúä øéáòäìå ïáúä ïî äàåáúä úå÷ðì ïééåùò íéìë
åéðéùå ,äøæî àø÷ð êëéôì ,ïøåâá ïéèçä íéøåæ åá äøæîäå .íå÷îì íå÷îî ïáúä ïéøéáòî åáå ,íãà éðá ìù ãéì äîåãå íéðéù åì ùé øáòîä .íå÷îì íå÷îî

:äøæîá äúåà åøæù øçà äàåáúä íéøøåá åáå ,äøæîä éðéùî úåáåøî åéðéù .âåâîäå .øáòîä éðéùî úåáåøî.mixteq eycig ycg xacúåéäì åéä ïééåàø
:äàîåè åäì àúçð àì úëúî ìù úçà ïù íåùîå ,åäðéð õò éìë éèåùôã ,íéøåäè.aiydl dn il oi`e:ïë åøîà äî éðôî

g.ozyt ly wxqn:ïúùôä íé÷øåñ åáå ,õòá íéáåçú íéëåøà íéèçî ïéòë úåáåøî íéðéù åì ùé.`nh mizy ea xiizypeéðù àìà åá åøééúùð àì íà
:ïúëàìîì åæç éúëàã ,÷øñîä àîè ãáìá íéðéù.ze`nh onvr ipta zg` zg`äá áåúëì àéæçã ,äàîè ,÷øñîä ïî äìèðù äîöò éðôá ïùå ïù ìë

:äåòù ìù ñ÷ðôá.xnv lye:øîö ìù ÷øñî.miizpian zg`:éæç àì åú ,úéòöîàä äìèð úåëåîñä ùìù ìëîù.xedh odn zg` dpevigd dzid
øåäè ,åøàùðù ùìùä ïî úçà äðåöéçä íà êëìä ,åðìù ùàøä ÷øñîáù äðåöéçä ïéòë ,äá ÷åøñì äéåàø äðéàå äáçø àéä ÷øñîä ìù äðåöéçä ïùä

:íéðéù éúù àìà ïàë ïéàù äá ÷åøñì äéåàø äðéàù ,÷øñîä.zhwlnl o`yre:øòùä úà ïäá è÷ìì.xpl dpiwzdeäá áéèéäìå äìéúôä äá àéöåäì
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מכ החותם, את שם לשבץ באלמוג ועשויקיבול הואיל  מקום ל
קיבול בית נקרא זה אין תוספות למלאותו , ועיין טוב"; יום ("תוספות 

כך ). על שתמה איגר , עקיבא  מתכת,ïMäרבי של –úçúBtaL ñhaL ÇÅÆÇÇÆÇÇÇ
נקרא: רחב שהוא ומשום בדלת, הקבוע שבמנעול  היינו –qh

,zgzetay לפתוח וכשרוצים שן, בולטת שבו בריח, פנימה בתוכו ויש 
המפתח  שבראש בחפין  ודוחפים שבטס בחור המפתח תוחבים המנעול ,

המנעול נפתח כך  ידי  ועל  שבבריח, השן  ישראל");את ויש("תפארת
בפותחת, או בטס הקבוע השן  השן çzônaLåמפרשים: או – ÀÆÇÇÀÅÇ

dîöòשבמפתח, éðôa äàîè מקבלת היא הרי מהם, ניטלה אם – ÀÅÈÄÀÅÇÀÈ
עצמה בפני zkqnaטומאה z`aend `ziixan miywny miyxtna oiir)

" :` ,`t zayoi`nh zgzeta oraw , o ix edh zgzet itg,mivxzne ,"
.(y"xd ± .mireaw mpi`yl mireaw oia lcad ile` yiy
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ïéðBì÷Làä ïéîeckä– באשקלון  הנעשים –eøaLpL–meck ÇÇÄÈÇÀÀÄÆÄÀÀ
אונקליות ממנו  שיוצאים ארוך  עץ mitetk),הוא miee) בהן ותולים ¨¦

בו  שמעלים מפרשים, ויש לצננם; כדי  באוויר מים מלאים בקבוקים

לתוכו שנפלו הכלים את או  הדלי  את הבור פירוש מן  לפי (הר "ש

והערוך ); ללמד ,הגאונים משנתנו exayp,ובאה mineckd m`yéì÷ðàäåÀÈËÀÀÄ
éøä ,úîi÷ ïälLïéàîè elàשהאונקלי לפי טומאה, מקבלים – ÆÈÆÇÆÆÂÅÅÀÅÄ

הכלי. עיקר שמעבירים øaònäהיא קלשון , כעין שיניים, בעל כלי – ÇÇÀÅ
למקום, ממקום התבן את בעלäøænäåבו  קלשון, כעין הוא אף – ÀÇÄÀÆ

מן  לנקותה התבואה, את בו שזורים וארוכות, רחבות צפופות, שיניים
התבואה áBbnäåהמוץ, מן התבן  את בו שמוציאים מזרה כמין  – ÀÇÇ

הם; עץ כלי  פשוטי אלו  וכל  במזרה; שזרוה ìLלאחר ÷øñnä ïëåÀÅÇÇÀÅÆ
ïäépMî úçà äìhpL ,Làø שן מהם הוסרה אם אלו , כל  – ÙÆÄÀÈÇÇÄÄÅÆ

úëzîאחת, ìL ïàNòå,מתכת של  שן להם ותיקן –elà éøä ÇÂÈÈÆÇÆÆÂÅÅ
ïéàîè. השן אותה משום טומאה, מקבלים –éaø øîà ïlk ìòå ÀÅÄÀÇËÈÈÇÇÄ

íéøôBñ eLcç Lecç øác :òLBäé,הם עץ כלי  פשוטי שהרי – ÀËÇÀÇÄÄÀÀÄ
מפרשים, ויש  מתכת; של  האחת השן משום טומאה לקבל  ראויים ואינם

האשקלונים הכדומים על  גם מוסבים יהושע רבי "משנה שדברי  (עיין

ישראל "), "תפארת áéLàאחרונה"; äî éì ïéàå אמרו מה מפני – ÀÅÄÈÈÄ
כן  מפרשים:(ברטנורא ),חכמים ויש  לדבריהם. טעם מצא שלא כלומר 

aiy` dn il oi`e לו שאין  כלומר דבריהם, על להשיב מה לי  אין  –

מסופק החידוש  אבל  חכמים, דברי  על לחלוק (רמב"ם ).תשובה

" oipraaebnde dx fnde xarnd":הרמב"ם כותב
והשעורים  החיטים בהם יבֹורו האדם, כף כדמיון  הם הגורן  כלי מיני  "שלושה

השיניים רוב מהן  כי תמונתם, התחלפות לפי שמותם ויתחלפו  (lraמהתבן,
,(zeaexnd miipiydהענין בסוף החיטים בו  d`eazd),יבוררו iewip seqa)וממנו

החיטים  בו יבוררו  בלבד , שיניים שלוש אם כי  לו  אין  השיניים, מעט
והוא הגס, מהתבן  הענין  –;xarndבתחילת ממנו שיניים ;dxfndורוב

נקרא מהם השיניים רוב ."aebnוהיותר
שהלשון דעה, ויש ו . משנה ד פרק יום" "טבול במסכת כולה שנויה משנתנו 

"ol ek lreזו למשנה שם שקדמו  המשניות על גם מוסב יהושע"... רבי אמר
(הרא"ש).
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ïzLt ìL ÷øñî שתחובות עץ של לוח והוא פשתן, בו שסורקים – ÇÀÅÆÄÀÈ
ארוכות, מחטים כעין מרובות ברזל שיני  øizLðåבו ,åépL eìhpLÆÄÀÄÈÀÄÀÇÇ

íézL Ba,בלבד שיניים שתי –àîè,טומאה מקבל  המסרק – ÀÇÄÈÅ
למלאכתו; הוא ראוי  אלא úçàåשעדיין  בו  נשתיירה לא אם אבל  – ÀÇÇ

אחת, ראויøBäèשן  אינו  ששוב טומאה, מקבל המסרק אין  – È
úBàîèלשימושו; ,ïîöò éðôa úçà úçà ïlëå ושן שן  כל – ÀËÈÇÇÇÇÄÀÅÇÀÈÀÅ

מפני טומאה, מקבלת היא הרי המסרק, מן כשניטלה עצמה, בפני
לכ היא שעווהשראויה של בפנקס בה d).תוב dpyn lirl oiir)ìLåÀÆ

øîö, צמר של ומסרק –íézðaî úçà åépL eìhpL שניטלה – ÆÆÆÄÀÄÈÇÇÄÄÀÇÄ
שנייה, שן כל  שהואילøBäèממנו  טומאה, מקבל המסרק אין – È

הצמר ; לסריקת ראוי  אינו  לזו , זו סמוכות אינן Baוהשיניים øizLðÄÀÇÇ
GLL,סמוכות שיניים –ãçà íB÷îa שיניו שאר שכל  אף – ÈÀÈÆÈ

לשימושו .àîèניטלו, עדיין הוא שראוי טומאה, מקבל המסרק – ÈÅ
äðBöéçä äúéä ואינה רחבה שהיא המסרק, של החיצונה השן  – ÈÀÈÇÄÈ

לסריקה, ïäîראויה úçà, שנשארו הסמוכות השלוש  מן  אחת – ÇÇÅÆ
øBäè. לשימושו ראוי  ואינו שיניים, שתי  אלא בו  שאין  לפי המסרק, – È

epnî eìhð,מהמסרק –íézL,שיניים שתי –úè÷ìîì ïàNòå ÄÀÄÆÀÇÄÇÂÈÈÀÇÀÆÆ
בהן, וכיוצא שערות בהן ללקט מלקחיים, לכעין –úBàîèהרי – ÀÅ

כלי; הן  שחשובות טומאה, מקבלות המסרק úçàהן מן ניטלה – ÇÇ
אחת, øpìשן  dðé÷úäå בה ולהיטיב הפתילה את בה להוציא – ÀÄÀÄÈÇÅ
הנר , çezîìאת Bà האורגים כדרך  הבגד, שפת בה למתוח – ÀÄÇ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn xyr drax` wxt milk zkqn

¯ ˘ Ú ‰ Ú · ¯ ‡ ˜ ¯ Ù
‡úBëzî éìk,ïøeòL àeä änk?éìcä–Ba úåàHîì éãk.íe÷î÷–Ba íçéì éãk.íçî–íéòìñ ìa÷ì éãk. §¥©§©¨¦¨©§¦§¥§©ª§§¥§©¥¥©§¥§©¥§¨¦

ñôlä–úBðBúé÷ ìa÷ì éãk.úBðBúé÷–úBèeøt ìa÷ì éãk.ïéé úBcî–ïééa,ïîL úBcîe–ïîLa;øæòéìà éaø ©§¨§¥§©¥¦¦§¥§©¥§¦©¦§©¦¦¤¤§¤¤©¦¡¦¤¤
øîBà:úBèeøôa ïlk.àáé÷ò éaøøîBà:äôéèç øqçîä–àîè,äLéèì øqçîäå–øBäè. ¥ª¨¦§©¦£¦¨¥©§ª¨£¦¨¨¥§©§ª¨§¦¨¨
·àðéæç ïéîk øîñî BLàøa äNòL ìwî–àîè,Bønñ–àîè,ïBòîL éaøøîBà:äLGL Ba äNòiL ãò ©¥¤¨¨§Ÿ©§¥§¦£¦¨¨¥¦§¨¥©¦¦§¥©¤©£¤§¨

íéøãñ;ïlëåéBðì ïàNòL–ïéøBäè.úé÷éðî BLàøa äNò,úìca ïëå–äøBäè;Bì døaçå éìk äúéä–äàîè. §¨¦§ª¨¤£¨¨§§¦¨¨§Ÿ§¦¦§¥©¤¤§¨¨§¨§¦§¦§¨§¥¨

:øðä úà.gezinle:äéúåúôù åçúîéù éãë ãâáä úôùá èçî [íéáçåúù] íéâøåàä êøãë ãâáä úôù äá çåúîì øîåìë .ïðéñøâ
ci`.zekzn ilk:åøáùðå åòòåøúðù.oxeriy `ed dnk:àîèéì íéìë íéáåùç åéäéå åúëàìî ïéòî äùåò àø÷éå ïäî øàùðä øáùä øåòéù äéäé äîë

.mgin:íå÷îå÷î ìåãâ àåäå .íéî åá ïéîîçîù.mirlq lawl ick:ïéøðéã íéòáøà òìñ ìëù.qaldíéçéúøîù ìåãâ úùåçð éìë àåäå .ñôìä éñøâã úéà
:åëåúá ïçéãäì íéðè÷ úåðåúé÷ åá íéðúåðå íéî åëåúá.zehexta olek:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .úåèåøô ìá÷ì éãë ïäìù øáùá ùé íà íéøòùî ïìåë

.`nh dtbd xqegndïåùìî ,äôâä .ïúëàìî íéøîâð åø÷îã ,ïéàîè ,ïäìù éåñéëä íéøñåçîä íéìëã ,øîà÷å ,íéìë ìù ïúééùò úìçúá éøééî àáé÷ò 'ø
úåúìãä åôéâé('æ äéîçð)éðù øùòî úëñîáã äð÷ àì ïôâù ô"òà .áåâéúå óåâéå çúôéù éãë ,äðùîá ùé äáøäå .[á"é äðùî 'â ÷øô]ïúåà äñéëù ,ùåøéô

á:äôåâî.xedh dyihl xqegneáåùç àåäùìæøáå úùåçð ùøåç ìë ùèåì ïåùì ,äùéèì .äàîåè ïéìá÷î ïðéàù úåëúî éìë éîìåâ('ã úéùàøá):
a.`pifgéáøòá íäì ïéøå÷å .åììä úåì÷î íãéá íéàùåð íåéä íéøöî êìî éãáò ìëå .àðéæç àø÷ðä àåäå ìæøá ìù çåôú ïéîë ì÷îä ùàøá úåùòì íéâäåð

:äù÷å äáø äëî íäá åëéù éãë íéøîñî íäá íéöòåðù íéîòôå .ñ"åáãìà.mixcq dyly:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .éìë áåùç æàå ,íéøîñî ìùo`yr
.ieplì÷îä úà úåôéì éãë íéøééåöî íé÷ã íéøîñîá åàùòù ïåâë.xedhúåëäì ïàùòùë ìáà .øåäè àåäù ìéòì ïðúã ,õòä úà ùîùîä úëúî éåäã

:àîèå úëúîä úà ùîùî õò éåä ,èåáçìå.zwipn:ì÷îä úà äá ñéðëäå ,úëúî ìù úøôåôù ïéîë.zlca oke:õøàä åðìëàú àìù éãë úìãä úçú

`xephxa yexit

שתימתח, כדי היריעה בשפת מחט מקבלת äàîèשתוחבים השן – ÀÅÈ
שאינה  הוא הדין צמר, של ממסרק שניטלה בשן  ודווקא טומאה.

אלו  ששיניים לפי שימוש , לאיזה התקינה כן  אם אלא טומאה מקבלת
פשתן , של  ממסרק שן  אבל  בשעווה. לכתיבה ראויות ואינן  הן, דקות

תיקון , צריכה אינה שעווה, של בפנקס לכתיבה וראויה היא, שעבה
טומאה  מקבלת פשתן של ממסרק שניטלה ששן  לעיל , שנינו  ולכן 

עצמה א ).בפני מג, יבמות  בגמרא  פפא רב לפי (הר"ש

א ה נ ש מ ר ו א ב

טומאה. ומקבלים כלים חשובים עדיין  הם אימתי מתכת, כלי בשברי דנה משנתנו

úBëzî éìk, שנשברו –ïøeòL àeä änk שעדיין השברים, של – ÀÅÇÀÇÈÄÈ
בהם  שהיתה בטומאתם להישאר או  טומאה, לקבל כלים חשובים יהיו

Baבתחילה? úåàHîì éãk ,éìcä;לשתות מים הדלי, בשבר – ÇÀÄÀÅÀÇ
Ba íçéì éãk ,íe÷î÷;מים בו  לחמם –íçî שמחממים כלי  – ËÀÀÅÀÇÅÅÇ

מקומקום, גדול  והוא מים, íéòìñבו ìa÷ì éãk במפרשים – ÀÅÀÇÅÀÈÄ
התוספתא),מבואר  פי שנשברו ,(על בכגון מדובר  ובקומקום שבדלי

המשנה  ובאה שניקבו, בכגון מדובר דלהלן , הכלים ובשני  במיחם ואילו 
סלעים, המיחם את למלא שאפשר  עד  גדול , אינו הנקב שאם ללמד ,

היו  שלפעמים לפי זה, שיעור חכמים וקבעו  טומאה. מקבל  הריהו
בו. סלעים לשמירת במיחם גורסים:ñôläמשתמשים ויש  האילפס; – ÇÀÈ

qald,גדולה יורה היינו –úBðBúé÷ ìa÷ì éãk למלאו שאפשר – ÀÅÀÇÅÄ
חמים. במים בו  להדיחם קטנים, כדים כעין éãkקיתונות, ,úBðBúé÷ÄÀÅ

úBèeøt ìa÷ì.מתוכם יפלו ולא פרוטות, אותם למלא שאפשר – ÀÇÅÀ
ïééa ,ïéé úBcî שלהם השברים שיעור  יין , בהם שמודדים כלים – ÄÇÄÀÇÄ

טומאה, מקבלים הם הרי יין, בהם למדוד  עדיין ראויים הם שאם ביין,

ïîLa ,ïîL úBcîe השברים שיעור שמן, בהם שמודדים וכלים – ÄÆÆÀÆÆ
שמן ; בהם למדוד úBèeøôaכדי ïlk :øîBà øæòéìà éaøכל – ÇÄÁÄÆÆÅËÈÄÀ

בפרוטות, השברים של  שיעורם שניקבו, או  שנשברו  ושמן יין מידות
טומאה. מקבלים פרוטות, מקבלים עדיין  הם àáé÷òשאם éaøÇÄÂÄÈ

äôéèç øqçîä :øîBà:גורסים ויש  –,dtbd xqegndכלומר ÅÇÀËÈÂÄÈ
טומאה;àîèסתימה, מקבל  –äLéèì øqçîäå עבודת שהיא – ÈÅÀÇÀËÈÀÄÈ

רביøBäèאומן, בא לא המפרשים רוב לפי  טומאה. מקבל אינו  – È
והוא  מתכת, כלי  בגולמי אחר, בענין הוא עוסק אלא לחלוק, עקיבא

מקבלים  וכיסוי , מגופה אלא מחוסרים שאינם שכלים ללמד, בא

מחוסרים  אם אבל  מלאכתם, שנגמרה כלים הם שחשובים לפי טומאה,
טומאה. מקבלים ואינם מתכת, כלי גולמי עדיין הם הרי לטישה, הם

מפרשים dpynd),ויש oeyl zernynke ,`ztqezdn gkeny itk)שרבי
או  שנשבר  מתכת כלי בענין החכמים על לחלוק אמנם בא עקיבא

את  לסתום שאפשר היינו הגפה, מחוסר  הוא שאם סובר  והוא שניקב,
הכלי לפיכך  אומן , צריכה אינה זו ומלאכה הואיל השבר, או  הנקב

הגירסה  את נוקט שהוא אלא הגר "א, של שיטתו  היא כך טמא;
nh`,שלפנינו : ,dtihg xqegndואי שנשבר , מתכת כלי מפרש: והוא

וצריך מהשברים היוצאים החידודים מפני בו  להשתמש  אפשר
לחטפו , יכול והדיוט אומן, צריכה אינה שחטיפה טמא, להחליקם,

אבל חידודיו . ליטול dyihl,היינו  xqegnd בו להשתמש  יכול שאינו 
שילטשהו, אומן xedh,עד צריכה אחרונה ").שלטישה "משנה (עיין

àúôñåú.(` ,c `rivn `aa milk) חטיפה המחוסר  מתכות: בכלי  אמרו "כלל
כלי אומרים: וחכמים עקיבא. רבי  דברי  טהור; – לטישה המחוסר  טמא, –

לאו,errexzpyמתכות ואם טמאין, – ראשונה מלאכתן מעין  משמשין אם
בו להחם כדי – המיחם לשתות, בו למלאות כדי  – דלי כיצד? טהורין. –

האורחין... את בו לשמש כדי  – והקיתון eawלשתות, pכדי – קומקומין
וכו '. קיתונות" לקבל  כדי הלבס סלעים. לקבל כדי – מיחם חמין . לקבל

i y i n g m e i
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àðéæç ïéîk øîñî BLàøa äNòL ìwî,כפתור כעין  –àîè ÇÅÆÈÈÀÙÇÀÅÀÄÂÄÈÈÅ
נוי לשם אינו  בראשו  שעשה שהמסמר  לפי טומאה, מקבל המקל  –

המתכת. את משמש  שהמקל  והרי  קשה, מכה בו  להכות כדי okeאלא
m`Bønñ,מסמרים בו שנעץ –àîè.המקל –:øîBà ïBòîL éaø ÄÀÈÅÇÄÄÀÅ

GL Ba äNòiL ãòíéøãñ äL אלא טומאה, מקבל המקל אין  – ÇÆÇÂÆÀÈÀÈÄ
המקל בטל  זה שבכגון מסמרים, של שורות שלוש  בו  עשה כן  אם

המסמרים. oerny.לגבי  iaxk dkld oi`eïlëå שנימנו המסמרים, וכל – ÀËÈ
שסימרם, ובין כחזינא שעשאם בין  היינו  éBðìברישא, ïàNòL– ÆÂÈÈÀ

המקל , את לייפות שבכגון –ïéøBäèכדי  לפי  טומאה, מקבלים אינם ÀÄ
העץ. את משמשת המתכת úé÷éðîזה BLàøa äNò כמין – ÈÈÀÙÀÄÄ

מתכת, של  úìcaשפופרת ïëå שלא הדלת, תחת שפופרת עשה – ÀÅÇÆÆ
בקרקע, הדלת ה äøBäèתיגרד  משמשת – שהמתכת לפי  מניקית, ÀÈ

העץ; המניקית,äúéäאת –éìk, לשימוש עצמו בפני  –døaçå ÈÀÈÀÄÀÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊeøaLpL ïéðBì÷Làä ïéîeckä,úîi÷ ïälL éì÷ðàäå–ïéàîè elà éøä.øaònä,äøænäå,áBbnäå,÷øñnä ïëå ©©¦¨©§§¦¤¦§§§¨ª§§¦¤¨¤©¤¤£¥¥§¥¦©©§¥§©¦§¤§©©§¥©©§¥
Làø ìL,ïäépMî úçà äìhpL,úëzî ìL ïàNòå–ïéàîè elà éøä.øîà ïlk ìòåòLBäé éaø:Lecç øác ¤Ÿ¤¦§¨©©¦¦¥¤©£¨¨¤©¤¤£¥¥§¥¦§©ª¨¨©©¦§ª©§©¦

íéøôBñ eLcç,áéLà äî éì ïéàå. ¦§§¦§¥¦¨¨¦
ÁåépL eìhpL ïzLt ìL ÷øñî,íézL Ba øizLðå–àîè,úçàå–øBäè;ïîöò éðôa úçà úçà ïlëå– ©§¥¤¦§¨¤¦§¦¨§¦§©©§©¦¨¥§©©¨§ª¨©©©©¦§¥©§¨

úBàîè.íézðaî úçà åépL eìhpL øîö ìLå–øBäè;ãçà íB÷îa LGL Ba øizLð–àîè.äðBöéçä äúéä §¥§¤¤¤¤¦§¦¨©©¦¦§©¦¨¦§©©¨§¨¤¨¨¥¨§¨©¦¨
ïäî úçà–øBäè.úè÷ìîì ïàNòå íézL epnî eìhð–úBàîè;øpì dðé÷úäå úçà,çezîì Bà–äàîè. ©©¥¤¨¦§¦¤§©¦©£¨¨§©§¤¤§¥©©§¦§¦¨©¥§¦©§¥¨

:äîöò éðôá äàîè
f.oineckdúåéì÷ðåàå øéæ ïéîë ,ùøéô í"áîøå .ïððöì éãë øéåàá íéî ìù úåéçåìö úåéì÷ðåà ïúåàá ïéìåúå ,êìéàå êìéà úåéì÷ðåà åðîî íéàöåéå êåøà ìåãâ õò

:øåáì åìôðù íéìëä ïéìòî åáå åéúåáéáñ.oipelwy`d:ïåì÷ùàá íéùòðù.bebnde dxfnde xarndïáúä øéáòäìå ïáúä ïî äàåáúä úå÷ðì ïééåùò íéìë
åéðéùå ,äøæî àø÷ð êëéôì ,ïøåâá ïéèçä íéøåæ åá äøæîäå .íå÷îì íå÷îî ïáúä ïéøéáòî åáå ,íãà éðá ìù ãéì äîåãå íéðéù åì ùé øáòîä .íå÷îì íå÷îî

:äøæîá äúåà åøæù øçà äàåáúä íéøøåá åáå ,äøæîä éðéùî úåáåøî åéðéù .âåâîäå .øáòîä éðéùî úåáåøî.mixteq eycig ycg xacúåéäì åéä ïééåàø
:äàîåè åäì àúçð àì úëúî ìù úçà ïù íåùîå ,åäðéð õò éìë éèåùôã ,íéøåäè.aiydl dn il oi`e:ïë åøîà äî éðôî

g.ozyt ly wxqn:ïúùôä íé÷øåñ åáå ,õòá íéáåçú íéëåøà íéèçî ïéòë úåáåøî íéðéù åì ùé.`nh mizy ea xiizypeéðù àìà åá åøééúùð àì íà
:ïúëàìîì åæç éúëàã ,÷øñîä àîè ãáìá íéðéù.ze`nh onvr ipta zg` zg`äá áåúëì àéæçã ,äàîè ,÷øñîä ïî äìèðù äîöò éðôá ïùå ïù ìë

:äåòù ìù ñ÷ðôá.xnv lye:øîö ìù ÷øñî.miizpian zg`:éæç àì åú ,úéòöîàä äìèð úåëåîñä ùìù ìëîù.xedh odn zg` dpevigd dzid
øåäè ,åøàùðù ùìùä ïî úçà äðåöéçä íà êëìä ,åðìù ùàøä ÷øñîáù äðåöéçä ïéòë ,äá ÷åøñì äéåàø äðéàå äáçø àéä ÷øñîä ìù äðåöéçä ïùä

:íéðéù éúù àìà ïàë ïéàù äá ÷åøñì äéåàø äðéàù ,÷øñîä.zhwlnl o`yre:øòùä úà ïäá è÷ìì.xpl dpiwzdeäá áéèéäìå äìéúôä äá àéöåäì

`xephxa yexit

מכ החותם, את שם לשבץ באלמוג ועשויקיבול הואיל  מקום ל
קיבול בית נקרא זה אין תוספות למלאותו , ועיין טוב"; יום ("תוספות 

כך ). על שתמה איגר , עקיבא  מתכת,ïMäרבי של –úçúBtaL ñhaL ÇÅÆÇÇÆÇÇÇ
נקרא: רחב שהוא ומשום בדלת, הקבוע שבמנעול  היינו –qh

,zgzetay לפתוח וכשרוצים שן, בולטת שבו בריח, פנימה בתוכו ויש 
המפתח  שבראש בחפין  ודוחפים שבטס בחור המפתח תוחבים המנעול ,

המנעול נפתח כך  ידי  ועל  שבבריח, השן  ישראל");את ויש("תפארת
בפותחת, או בטס הקבוע השן  השן çzônaLåמפרשים: או – ÀÆÇÇÀÅÇ

dîöòשבמפתח, éðôa äàîè מקבלת היא הרי מהם, ניטלה אם – ÀÅÈÄÀÅÇÀÈ
עצמה בפני zkqnaטומאה z`aend `ziixan miywny miyxtna oiir)

" :` ,`t zayoi`nh zgzeta oraw , o ix edh zgzet itg,mivxzne ,"
.(y"xd ± .mireaw mpi`yl mireaw oia lcad ile` yiy
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ïéðBì÷Làä ïéîeckä– באשקלון  הנעשים –eøaLpL–meck ÇÇÄÈÇÀÀÄÆÄÀÀ
אונקליות ממנו  שיוצאים ארוך  עץ mitetk),הוא miee) בהן ותולים ¨¦

בו  שמעלים מפרשים, ויש לצננם; כדי  באוויר מים מלאים בקבוקים

לתוכו שנפלו הכלים את או  הדלי  את הבור פירוש מן  לפי (הר "ש

והערוך ); ללמד ,הגאונים משנתנו exayp,ובאה mineckd m`yéì÷ðàäåÀÈËÀÀÄ
éøä ,úîi÷ ïälLïéàîè elàשהאונקלי לפי טומאה, מקבלים – ÆÈÆÇÆÆÂÅÅÀÅÄ

הכלי. עיקר שמעבירים øaònäהיא קלשון , כעין שיניים, בעל כלי – ÇÇÀÅ
למקום, ממקום התבן את בעלäøænäåבו  קלשון, כעין הוא אף – ÀÇÄÀÆ

מן  לנקותה התבואה, את בו שזורים וארוכות, רחבות צפופות, שיניים
התבואה áBbnäåהמוץ, מן התבן  את בו שמוציאים מזרה כמין  – ÀÇÇ

הם; עץ כלי  פשוטי אלו  וכל  במזרה; שזרוה ìLלאחר ÷øñnä ïëåÀÅÇÇÀÅÆ
ïäépMî úçà äìhpL ,Làø שן מהם הוסרה אם אלו , כל  – ÙÆÄÀÈÇÇÄÄÅÆ

úëzîאחת, ìL ïàNòå,מתכת של  שן להם ותיקן –elà éøä ÇÂÈÈÆÇÆÆÂÅÅ
ïéàîè. השן אותה משום טומאה, מקבלים –éaø øîà ïlk ìòå ÀÅÄÀÇËÈÈÇÇÄ

íéøôBñ eLcç Lecç øác :òLBäé,הם עץ כלי  פשוטי שהרי – ÀËÇÀÇÄÄÀÀÄ
מפרשים, ויש  מתכת; של  האחת השן משום טומאה לקבל  ראויים ואינם

האשקלונים הכדומים על  גם מוסבים יהושע רבי "משנה שדברי  (עיין

ישראל "), "תפארת áéLàאחרונה"; äî éì ïéàå אמרו מה מפני – ÀÅÄÈÈÄ
כן  מפרשים:(ברטנורא ),חכמים ויש  לדבריהם. טעם מצא שלא כלומר 

aiy` dn il oi`e לו שאין  כלומר דבריהם, על להשיב מה לי  אין  –

מסופק החידוש  אבל  חכמים, דברי  על לחלוק (רמב"ם ).תשובה

" oipraaebnde dx fnde xarnd":הרמב"ם כותב
והשעורים  החיטים בהם יבֹורו האדם, כף כדמיון  הם הגורן  כלי מיני  "שלושה

השיניים רוב מהן  כי תמונתם, התחלפות לפי שמותם ויתחלפו  (lraמהתבן,
,(zeaexnd miipiydהענין בסוף החיטים בו  d`eazd),יבוררו iewip seqa)וממנו

החיטים  בו יבוררו  בלבד , שיניים שלוש אם כי  לו  אין  השיניים, מעט
והוא הגס, מהתבן  הענין  –;xarndבתחילת ממנו שיניים ;dxfndורוב

נקרא מהם השיניים רוב ."aebnוהיותר
שהלשון דעה, ויש ו . משנה ד פרק יום" "טבול במסכת כולה שנויה משנתנו 

"ol ek lreזו למשנה שם שקדמו  המשניות על גם מוסב יהושע"... רבי אמר
(הרא"ש).

i r i a x m e i
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ïzLt ìL ÷øñî שתחובות עץ של לוח והוא פשתן, בו שסורקים – ÇÀÅÆÄÀÈ
ארוכות, מחטים כעין מרובות ברזל שיני  øizLðåבו ,åépL eìhpLÆÄÀÄÈÀÄÀÇÇ

íézL Ba,בלבד שיניים שתי –àîè,טומאה מקבל  המסרק – ÀÇÄÈÅ
למלאכתו; הוא ראוי  אלא úçàåשעדיין  בו  נשתיירה לא אם אבל  – ÀÇÇ

אחת, ראויøBäèשן  אינו  ששוב טומאה, מקבל המסרק אין  – È
úBàîèלשימושו; ,ïîöò éðôa úçà úçà ïlëå ושן שן  כל – ÀËÈÇÇÇÇÄÀÅÇÀÈÀÅ

מפני טומאה, מקבלת היא הרי המסרק, מן כשניטלה עצמה, בפני
לכ היא שעווהשראויה של בפנקס בה d).תוב dpyn lirl oiir)ìLåÀÆ

øîö, צמר של ומסרק –íézðaî úçà åépL eìhpL שניטלה – ÆÆÆÄÀÄÈÇÇÄÄÀÇÄ
שנייה, שן כל  שהואילøBäèממנו  טומאה, מקבל המסרק אין – È

הצמר ; לסריקת ראוי  אינו  לזו , זו סמוכות אינן Baוהשיניים øizLðÄÀÇÇ
GLL,סמוכות שיניים –ãçà íB÷îa שיניו שאר שכל  אף – ÈÀÈÆÈ

לשימושו .àîèניטלו, עדיין הוא שראוי טומאה, מקבל המסרק – ÈÅ
äðBöéçä äúéä ואינה רחבה שהיא המסרק, של החיצונה השן  – ÈÀÈÇÄÈ

לסריקה, ïäîראויה úçà, שנשארו הסמוכות השלוש  מן  אחת – ÇÇÅÆ
øBäè. לשימושו ראוי  ואינו שיניים, שתי  אלא בו  שאין  לפי המסרק, – È

epnî eìhð,מהמסרק –íézL,שיניים שתי –úè÷ìîì ïàNòå ÄÀÄÆÀÇÄÇÂÈÈÀÇÀÆÆ
בהן, וכיוצא שערות בהן ללקט מלקחיים, לכעין –úBàîèהרי – ÀÅ

כלי; הן  שחשובות טומאה, מקבלות המסרק úçàהן מן ניטלה – ÇÇ
אחת, øpìשן  dðé÷úäå בה ולהיטיב הפתילה את בה להוציא – ÀÄÀÄÈÇÅ
הנר , çezîìאת Bà האורגים כדרך  הבגד, שפת בה למתוח – ÀÄÇ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn xyr drax` wxt milk zkqn

¯ ˘ Ú ‰ Ú · ¯ ‡ ˜ ¯ Ù
‡úBëzî éìk,ïøeòL àeä änk?éìcä–Ba úåàHîì éãk.íe÷î÷–Ba íçéì éãk.íçî–íéòìñ ìa÷ì éãk. §¥©§©¨¦¨©§¦§¥§©ª§§¥§©¥¥©§¥§©¥§¨¦

ñôlä–úBðBúé÷ ìa÷ì éãk.úBðBúé÷–úBèeøt ìa÷ì éãk.ïéé úBcî–ïééa,ïîL úBcîe–ïîLa;øæòéìà éaø ©§¨§¥§©¥¦¦§¥§©¥§¦©¦§©¦¦¤¤§¤¤©¦¡¦¤¤
øîBà:úBèeøôa ïlk.àáé÷ò éaøøîBà:äôéèç øqçîä–àîè,äLéèì øqçîäå–øBäè. ¥ª¨¦§©¦£¦¨¥©§ª¨£¦¨¨¥§©§ª¨§¦¨¨
·àðéæç ïéîk øîñî BLàøa äNòL ìwî–àîè,Bønñ–àîè,ïBòîL éaøøîBà:äLGL Ba äNòiL ãò ©¥¤¨¨§Ÿ©§¥§¦£¦¨¨¥¦§¨¥©¦¦§¥©¤©£¤§¨

íéøãñ;ïlëåéBðì ïàNòL–ïéøBäè.úé÷éðî BLàøa äNò,úìca ïëå–äøBäè;Bì døaçå éìk äúéä–äàîè. §¨¦§ª¨¤£¨¨§§¦¨¨§Ÿ§¦¦§¥©¤¤§¨¨§¨§¦§¦§¨§¥¨

:øðä úà.gezinle:äéúåúôù åçúîéù éãë ãâáä úôùá èçî [íéáçåúù] íéâøåàä êøãë ãâáä úôù äá çåúîì øîåìë .ïðéñøâ
ci`.zekzn ilk:åøáùðå åòòåøúðù.oxeriy `ed dnk:àîèéì íéìë íéáåùç åéäéå åúëàìî ïéòî äùåò àø÷éå ïäî øàùðä øáùä øåòéù äéäé äîë

.mgin:íå÷îå÷î ìåãâ àåäå .íéî åá ïéîîçîù.mirlq lawl ick:ïéøðéã íéòáøà òìñ ìëù.qaldíéçéúøîù ìåãâ úùåçð éìë àåäå .ñôìä éñøâã úéà
:åëåúá ïçéãäì íéðè÷ úåðåúé÷ åá íéðúåðå íéî åëåúá.zehexta olek:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .úåèåøô ìá÷ì éãë ïäìù øáùá ùé íà íéøòùî ïìåë

.`nh dtbd xqegndïåùìî ,äôâä .ïúëàìî íéøîâð åø÷îã ,ïéàîè ,ïäìù éåñéëä íéøñåçîä íéìëã ,øîà÷å ,íéìë ìù ïúééùò úìçúá éøééî àáé÷ò 'ø
úåúìãä åôéâé('æ äéîçð)éðù øùòî úëñîáã äð÷ àì ïôâù ô"òà .áåâéúå óåâéå çúôéù éãë ,äðùîá ùé äáøäå .[á"é äðùî 'â ÷øô]ïúåà äñéëù ,ùåøéô

á:äôåâî.xedh dyihl xqegneáåùç àåäùìæøáå úùåçð ùøåç ìë ùèåì ïåùì ,äùéèì .äàîåè ïéìá÷î ïðéàù úåëúî éìë éîìåâ('ã úéùàøá):
a.`pifgéáøòá íäì ïéøå÷å .åììä úåì÷î íãéá íéàùåð íåéä íéøöî êìî éãáò ìëå .àðéæç àø÷ðä àåäå ìæøá ìù çåôú ïéîë ì÷îä ùàøá úåùòì íéâäåð

:äù÷å äáø äëî íäá åëéù éãë íéøîñî íäá íéöòåðù íéîòôå .ñ"åáãìà.mixcq dyly:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .éìë áåùç æàå ,íéøîñî ìùo`yr
.ieplì÷îä úà úåôéì éãë íéøééåöî íé÷ã íéøîñîá åàùòù ïåâë.xedhúåëäì ïàùòùë ìáà .øåäè àåäù ìéòì ïðúã ,õòä úà ùîùîä úëúî éåäã

:àîèå úëúîä úà ùîùî õò éåä ,èåáçìå.zwipn:ì÷îä úà äá ñéðëäå ,úëúî ìù úøôåôù ïéîë.zlca oke:õøàä åðìëàú àìù éãë úìãä úçú

`xephxa yexit

שתימתח, כדי היריעה בשפת מחט מקבלת äàîèשתוחבים השן – ÀÅÈ
שאינה  הוא הדין צמר, של ממסרק שניטלה בשן  ודווקא טומאה.

אלו  ששיניים לפי שימוש , לאיזה התקינה כן  אם אלא טומאה מקבלת
פשתן , של  ממסרק שן  אבל  בשעווה. לכתיבה ראויות ואינן  הן, דקות

תיקון , צריכה אינה שעווה, של בפנקס לכתיבה וראויה היא, שעבה
טומאה  מקבלת פשתן של ממסרק שניטלה ששן  לעיל , שנינו  ולכן 

עצמה א ).בפני מג, יבמות  בגמרא  פפא רב לפי (הר"ש
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טומאה. ומקבלים כלים חשובים עדיין  הם אימתי מתכת, כלי בשברי דנה משנתנו

úBëzî éìk, שנשברו –ïøeòL àeä änk שעדיין השברים, של – ÀÅÇÀÇÈÄÈ
בהם  שהיתה בטומאתם להישאר או  טומאה, לקבל כלים חשובים יהיו

Baבתחילה? úåàHîì éãk ,éìcä;לשתות מים הדלי, בשבר – ÇÀÄÀÅÀÇ
Ba íçéì éãk ,íe÷î÷;מים בו  לחמם –íçî שמחממים כלי  – ËÀÀÅÀÇÅÅÇ

מקומקום, גדול  והוא מים, íéòìñבו ìa÷ì éãk במפרשים – ÀÅÀÇÅÀÈÄ
התוספתא),מבואר  פי שנשברו ,(על בכגון מדובר  ובקומקום שבדלי

המשנה  ובאה שניקבו, בכגון מדובר דלהלן , הכלים ובשני  במיחם ואילו 
סלעים, המיחם את למלא שאפשר  עד  גדול , אינו הנקב שאם ללמד ,

היו  שלפעמים לפי זה, שיעור חכמים וקבעו  טומאה. מקבל  הריהו
בו. סלעים לשמירת במיחם גורסים:ñôläמשתמשים ויש  האילפס; – ÇÀÈ

qald,גדולה יורה היינו –úBðBúé÷ ìa÷ì éãk למלאו שאפשר – ÀÅÀÇÅÄ
חמים. במים בו  להדיחם קטנים, כדים כעין éãkקיתונות, ,úBðBúé÷ÄÀÅ

úBèeøt ìa÷ì.מתוכם יפלו ולא פרוטות, אותם למלא שאפשר – ÀÇÅÀ
ïééa ,ïéé úBcî שלהם השברים שיעור  יין , בהם שמודדים כלים – ÄÇÄÀÇÄ

טומאה, מקבלים הם הרי יין, בהם למדוד  עדיין ראויים הם שאם ביין,

ïîLa ,ïîL úBcîe השברים שיעור שמן, בהם שמודדים וכלים – ÄÆÆÀÆÆ
שמן ; בהם למדוד úBèeøôaכדי ïlk :øîBà øæòéìà éaøכל – ÇÄÁÄÆÆÅËÈÄÀ

בפרוטות, השברים של  שיעורם שניקבו, או  שנשברו  ושמן יין מידות
טומאה. מקבלים פרוטות, מקבלים עדיין  הם àáé÷òשאם éaøÇÄÂÄÈ

äôéèç øqçîä :øîBà:גורסים ויש  –,dtbd xqegndכלומר ÅÇÀËÈÂÄÈ
טומאה;àîèסתימה, מקבל  –äLéèì øqçîäå עבודת שהיא – ÈÅÀÇÀËÈÀÄÈ

רביøBäèאומן, בא לא המפרשים רוב לפי  טומאה. מקבל אינו  – È
והוא  מתכת, כלי  בגולמי אחר, בענין הוא עוסק אלא לחלוק, עקיבא

מקבלים  וכיסוי , מגופה אלא מחוסרים שאינם שכלים ללמד, בא

מחוסרים  אם אבל  מלאכתם, שנגמרה כלים הם שחשובים לפי טומאה,
טומאה. מקבלים ואינם מתכת, כלי גולמי עדיין הם הרי לטישה, הם

מפרשים dpynd),ויש oeyl zernynke ,`ztqezdn gkeny itk)שרבי
או  שנשבר  מתכת כלי בענין החכמים על לחלוק אמנם בא עקיבא

את  לסתום שאפשר היינו הגפה, מחוסר  הוא שאם סובר  והוא שניקב,
הכלי לפיכך  אומן , צריכה אינה זו ומלאכה הואיל השבר, או  הנקב

הגירסה  את נוקט שהוא אלא הגר "א, של שיטתו  היא כך טמא;
nh`,שלפנינו : ,dtihg xqegndואי שנשבר , מתכת כלי מפרש: והוא

וצריך מהשברים היוצאים החידודים מפני בו  להשתמש  אפשר
לחטפו , יכול והדיוט אומן, צריכה אינה שחטיפה טמא, להחליקם,

אבל חידודיו . ליטול dyihl,היינו  xqegnd בו להשתמש  יכול שאינו 
שילטשהו, אומן xedh,עד צריכה אחרונה ").שלטישה "משנה (עיין

àúôñåú.(` ,c `rivn `aa milk) חטיפה המחוסר  מתכות: בכלי  אמרו "כלל
כלי אומרים: וחכמים עקיבא. רבי  דברי  טהור; – לטישה המחוסר  טמא, –

לאו,errexzpyמתכות ואם טמאין, – ראשונה מלאכתן מעין  משמשין אם
בו להחם כדי – המיחם לשתות, בו למלאות כדי  – דלי כיצד? טהורין. –

האורחין... את בו לשמש כדי  – והקיתון eawלשתות, pכדי – קומקומין
וכו '. קיתונות" לקבל  כדי הלבס סלעים. לקבל כדי – מיחם חמין . לקבל

i y i n g m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

àðéæç ïéîk øîñî BLàøa äNòL ìwî,כפתור כעין  –àîè ÇÅÆÈÈÀÙÇÀÅÀÄÂÄÈÈÅ
נוי לשם אינו  בראשו  שעשה שהמסמר  לפי טומאה, מקבל המקל  –

המתכת. את משמש  שהמקל  והרי  קשה, מכה בו  להכות כדי okeאלא
m`Bønñ,מסמרים בו שנעץ –àîè.המקל –:øîBà ïBòîL éaø ÄÀÈÅÇÄÄÀÅ

GL Ba äNòiL ãòíéøãñ äL אלא טומאה, מקבל המקל אין  – ÇÆÇÂÆÀÈÀÈÄ
המקל בטל  זה שבכגון מסמרים, של שורות שלוש  בו  עשה כן  אם

המסמרים. oerny.לגבי  iaxk dkld oi`eïlëå שנימנו המסמרים, וכל – ÀËÈ
שסימרם, ובין כחזינא שעשאם בין  היינו  éBðìברישא, ïàNòL– ÆÂÈÈÀ

המקל , את לייפות שבכגון –ïéøBäèכדי  לפי  טומאה, מקבלים אינם ÀÄ
העץ. את משמשת המתכת úé÷éðîזה BLàøa äNò כמין – ÈÈÀÙÀÄÄ

מתכת, של  úìcaשפופרת ïëå שלא הדלת, תחת שפופרת עשה – ÀÅÇÆÆ
בקרקע, הדלת ה äøBäèתיגרד  משמשת – שהמתכת לפי  מניקית, ÀÈ

העץ; המניקית,äúéäאת –éìk, לשימוש עצמו בפני  –døaçå ÈÀÈÀÄÀÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn



bרכו dpyn xyr drax` wxt milk zkqn

dúøäè àéä éúîéàî?éànL úéaíéøîBà:ìaçiMî;ìlä úéaíéøîBà:øaçiMî. ¥¥¨©¦©£¨¨¥©©§¦¦¤§©¥¥¦¥§¦¦¤§©¥
‚äéàpa ìL øèðw,Løç ìL øB÷cäå–ïéàîè elà éøä.íéìäà úBãúé,úBçBLnä úBãúéå–úBàîè.ìLúìL ©©§¨¤©©§©¨¤¨¨£¥¥§¥¦¦§Ÿ¨¦§¦§©¨§¥©§¤¤

úBçBLî ìL–äàîè;íéöòì äéeNòä–äøBäè.ìLìBãb éìc úìL–íéçôè äòaøà;ïè÷ ìLå–äøNò. ¤¨§¥¨¨£¨§¥¦§¨©§¤¤§¦¨©§¨¨§¨¦§¤¨¨£¨¨
ïéçtð ìL øBîç–àîè.øçä CBúa äépL äNòL äøâî–äàîè;ïìòîì ïhîlî dàNò–äøBäè.ïééeqkä ìëå £¤©¨¦¨¥§¥¨¤¨¨¦¤¨§©Ÿ§¥¨£¨¨¦§©¨§©§¨§¨§¨©¦¦

íéøBäè,íçî ìMî õeç. §¦¦¤¥©

.ilk dzid:éìëá äá ùîúùäì éåàø äøáéçù øçàå ì÷îì äøáéçå äîöò éðôá éìë åæ úøôåôù äúéä.d`nh]:[äúéäù åîë äàîèå ,äàîåè úìá÷î
.dzxdh `id izn`n:äúàîåè éãéî àöúå øäèú éúîéàî ,äàîèðù ú÷éðî.lagiyn:äúøåö úåçôéå äðúéçùéùî.xagiynì÷îá åà úìãá äðøáçéùî

:äúàîåè éãéî äàöéå äðîî éìë íù ìèá øáë ,éìëá ãåò ùîùú àìù íéøîñîá äðòá÷éå
b.i`pa ly xhpwd:ìúåëä úà åá íéëúåç íéàðáäù ìæøá ìù äèîå èáù àåäù åá åùøéô.xewcdàî÷ ÷øô ùéøá ïðúã äñëéå ø÷ãá øåôçé åîë .ãúé

:äöéáã.yxg:øâð.milde` zecziøáãì éøäù ,ò÷ø÷ éãé ìò åùéîùú äæ ïéàå .úåãúéá íéøúéî íéøùå÷å íéìäåà íéçúåîå õøàá ìæøá ìù úåãúé íéöòåð
:íéùîùî ïä ìèìèéîä.zegeynd zeczie:íéããåîå ìáç åá íéøùå÷å ò÷ø÷á úåãúé íéöòåð ,íéçà ú÷åìçì ò÷ø÷ä éããåî.d`nh zegeyn ly zlyly

:äá ãåãîì úìùìù úåùòì íéìéâø êëéôì ,äæî øúåé äæì çúåîù íéîòô .ìåò ùé ìáçä úãéãîáù éôì.mivrl dieyråà ,íéöò ìù äìéáç äá øåù÷ì
:õòä úà úùîùîä úëúîë àéåäã ,äøåäè êëì úãçåéîä úìùìùäå .ìáç àåìî äãîá íéöò íéøëåîù úåîå÷î ùéù ,íéöò äá ãåãîì.migth drax`

:ãé áéùç àì ïëî øúåéå.migtp ly xengìæøá éìë àåäù éúàöî øçà íå÷îáå .éúåáø éì äåùøéô êë .øåîç àø÷ð åéìò áëåø íéçôð ìù çåôîäù õòä
:ãàî äìåãâå ääåáâ ïúôùù íéìåãâä íéìëä ìò úåëäì íéöåøùë êë íéùåòå ,éðùä äö÷ä ìò äëîå ãçàä äö÷ä ìò áëåø ïîåàäå ,øåîç úøåöë.dxibn

úìãá äðòá÷éù ãò ,äúéäù åîë äàîè àéä éøäå ,äàîåè éãéî äàöé àì ,úìã ìù øåçä êåúá äéðéù äùòå ,úàîèðù ,úåçåìä äá íéøñåðù øñîä
:àúôñåúá ùøåôî éëäå .øîñîá.dlrnl dhnln d`yr:úìãä øåçá äëåôä äðúðå äëôäù.dxedh:øîñîá äòá÷ àìù ô"òà.oixedh oiieqikd lk
:ïîöò éðôá íù ïééåñéëì ïéàù éôì.mgin lyn uegìéòì ïðúã íéàôåø ìù éðè éåñéë åîë ,åîöò éðôá åá ïéùîúùîå åîöò éðôá íù åì ùéù åá àöåéë ìëå

íãà úòáè ÷øô['â äðùî]:íéðîîñ åá ïéçéðîù éôì ,ìëä éøáãì àîèã

`xephxa yexit

Bì היא ראויה עדיין שחיברה לאחר  ואף לדלת), (וכן למקל –
ככלי, בה טומאה,äàîèלהשתמש מקבלת שהיא כלומר המניקית, – ÀÅÈ

כבתחילה. טמאה היא הרי חיבורה, לפני  טמאה היתה éúîéàîÅÅÈÇואם
dúøäè àéä,טומאתה תצא מאימתי שנטמאה, מניקית –úéa ÄÇÂÈÈÅ

ìaçiMî :íéøîBà éànL ראויה תהא שלא עד שיקלקלנה בה, – ÇÇÀÄÄÆÀÇÅ
øaçiMîלשימושה; :íéøîBà ìlä úéa במסמרים יפה אותה – ÅÄÅÀÄÄÆÀÇÅ

ממנה  כלי  שם בטל  שאז ככלי , עוד תשמש  שלא עד  לדלת או  למקל
טומאתה מידי ועיין ויצאה אחרונה "; "משנה  טוב"; יום  "תוספות (עיין

כד). יא , כלים  הל ' רמב"ם 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

éàpa ìL øèðwäמשתמש שהבנאי בקצהו , מחודד  ברזל של  מוט – ÇÇÀÈÆÇÇ
קירות, להריסת Løçבו  ìL øB÷cäåשיש מקדח, כעין  מכשיר  – ÀÇÈÆÈÈ

מבארים: ויש וכדומה; במתכת בעץ, נקבים בו ולנקוב לדקור לנגר ,

חדים ראשיו ששני  נגר  של  ïéàîè(רח"א),הקרדום elà éøä– ÂÅÅÀÅÄ
טומאה. íéìäàמקבלים úBãúé אותן שנועצים ברזל של  יתדות – ÄÀÙÈÄ

האוהלים, מיתרי  את בהן וקושרים úBçBLnäבארץ úBãúéåשל – ÀÄÀÇÈ
כדי החבל  את בהן  וקושרים בקרקע יתדות שתוקעים קרקעות, מודדי

לקרקע úBàîèלמתחו, משמשות היתדות שאין  טומאה, מקבלות – ÀÅ
אינן  הללו שהיתדות לפי הטעם, מבארים ויש המיטלטל . לדבר  אלא

למקום  ממקום הן מועברות אלא אחד , במקום קבועות להיות עשויות

אחרונה"). úBçBLî("משנה  ìL úìLìL מודדים היו  שפעמים – ÇÀÆÆÆÈ
ביותר, מדוייקת תהא שהמדידה כדי  בחבל , ולא ברזל של  בשלשלת

זו  שלשלת אבלäàîèואף טומאה; מקבלת –íéöòì äéeNòä ÀÅÈÈÂÈÀÅÄ
עצים חבילות בה לקשור העשויה שלשלת העשויה (רמב"ם ),– או 

במידה עצים שמוכרים מקומות שיש  עצים, בה äøBäèÀÈ(הר"ש ),למדוד 
לעץ המשמשת מתכת שזו  משום טומאה, מקבלת אינה (ברטנורא ),–

עצמה בפני שם לה שאין לפי הרא "ש).או ענין (רמב"ם ; מפרשים ויש
אמה, שלושים או  עשרים בת שלשלת מודדים שיש  אחרת, בדרך  זה

מצד אחד בקרקע, התקועים גדולים עצים לשני  השלשלת ומחברים
למדוד שצריך מי  וכל  לעולם, שם קבועה והשלשלת זה, מצד  ואחד  זה

אחת, אמה המציינים סימנים בה ויש  השלשלת, אל הולך דבר  איזה
שם  וקבועה לקרקע עשויה שהיא וכיון  וכו', אמות שלוש  אמות, שתי

טומאה מקבלת אינה לפיכך אחרונה").לעולם, éìc("משנה úìLìLÇÀÆÆÀÄ
ìBãb,גדול לדלי המחוברת –íéçôè äòaøà טפחים ארבעה עד – ÈÇÀÈÈÀÈÄ

חשובה  אינה מכאן  יותר אבל טומאה, ומקבלת לדלי  יד  חשובה אורך 
מרחוק, בשלשלתו  לאחוז  אפשר  אי הדלי של  כובדו  מרוב שכן יד,

ארבעה  עד  הלכך  הבאר , מן הדלי  את להעלות מקרוב בה אוחזים אלא
יד חשובה ואינה בה צורך לדלי אין  מכאן ויותר יד , חשובה טפחים

÷ïè(הגר"א); ìLå,קטן דלי  של  ושלשלת –äøNò עשרה עד – ÀÆÈÈÂÈÈ
הבאר מן  מעלים קטן שדלי טומאה, ומקבלת לדלי, יד חשובה טפחים

טפחים. עשרה עד מרחוק בה ואוחזים ארוכה, ìLבשלשלת øBîçÂÆ
ïéçtðהנפחים של  המפוח נתון  שעליו עץ של  בסיס הר"ב );– (הר "ש; ÇÈÄ

המחובר  חמור  בתבנית ברזל  כלי  מפרשים: עלויש  רוכב והנפח בעץ,
האחר; הקצה על ומכה האחד  מ àîèקצהו טומאה.– äøâîקבל  ÈÅÀÅÈ

משור , –øçä CBúa äépL äNòLחור לתוך שיניה שהכניס – ÆÈÈÄÆÈÀÇÙ
בחור שהכניסה קודם טמאה והיתה –äàîè(תוספתא ),הדלת, ÀÅÈ

בדלת  קבעה כן  אם אלא מטומאתה יוצאת שאינה כבתחילה, המגירה

ïìòîìבמסמר ; ïhîlî dàNò מלמטה שיניה את שהפך  – ÂÈÈÄÀÇÈÀÇÀÈ
תשמישן, כדרך  שלא קבעה äøBäèלמעלה, שלא פי על אף – ÀÈ

מפרשים: ויש xegdבמסמר ; jeza dipiy dyry dxbn את שתחב –
בולטות  ושיניה הפתח, לרוחב אורכה במשקוף, שעשה בסדק המגירה

המגירה על  נוקשת הדלת שתהא כדי הפתח, חלל לתוך  ("תפארת למטה

אינו d`nhישראל"), שהרי  לקרקע, כמשמשת נחשבת המגירה ואין –

בשיניה  מזיקה והיא הואיל  משם, ליטלה שסופו מאחר שם, מבטלה
ויוצאים; olrnlלנכנסים ohnln d`yrכלפי השיניים שתחב –

שנתבטלdxedhהמשקוף, משום או  מחוברת, כאילו  היא שחשובה –
אחרת: בדרך  מבארים ויש  כלי . שם jezaממנה dipiy dyry dxbn

xegd שיניים עשה אלא שבמגירה, הברזל מעצם השיניים עשה שלא –
במגירה, ותחבן עצמן  כלי ,d`nhבפני  שחשובה –ohnln d`yr

olrnl, בהן לנסר אפשר שאי  באופן השיניים את שעשה כלומר  –
dxedh.( הגר"א ïééeqkä(רמב"ם ; ìëå,מתכת של –íéøBäè– ÀÈÇÄÄÀÄ

עצמם, בפני שם להם שאין טומאה, מקבלים íçîאינם ìMî õeçÄÆÅÇ
עצמו . בפני בו  שמשתמשים בו , וכיוצא –

izdw - zex`ean zeipyn
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„äìâòaL ïéàîhä:úëzî ìL ìòä,áøèwäå,úBòeöøä úà úBìa÷îä íéôðkäå,äîäá éøàeö úçzL ìæøaäå, ©§¥¦¤¨£¨¨¨Ÿ¤©¤¤§©©§¥§©§¨©¦©§©§¤¨§§©©§¤¤©©©§¥§¥¨
CîBqä,øbçnäå,úBéeçîzäå,ìaðòä,äøBpväå,ïlk úà øaçîä øîñîe. ©¥§©©§¥§©©§¨¦§¨§©¦¨©§¥©§©¥¤ª¨

‰äìâòaL ïéøBähä:ätöîä ìòä,éBðì úBéeNòä íéôðk,ìBwä úà úBòéîLnä úBøôBôLe,éøàeö ãöaL øáàäå ©§¦¤¨£¨¨¨Ÿ©§ª¤§¨©¦¨£§§¨©©§¦¤©§¨£¨¤§©©§¥
äîäá,ìbìb ìL ááBqä,íéqhä,íééetväå,úBøîñnä ìk øàLe–ïéøBäè.úBëzî ìL äîäá éìcðñ–ïéàîè; §¥¨©¥¤©§©©©¦§©¦¦§¨¨©©§§§¦©§§¥§¥¨¤©§§¥¦

íòL ìL–ïéøBäè.éqääàîè ìa÷î éúîéàî ó?epôeLiMî.ïékqäå?äpæéçLiMî. ¤©©§¦©©¦¥¥¨©§©¥ª§¨¦¤§¤§©©¦¦¤©§¦¤¨
Âäàøî Ba äNòL úëzî ìL éðè éeqk–äãeäé éaøøäèî,íéîëçåïéànèî.äøaLpL äàøî,dðéà íà ¦¤¦¤©¤¤¤¨¨©§¨©¦§¨§©¥©£¨¦§©§¦©§¨¤¦§§¨¦¥¨

áø úà äàøîíéðtä–äøBäè. ©§¨¤Ÿ©¨¦§¨

c.`nh zkzn ly lerd:äàîåè ïéìá÷î úåëúî éìë éèåùôã.axhwêåúá ïéñéðëîå ,íéáå÷ð ïäå ,ìåòä ïî äæ ãöîå ìåòä ïî äæ ãöî ,ùé íéöò éðù
:åòöîàá ìåòäå ,úåîäáä éããö éðù ìò êùîðù õòä àåä áøè÷ù ,ùøéô í"áîøå .ø÷áä åèîùé àìù åúåà íéøùå÷å ,áøè÷ åîùå õò á÷ð åúåà.miitpkde

:ìæøá ìù íäå .íäéãâá éôðë ìò ïåùìî .áøè÷ ìù úååö÷ éðù íä.zerevxd z` zelawnd.úåòåöøä úà íäá ìá÷ì áøè÷ ìù úååö÷ä åùòð íà ,øîåìë
:õòä úà úùîùîä úëúî àéäù éôì ,íéøåäè ,éåðì åùòð íà ìáà .éìë íéáåùçù ,íéàîè ïä.dnda ix`ev zgzy lfxadeäîäá éøàåö ìò íéøùå÷

:áøè÷ä åá íéøùå÷ù ìáçá ÷ðçéú àìù éãë ìæøá.jneqdéåø÷ úòáè åúåàå ,äìâòä ùàøå äùéøçîä ùàø ñðëð åáå äìåãâ úòáè ïéîë ìåòä òöîàá ùé
:êîåñ.xbgnùå÷ù ìáç:ìåòä êøåà éðôî äìâòä úååòúú àìù ìåòä äö÷á íéðúåðù ãúé àåäå ,øâñîäå éñøâã úéàå .øåùä øàåö úçú íéø.zeiegnz

:úåéåçîú ïééåø÷å ,ìåò ìù úåðè÷ úåøò÷ ïéîë.lapr:âåæä êåúá ù÷ù÷îä ìæøáä àåä.`xepv:ìåôé àìù äìâòáù éåàùîá íéáçåúù éì÷ðåàxnqne
.mlek z` xagnd:ïéàîèî ïéà åìàù .éåðì àìà ,øáçì ïééåùò ïðéàù íéøîñîä é÷åôàì .åæá åæ äìâò ìù ïé÷øôä øáçì äùòðù øîñî ìë ,øîåìë

ddtevnd lerd:õòä úà ùîùîä úëúî àåäù éôì .øåäè ,ìæøá.zextetye:ìå÷ òéîùäì úåëúîî úåùòì ïéìéâø ìåìç äð÷ ìù úøôåôù ïéîë.xa`de
:éåðì äîäá éøàåö ãöá ïéðúåðù úøôåò.lblb ly aaeqde:íéòìñáå íéùøèá øáùé àìù ìæøá ìù äéúåáéáñ íéùåò õò ìù äìâò ìâìâ.oiqhúåçåì
:àáäãã éñè ïðéîâøúî ,áäæä éçô .úå÷ã.oi`nh zekzn ly dnda lcpq:äîçìîá ìéçä éùðà ïäá úåúùì ïééåùòù éôì.mry:éîâ ïéîizni`n siiqd

.d`neh lawnééñá:äàîåè ìá÷î éúîéàå ,øåäè àåäù ,éøééî äãåìç äìòäù ó.epteyiyn,àø÷î ïåùìá íéôøåöä éåø÷ù ìæøá éùøçìå ïéôøåöì ùé éìë
:ïúãåìç øéñäì äãåìç åìòäù íéìëä úà ïé÷éìçîå ïéôù åáå ,àðéôåù åîåâøúå.epfigyiynåìù úæçùîá:åúãåìç øéñäì

e.zkzn ly iph ieqiká"é ÷øôá ìéòì ìàéìîâ ïáøã äéìò éâéìôã íéîëç éøáãë ,øåäè ,íéúá éìòá ìù['å äðùî]äàøî åðîî äùòå åùèìå å÷øéî íàå .
.xdhn dcedi 'x:àðî äéì éåùî àì äàøî äéì àøéáñã.oi`nhn minkge:íéîëçë äëìäå .àðî äéì éåùî äàøîã
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äìâòaL ïéàîhä:טומאה המקבלים שבעגלה הדברים הם אלו – ÇÀÅÄÆÈÂÈÈ
úëzî ìL ìòä,הבהמה צואר על הנתון –áøèwäåהיתד – ÈÙÆÇÆÆÀÇÇÀÅ

העול, שבראש המוטות עם העגלה מוט את íéôðkäåÀÇÀÈÇÄהמחברת
úBòeöøä úà úBìa÷îä והם העול , ראשי  שבשני המוטות היינו  – ÇÀÇÀÆÈÀ

הבקר את למשוך רצועות לתוכם להכניס חורים ובהם כנפיים, כמין
לשמאל , או לימין ולהטותו äîäáבעגלה éøàeö úçzL ìæøaäåÀÇÇÀÆÆÇÇÇÀÅÀÅÈ

הצואר, על להגן –CîBqä;העגלה מוט נכנס שבה הטבעת – ÇÅ
øbçnäå; לעול אותו המקשרת הבקר  שבצוואר  מתכת של שלשלת – ÀÇÇÀÅ

úBéeçîzäå; העול בראש  קטנות קערות כעין  –ìaðòäהמקוש – ÀÇÇÀÈÄÀÈ
הפעמון; שלא äøBpväåשבתוך  בעגלה, המשא את המחזיק הוו  – ÀÇÄÈָ

ממנה; ïlkיפול úà øaçîä øîñîeהעשוי מסמר כל  כלומר  – ÇÀÅÇÀÇÅÆËÈ
שאלו  לנוי , אלא עשויים שאינם למסמרים פרט העגלה, פרקי  לחבר

טומאה. מקבלים אינם

axhwdeבענין lerd,אשר הבהמות שתי  בין  הנמשך "העץ הרמב"ם; כותב
נקרא העגלה טמא,",ler"יוליכו הוא ממתכת היה ואם בעגלה. מדובק והוא

טמאים. מתכות כלי  הבהמות,axhwdeשפשוטי צוארי  שני על הנמשך  העץ הוא
באמצעו ". והעול 

העול של זה מצד  יש עצים "שני והערוך): הגאונים (לפי  מפרש הר"ש אבל 
"קטרב" ושמו עץ נקב אותו בתוך  ומכניסים נקובים, והם העול , של זה ומצד

± zkzn ly axhwa xaecn epzpyna mxa).("טוב יום "תוספות
:`"xbd azekeשכתוב כמו הוא, הצואר על  שעול  קשה, הרמב"ם (במדברפירוש

לך "עשה כז ): (פרק בירמיה גם וכתוב עול", עליה עלה לא "אשר  ב): יט,
הענין וכל וגו', בבל " מלך  "בעול וגו' צוארך " על  ונתתם ומוטות, מוסרות

הוא. הצואר על שעול mipe`bde.אומר , jexrd lrae y"xd ixac mi`xpe
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äìâòaL ïéøBähä:טומאה מקבלים שאינם שבעגלה הדברים – ÇÀÄÆÈÂÈÈ
ìòä,עץ של  –ätöîä המשמשת מתכת שהיא לפי במתכת, – ÈÙÇÀËÆ

העץ; úàאת úBòéîLnä úBøôBôLe ,éBðì úBéeNòä íéôðkÀÈÇÄÈÂÀÀÈÇÇÀÄÆ
ìBwä ק להשמיע בעול תולים היו  שפופרות שכמין  נוי– לשם ול , Ç
äîäáבלבד ; éøàeö ãöaL øáàäåצואר בצד  שנותנים עופרת – ÀÈÂÈÆÀÇÇÀÅÀÅÈ

לנוי; ìbìbהבהמה ìL ááBqäהגלגל סביב ברזל של  ההידוק – ÇÅÆÇÀÇ
עץ, הדקים,íéqhäשל הלוחות –íééetväå מהעגלה חלק כל  – ÇÇÄÀÇÄÄ

מצופה, úBøîñnäשהוא ìk øàLe,לנוי אלא עשויים שאינם – ÀÈÈÇÇÀÀ
ïéøBäè.טומאה מקבלים אינם –úBëzî ìL äîäá éìcðñ– ÀÄÇÀÀÅÀÅÈÆÇÀ

תחליק, שלא בשביל  לה לפיïéàîèשעושים טומאה, מקבלים – ÀÅÄ
מצויים  כלים שאין  המלחמה, בשדה בהם לשתות צבא אנשי שרגילים

íòLשם; ìL,שעם מעץ העשויים בהמה סנדלי  אבל  –ïéøBäè ÆÇÇÀÄ
בהם. שותים שאין טומאה, מקבלים אינם –ìa÷î éúîéàî óéqäÇÇÄÅÅÈÇÀÇÅ

epôeLiMî ?äàîèלפי השחיזו , שלא אף אותו, משישפשף – ËÀÈÄÆÀÆ
מפרשים: ויש  רב. חידוד  צריך בשמן epteyiynשאינו משיסוכנו –

הגאונים ). טומאה?ïékqäå(פירוש מקבלת מאימתי –äpæéçLiMî ÀÇÇÄÄÆÇÀÄÆÈ
במשחז  אותה משיחדד ובסכין – בסייף כאן שמדובר מפרשים, ויש  ת.

ללמד, המשנה ובאה טומאה, מקבלים שאינם שדינם חלודה, שהעלו
טומאה לקבל  חוזרים הם אחרונה ").מאימתי  "משנה עיין (ברטנורא ;

y c e w z a y
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טני שכיסוי שנינו, ו ) (יב, גמליאל(lq)לעיל  רבן  לדעת בתים, בעלי של מתכת של
טני בכיסוי לדון  חוזרת משנתנו  טומאה. מקבל  אינו  חכמים ולדעת טומאה, מקבל 
שאם  ללמד באה והיא טהורה, שהיא חכמים, דעת לפי בתים, בעלי  של מתכת של
נעשה  הכיסוי כך  ידי על אם וחכמים, יהודה רבי  בזה נחלקו ראי , נעשה הכיסוי

לא. או  טומאה המקבל  כלי

úëzî ìL éðè éeqkחכמים שלדעת בתים, בעלי  של –,ai lirl) ÄÆÄÆÇÆÆ
(e,טומאה מקבל  äàøîאינו  Ba äNòL ועשאו וצחצחו שליטשו  – ÆÈÈÇÀÈ

øäèîראי, äãeäé éaøהכיסוי נעשה לא הראי ידי על  שלדעתו, – ÇÄÀÈÀÇÅ
טומאה, מקבל אינו הלכך  ïéànèîכלי, íéîëçå עשה שהראי – ÇÂÈÄÀÇÀÄ

טומאה. מקבל הוא ולכן  עצמו, בפני כלי הכיסוי  minkgk.את dklde
äàøî,מתכת של  ראי  –äøaLpLלשמש יכולה עדיין  והרי – ÇÀÈÆÄÀÀÈ
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.ilk dzid:éìëá äá ùîúùäì éåàø äøáéçù øçàå ì÷îì äøáéçå äîöò éðôá éìë åæ úøôåôù äúéä.d`nh]:[äúéäù åîë äàîèå ,äàîåè úìá÷î
.dzxdh `id izn`n:äúàîåè éãéî àöúå øäèú éúîéàî ,äàîèðù ú÷éðî.lagiyn:äúøåö úåçôéå äðúéçùéùî.xagiynì÷îá åà úìãá äðøáçéùî

:äúàîåè éãéî äàöéå äðîî éìë íù ìèá øáë ,éìëá ãåò ùîùú àìù íéøîñîá äðòá÷éå
b.i`pa ly xhpwd:ìúåëä úà åá íéëúåç íéàðáäù ìæøá ìù äèîå èáù àåäù åá åùøéô.xewcdàî÷ ÷øô ùéøá ïðúã äñëéå ø÷ãá øåôçé åîë .ãúé

:äöéáã.yxg:øâð.milde` zecziøáãì éøäù ,ò÷ø÷ éãé ìò åùéîùú äæ ïéàå .úåãúéá íéøúéî íéøùå÷å íéìäåà íéçúåîå õøàá ìæøá ìù úåãúé íéöòåð
:íéùîùî ïä ìèìèéîä.zegeynd zeczie:íéããåîå ìáç åá íéøùå÷å ò÷ø÷á úåãúé íéöòåð ,íéçà ú÷åìçì ò÷ø÷ä éããåî.d`nh zegeyn ly zlyly

:äá ãåãîì úìùìù úåùòì íéìéâø êëéôì ,äæî øúåé äæì çúåîù íéîòô .ìåò ùé ìáçä úãéãîáù éôì.mivrl dieyråà ,íéöò ìù äìéáç äá øåù÷ì
:õòä úà úùîùîä úëúîë àéåäã ,äøåäè êëì úãçåéîä úìùìùäå .ìáç àåìî äãîá íéöò íéøëåîù úåîå÷î ùéù ,íéöò äá ãåãîì.migth drax`

:ãé áéùç àì ïëî øúåéå.migtp ly xengìæøá éìë àåäù éúàöî øçà íå÷îáå .éúåáø éì äåùøéô êë .øåîç àø÷ð åéìò áëåø íéçôð ìù çåôîäù õòä
:ãàî äìåãâå ääåáâ ïúôùù íéìåãâä íéìëä ìò úåëäì íéöåøùë êë íéùåòå ,éðùä äö÷ä ìò äëîå ãçàä äö÷ä ìò áëåø ïîåàäå ,øåîç úøåöë.dxibn

úìãá äðòá÷éù ãò ,äúéäù åîë äàîè àéä éøäå ,äàîåè éãéî äàöé àì ,úìã ìù øåçä êåúá äéðéù äùòå ,úàîèðù ,úåçåìä äá íéøñåðù øñîä
:àúôñåúá ùøåôî éëäå .øîñîá.dlrnl dhnln d`yr:úìãä øåçá äëåôä äðúðå äëôäù.dxedh:øîñîá äòá÷ àìù ô"òà.oixedh oiieqikd lk
:ïîöò éðôá íù ïééåñéëì ïéàù éôì.mgin lyn uegìéòì ïðúã íéàôåø ìù éðè éåñéë åîë ,åîöò éðôá åá ïéùîúùîå åîöò éðôá íù åì ùéù åá àöåéë ìëå

íãà úòáè ÷øô['â äðùî]:íéðîîñ åá ïéçéðîù éôì ,ìëä éøáãì àîèã

`xephxa yexit

Bì היא ראויה עדיין שחיברה לאחר  ואף לדלת), (וכן למקל –
ככלי, בה טומאה,äàîèלהשתמש מקבלת שהיא כלומר המניקית, – ÀÅÈ

כבתחילה. טמאה היא הרי חיבורה, לפני  טמאה היתה éúîéàîÅÅÈÇואם
dúøäè àéä,טומאתה תצא מאימתי שנטמאה, מניקית –úéa ÄÇÂÈÈÅ

ìaçiMî :íéøîBà éànL ראויה תהא שלא עד שיקלקלנה בה, – ÇÇÀÄÄÆÀÇÅ
øaçiMîלשימושה; :íéøîBà ìlä úéa במסמרים יפה אותה – ÅÄÅÀÄÄÆÀÇÅ

ממנה  כלי  שם בטל  שאז ככלי , עוד תשמש  שלא עד  לדלת או  למקל
טומאתה מידי ועיין ויצאה אחרונה "; "משנה  טוב"; יום  "תוספות (עיין

כד). יא , כלים  הל ' רמב"ם 
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éàpa ìL øèðwäמשתמש שהבנאי בקצהו , מחודד  ברזל של  מוט – ÇÇÀÈÆÇÇ
קירות, להריסת Løçבו  ìL øB÷cäåשיש מקדח, כעין  מכשיר  – ÀÇÈÆÈÈ

מבארים: ויש וכדומה; במתכת בעץ, נקבים בו ולנקוב לדקור לנגר ,

חדים ראשיו ששני  נגר  של  ïéàîè(רח"א),הקרדום elà éøä– ÂÅÅÀÅÄ
טומאה. íéìäàמקבלים úBãúé אותן שנועצים ברזל של  יתדות – ÄÀÙÈÄ

האוהלים, מיתרי  את בהן וקושרים úBçBLnäבארץ úBãúéåשל – ÀÄÀÇÈ
כדי החבל  את בהן  וקושרים בקרקע יתדות שתוקעים קרקעות, מודדי

לקרקע úBàîèלמתחו, משמשות היתדות שאין  טומאה, מקבלות – ÀÅ
אינן  הללו שהיתדות לפי הטעם, מבארים ויש המיטלטל . לדבר  אלא

למקום  ממקום הן מועברות אלא אחד , במקום קבועות להיות עשויות

אחרונה"). úBçBLî("משנה  ìL úìLìL מודדים היו  שפעמים – ÇÀÆÆÆÈ
ביותר, מדוייקת תהא שהמדידה כדי  בחבל , ולא ברזל של  בשלשלת

זו  שלשלת אבלäàîèואף טומאה; מקבלת –íéöòì äéeNòä ÀÅÈÈÂÈÀÅÄ
עצים חבילות בה לקשור העשויה שלשלת העשויה (רמב"ם ),– או 

במידה עצים שמוכרים מקומות שיש  עצים, בה äøBäèÀÈ(הר"ש ),למדוד 
לעץ המשמשת מתכת שזו  משום טומאה, מקבלת אינה (ברטנורא ),–

עצמה בפני שם לה שאין לפי הרא "ש).או ענין (רמב"ם ; מפרשים ויש
אמה, שלושים או  עשרים בת שלשלת מודדים שיש  אחרת, בדרך  זה

מצד אחד בקרקע, התקועים גדולים עצים לשני  השלשלת ומחברים
למדוד שצריך מי  וכל  לעולם, שם קבועה והשלשלת זה, מצד  ואחד  זה

אחת, אמה המציינים סימנים בה ויש  השלשלת, אל הולך דבר  איזה
שם  וקבועה לקרקע עשויה שהיא וכיון  וכו', אמות שלוש  אמות, שתי

טומאה מקבלת אינה לפיכך אחרונה").לעולם, éìc("משנה úìLìLÇÀÆÆÀÄ
ìBãb,גדול לדלי המחוברת –íéçôè äòaøà טפחים ארבעה עד – ÈÇÀÈÈÀÈÄ

חשובה  אינה מכאן  יותר אבל טומאה, ומקבלת לדלי  יד  חשובה אורך 
מרחוק, בשלשלתו  לאחוז  אפשר  אי הדלי של  כובדו  מרוב שכן יד,

ארבעה  עד  הלכך  הבאר , מן הדלי  את להעלות מקרוב בה אוחזים אלא
יד חשובה ואינה בה צורך לדלי אין  מכאן ויותר יד , חשובה טפחים

÷ïè(הגר"א); ìLå,קטן דלי  של  ושלשלת –äøNò עשרה עד – ÀÆÈÈÂÈÈ
הבאר מן  מעלים קטן שדלי טומאה, ומקבלת לדלי, יד חשובה טפחים

טפחים. עשרה עד מרחוק בה ואוחזים ארוכה, ìLבשלשלת øBîçÂÆ
ïéçtðהנפחים של  המפוח נתון  שעליו עץ של  בסיס הר"ב );– (הר "ש; ÇÈÄ

המחובר  חמור  בתבנית ברזל  כלי  מפרשים: עלויש  רוכב והנפח בעץ,
האחר; הקצה על ומכה האחד  מ àîèקצהו טומאה.– äøâîקבל  ÈÅÀÅÈ

משור , –øçä CBúa äépL äNòLחור לתוך שיניה שהכניס – ÆÈÈÄÆÈÀÇÙ
בחור שהכניסה קודם טמאה והיתה –äàîè(תוספתא ),הדלת, ÀÅÈ

בדלת  קבעה כן  אם אלא מטומאתה יוצאת שאינה כבתחילה, המגירה

ïìòîìבמסמר ; ïhîlî dàNò מלמטה שיניה את שהפך  – ÂÈÈÄÀÇÈÀÇÀÈ
תשמישן, כדרך  שלא קבעה äøBäèלמעלה, שלא פי על אף – ÀÈ

מפרשים: ויש xegdבמסמר ; jeza dipiy dyry dxbn את שתחב –
בולטות  ושיניה הפתח, לרוחב אורכה במשקוף, שעשה בסדק המגירה

המגירה על  נוקשת הדלת שתהא כדי הפתח, חלל לתוך  ("תפארת למטה

אינו d`nhישראל"), שהרי  לקרקע, כמשמשת נחשבת המגירה ואין –

בשיניה  מזיקה והיא הואיל  משם, ליטלה שסופו מאחר שם, מבטלה
ויוצאים; olrnlלנכנסים ohnln d`yrכלפי השיניים שתחב –

שנתבטלdxedhהמשקוף, משום או  מחוברת, כאילו  היא שחשובה –
אחרת: בדרך  מבארים ויש  כלי . שם jezaממנה dipiy dyry dxbn

xegd שיניים עשה אלא שבמגירה, הברזל מעצם השיניים עשה שלא –
במגירה, ותחבן עצמן  כלי ,d`nhבפני  שחשובה –ohnln d`yr

olrnl, בהן לנסר אפשר שאי  באופן השיניים את שעשה כלומר  –
dxedh.( הגר"א ïééeqkä(רמב"ם ; ìëå,מתכת של –íéøBäè– ÀÈÇÄÄÀÄ

עצמם, בפני שם להם שאין טומאה, מקבלים íçîאינם ìMî õeçÄÆÅÇ
עצמו . בפני בו  שמשתמשים בו , וכיוצא –

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn xyr drax` wxt milk zkqn

„äìâòaL ïéàîhä:úëzî ìL ìòä,áøèwäå,úBòeöøä úà úBìa÷îä íéôðkäå,äîäá éøàeö úçzL ìæøaäå, ©§¥¦¤¨£¨¨¨Ÿ¤©¤¤§©©§¥§©§¨©¦©§©§¤¨§§©©§¤¤©©©§¥§¥¨
CîBqä,øbçnäå,úBéeçîzäå,ìaðòä,äøBpväå,ïlk úà øaçîä øîñîe. ©¥§©©§¥§©©§¨¦§¨§©¦¨©§¥©§©¥¤ª¨

‰äìâòaL ïéøBähä:ätöîä ìòä,éBðì úBéeNòä íéôðk,ìBwä úà úBòéîLnä úBøôBôLe,éøàeö ãöaL øáàäå ©§¦¤¨£¨¨¨Ÿ©§ª¤§¨©¦¨£§§¨©©§¦¤©§¨£¨¤§©©§¥
äîäá,ìbìb ìL ááBqä,íéqhä,íééetväå,úBøîñnä ìk øàLe–ïéøBäè.úBëzî ìL äîäá éìcðñ–ïéàîè; §¥¨©¥¤©§©©©¦§©¦¦§¨¨©©§§§¦©§§¥§¥¨¤©§§¥¦

íòL ìL–ïéøBäè.éqääàîè ìa÷î éúîéàî ó?epôeLiMî.ïékqäå?äpæéçLiMî. ¤©©§¦©©¦¥¥¨©§©¥ª§¨¦¤§¤§©©¦¦¤©§¦¤¨
Âäàøî Ba äNòL úëzî ìL éðè éeqk–äãeäé éaøøäèî,íéîëçåïéànèî.äøaLpL äàøî,dðéà íà ¦¤¦¤©¤¤¤¨¨©§¨©¦§¨§©¥©£¨¦§©§¦©§¨¤¦§§¨¦¥¨

áø úà äàøîíéðtä–äøBäè. ©§¨¤Ÿ©¨¦§¨

c.`nh zkzn ly lerd:äàîåè ïéìá÷î úåëúî éìë éèåùôã.axhwêåúá ïéñéðëîå ,íéáå÷ð ïäå ,ìåòä ïî äæ ãöîå ìåòä ïî äæ ãöî ,ùé íéöò éðù
:åòöîàá ìåòäå ,úåîäáä éããö éðù ìò êùîðù õòä àåä áøè÷ù ,ùøéô í"áîøå .ø÷áä åèîùé àìù åúåà íéøùå÷å ,áøè÷ åîùå õò á÷ð åúåà.miitpkde

:ìæøá ìù íäå .íäéãâá éôðë ìò ïåùìî .áøè÷ ìù úååö÷ éðù íä.zerevxd z` zelawnd.úåòåöøä úà íäá ìá÷ì áøè÷ ìù úååö÷ä åùòð íà ,øîåìë
:õòä úà úùîùîä úëúî àéäù éôì ,íéøåäè ,éåðì åùòð íà ìáà .éìë íéáåùçù ,íéàîè ïä.dnda ix`ev zgzy lfxadeäîäá éøàåö ìò íéøùå÷

:áøè÷ä åá íéøùå÷ù ìáçá ÷ðçéú àìù éãë ìæøá.jneqdéåø÷ úòáè åúåàå ,äìâòä ùàøå äùéøçîä ùàø ñðëð åáå äìåãâ úòáè ïéîë ìåòä òöîàá ùé
:êîåñ.xbgnùå÷ù ìáç:ìåòä êøåà éðôî äìâòä úååòúú àìù ìåòä äö÷á íéðúåðù ãúé àåäå ,øâñîäå éñøâã úéàå .øåùä øàåö úçú íéø.zeiegnz

:úåéåçîú ïééåø÷å ,ìåò ìù úåðè÷ úåøò÷ ïéîë.lapr:âåæä êåúá ù÷ù÷îä ìæøáä àåä.`xepv:ìåôé àìù äìâòáù éåàùîá íéáçåúù éì÷ðåàxnqne
.mlek z` xagnd:ïéàîèî ïéà åìàù .éåðì àìà ,øáçì ïééåùò ïðéàù íéøîñîä é÷åôàì .åæá åæ äìâò ìù ïé÷øôä øáçì äùòðù øîñî ìë ,øîåìë

ddtevnd lerd:õòä úà ùîùîä úëúî àåäù éôì .øåäè ,ìæøá.zextetye:ìå÷ òéîùäì úåëúîî úåùòì ïéìéâø ìåìç äð÷ ìù úøôåôù ïéîë.xa`de
:éåðì äîäá éøàåö ãöá ïéðúåðù úøôåò.lblb ly aaeqde:íéòìñáå íéùøèá øáùé àìù ìæøá ìù äéúåáéáñ íéùåò õò ìù äìâò ìâìâ.oiqhúåçåì
:àáäãã éñè ïðéîâøúî ,áäæä éçô .úå÷ã.oi`nh zekzn ly dnda lcpq:äîçìîá ìéçä éùðà ïäá úåúùì ïééåùòù éôì.mry:éîâ ïéîizni`n siiqd

.d`neh lawnééñá:äàîåè ìá÷î éúîéàå ,øåäè àåäù ,éøééî äãåìç äìòäù ó.epteyiyn,àø÷î ïåùìá íéôøåöä éåø÷ù ìæøá éùøçìå ïéôøåöì ùé éìë
:ïúãåìç øéñäì äãåìç åìòäù íéìëä úà ïé÷éìçîå ïéôù åáå ,àðéôåù åîåâøúå.epfigyiynåìù úæçùîá:åúãåìç øéñäì

e.zkzn ly iph ieqiká"é ÷øôá ìéòì ìàéìîâ ïáøã äéìò éâéìôã íéîëç éøáãë ,øåäè ,íéúá éìòá ìù['å äðùî]äàøî åðîî äùòå åùèìå å÷øéî íàå .
.xdhn dcedi 'x:àðî äéì éåùî àì äàøî äéì àøéáñã.oi`nhn minkge:íéîëçë äëìäå .àðî äéì éåùî äàøîã

`xephxa yexit
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äìâòaL ïéàîhä:טומאה המקבלים שבעגלה הדברים הם אלו – ÇÀÅÄÆÈÂÈÈ
úëzî ìL ìòä,הבהמה צואר על הנתון –áøèwäåהיתד – ÈÙÆÇÆÆÀÇÇÀÅ

העול, שבראש המוטות עם העגלה מוט את íéôðkäåÀÇÀÈÇÄהמחברת
úBòeöøä úà úBìa÷îä והם העול , ראשי  שבשני המוטות היינו  – ÇÀÇÀÆÈÀ

הבקר את למשוך רצועות לתוכם להכניס חורים ובהם כנפיים, כמין
לשמאל , או לימין ולהטותו äîäáבעגלה éøàeö úçzL ìæøaäåÀÇÇÀÆÆÇÇÇÀÅÀÅÈ

הצואר, על להגן –CîBqä;העגלה מוט נכנס שבה הטבעת – ÇÅ
øbçnäå; לעול אותו המקשרת הבקר  שבצוואר  מתכת של שלשלת – ÀÇÇÀÅ

úBéeçîzäå; העול בראש  קטנות קערות כעין  –ìaðòäהמקוש – ÀÇÇÀÈÄÀÈ
הפעמון; שלא äøBpväåשבתוך  בעגלה, המשא את המחזיק הוו  – ÀÇÄÈָ

ממנה; ïlkיפול úà øaçîä øîñîeהעשוי מסמר כל  כלומר  – ÇÀÅÇÀÇÅÆËÈ
שאלו  לנוי , אלא עשויים שאינם למסמרים פרט העגלה, פרקי  לחבר

טומאה. מקבלים אינם

axhwdeבענין lerd,אשר הבהמות שתי  בין  הנמשך "העץ הרמב"ם; כותב
נקרא העגלה טמא,",ler"יוליכו הוא ממתכת היה ואם בעגלה. מדובק והוא

טמאים. מתכות כלי  הבהמות,axhwdeשפשוטי צוארי  שני על הנמשך  העץ הוא
באמצעו ". והעול 

העול של זה מצד  יש עצים "שני והערוך): הגאונים (לפי  מפרש הר"ש אבל 
"קטרב" ושמו עץ נקב אותו בתוך  ומכניסים נקובים, והם העול , של זה ומצד

± zkzn ly axhwa xaecn epzpyna mxa).("טוב יום "תוספות
:`"xbd azekeשכתוב כמו הוא, הצואר על  שעול  קשה, הרמב"ם (במדברפירוש

לך "עשה כז ): (פרק בירמיה גם וכתוב עול", עליה עלה לא "אשר  ב): יט,
הענין וכל וגו', בבל " מלך  "בעול וגו' צוארך " על  ונתתם ומוטות, מוסרות

הוא. הצואר על שעול mipe`bde.אומר , jexrd lrae y"xd ixac mi`xpe

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äìâòaL ïéøBähä:טומאה מקבלים שאינם שבעגלה הדברים – ÇÀÄÆÈÂÈÈ
ìòä,עץ של  –ätöîä המשמשת מתכת שהיא לפי במתכת, – ÈÙÇÀËÆ

העץ; úàאת úBòéîLnä úBøôBôLe ,éBðì úBéeNòä íéôðkÀÈÇÄÈÂÀÀÈÇÇÀÄÆ
ìBwä ק להשמיע בעול תולים היו  שפופרות שכמין  נוי– לשם ול , Ç
äîäáבלבד ; éøàeö ãöaL øáàäåצואר בצד  שנותנים עופרת – ÀÈÂÈÆÀÇÇÀÅÀÅÈ

לנוי; ìbìbהבהמה ìL ááBqäהגלגל סביב ברזל של  ההידוק – ÇÅÆÇÀÇ
עץ, הדקים,íéqhäשל הלוחות –íééetväå מהעגלה חלק כל  – ÇÇÄÀÇÄÄ

מצופה, úBøîñnäשהוא ìk øàLe,לנוי אלא עשויים שאינם – ÀÈÈÇÇÀÀ
ïéøBäè.טומאה מקבלים אינם –úBëzî ìL äîäá éìcðñ– ÀÄÇÀÀÅÀÅÈÆÇÀ

תחליק, שלא בשביל  לה לפיïéàîèשעושים טומאה, מקבלים – ÀÅÄ
מצויים  כלים שאין  המלחמה, בשדה בהם לשתות צבא אנשי שרגילים

íòLשם; ìL,שעם מעץ העשויים בהמה סנדלי  אבל  –ïéøBäè ÆÇÇÀÄ
בהם. שותים שאין טומאה, מקבלים אינם –ìa÷î éúîéàî óéqäÇÇÄÅÅÈÇÀÇÅ

epôeLiMî ?äàîèלפי השחיזו , שלא אף אותו, משישפשף – ËÀÈÄÆÀÆ
מפרשים: ויש  רב. חידוד  צריך בשמן epteyiynשאינו משיסוכנו –

הגאונים ). טומאה?ïékqäå(פירוש מקבלת מאימתי –äpæéçLiMî ÀÇÇÄÄÆÇÀÄÆÈ
במשחז  אותה משיחדד ובסכין – בסייף כאן שמדובר מפרשים, ויש  ת.

ללמד, המשנה ובאה טומאה, מקבלים שאינם שדינם חלודה, שהעלו
טומאה לקבל  חוזרים הם אחרונה ").מאימתי  "משנה עיין (ברטנורא ;

y c e w z a y
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טני שכיסוי שנינו, ו ) (יב, גמליאל(lq)לעיל  רבן  לדעת בתים, בעלי של מתכת של
טני בכיסוי לדון  חוזרת משנתנו  טומאה. מקבל  אינו  חכמים ולדעת טומאה, מקבל 
שאם  ללמד באה והיא טהורה, שהיא חכמים, דעת לפי בתים, בעלי  של מתכת של
נעשה  הכיסוי כך  ידי על אם וחכמים, יהודה רבי  בזה נחלקו ראי , נעשה הכיסוי

לא. או  טומאה המקבל  כלי

úëzî ìL éðè éeqkחכמים שלדעת בתים, בעלי  של –,ai lirl) ÄÆÄÆÇÆÆ
(e,טומאה מקבל  äàøîאינו  Ba äNòL ועשאו וצחצחו שליטשו  – ÆÈÈÇÀÈ

øäèîראי, äãeäé éaøהכיסוי נעשה לא הראי ידי על  שלדעתו, – ÇÄÀÈÀÇÅ
טומאה, מקבל אינו הלכך  ïéànèîכלי, íéîëçå עשה שהראי – ÇÂÈÄÀÇÀÄ

טומאה. מקבל הוא ולכן  עצמו, בפני כלי הכיסוי  minkgk.את dklde
äàøî,מתכת של  ראי  –äøaLpLלשמש יכולה עדיין  והרי – ÇÀÈÆÄÀÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊïéøeáL ïéøähîe ïéànhî úBëzî éìk;éøácøæòéìà éaø.òLBäé éaøøîBà:ïðéàïéîìL àlà ïéøähî.ãöék? §¥©§¦©§¦¦©£¦§¦¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥¥¨¦©£¦¤¨§¥¦¥©
ïäéìò äfä,íBiá Ba eøaLð,ïëézäíBiá Ba úéðL ïäéìò äfäå øæçå–ïéøBäè elà éøä;éøácøæòéìà éaø. ¦¨£¥¤¦§§©¦¦¨§¨©§¦¨£¥¤¥¦©£¥¥§¦¦§¥©¦¡¦¤¤
òLBäé éaøøîBà:éòéáLe éLéìMî úBçt äéfä ïéà. ©¦§ª©¥¥©¨¨¨¦§¦¦§¦¦

f.mixeay oixdhine oi`nhin zekzn ilkïäéìò äæäù ïåéë ,äðùé ïúàîåèì åøæçù ,íåéá åá íéìë ïäî äùòå øæçå ,åøáùðå úîá åàîèðù úåëúî éìë
ïäå ,äøéáù øçàì úçàå äøéáù íãå÷ úçà ,úåàæä éúù äæî ãçà íåéá åìéôà àìà ,éòéáùä ãò äéðù äàæäì ïéúîäì êéøö ïéà ,åøáùðå íéîìù ïãåòá
åæ äøéæâ íòèå ,ãáìá ùôð úàîåèá åàîèðù íéìëì àìà äðùé ïúàîåèì åøæç åøîà àìã à"é ÷øôá ìéòì øîàã ,äéì àøéáñ â"áùøë à"øã .ãéî ïéøåäè
éòáå .íéøáùá äàæä àëééù àìã ,äàæä éðäî àì úåøåáù ïãåòá åäéîå .úåàæä éúù ïàë àäéù àìà åùç àì êëìä ,ìéòì àðùéøôãë úàèç éî øãâ íåùî
,ïðáøã àéäù äðùé äàîåè úøæçá øéîçäì åöø àìå .éòéáù úàæäì éùéìù úàæä ïéá íéîé ÷ñôä ùéù éôì ,äàæäì äàæä ïéá ú÷ñôî äøéáù àäúù éîð

:ãçà íåéá úåàæää ïäéúù åìéôà äàæä äá ìéòåúù åì÷äå.iriaye iyilyn zegt d`fd oi` xne` ryedi 'x:òùåäé éáøë äëìäå .àúééøåàã ïéòë ïå÷úã
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äøBäèכראי, ,íéðtä áø úà äàøî dðéà íà מקבלת אינה – ÄÅÈÇÀÈÆÙÇÈÄÀÈ
טומאה.
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ïéøeáL ïéøähîe ïéànhî úBëzî éìk מתכת כלי כלומר  – ÀÅÇÀÄÇÀÄÄÇÂÄÀÄ
היינו  לתיקונם, סמוך  להיטהר  שבירתם להם מועילה במת, המיטמאים

השלישי ביום הפרה אפר ממי  הזאה שצריכים שלמים בכלים כמו  שלא
במשנתנו ; מיד  שיבואר כמו לטומאתם, השביעי éaøוביום éøácÄÀÅÇÄ

ïéîìL àlà ïéøähî ïðéà :øîBà òLBäé éaø .øæòéìà– ÁÄÆÆÇÄÀËÇÅÅÈÄÇÂÄÆÈÀÅÄ
ביום  הפרה אפר ממי הזאה שצריכים שלמים, כלים כעין  כלומר

השביעי . וביום ïäéìòהשלישי  äfä ?ãöék שנטמאו מתכת כלי  – ÅÇÄÈÂÅÆ
כך ואחר  לטומאתם, השלישי  ביום עליהם והיזה Baבמת, eøaLðÄÀÀ

,íBiáאםïëézä,חדשים כלים מהם ועשה –ïäéìò äfäå øæçå ÇÄÄÈÀÈÇÀÄÈÂÅÆ
íBiá Ba úéðL,הישנה לטומאתם שחזרו מאחר –ïéøBäè elà éøä ÅÄÇÂÅÅÀÄ

מטומאתם, טהרו  –øæòéìà éaø éøác השבירה מועילה שלדעתו  – ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ
ביום  עליהם שהוזה לאחר  שנשברו  וכיון ימים, במקום הכלים לטהרת
היום  עד שנייה להזאה להמתין  צריכים אין לטומאתם, השלישי 

חוזרים  שנמצאו  שלמים, כלים ונעשו משהותכו אלא השביעי ,
ואפילו  טהורים, והם שנייה, הזאה מיד עליהם מזים הישנה, לטומאתם

ראשונה. הזאה עליהם שהזה ביום בו ותוקנו  òLBäéנשברו  éaøÇÄÀËÇ
éòéáLe éLéìMî úBçt äéfä ïéà :øîBà שבירתם שאין  כלומר  – ÅÅÇÈÈÈÄÀÄÄÀÄÄ

ונשברו  השלישי ביום עליהם היזה ואם ימים, במקום להם עולה
בשביעי שנייה פעם עליהם שיזה עד מיטהרים אינם ביום, בו  והתיכם

אחרונה ").לטומאתם "משנה  טוב"; יום "תוספות  ברטנורא; עיין (הראב"ד ;

מטומאת  מיטהרים הכלים אין  יהושע רבי  שלדעת מפרש , הרמב"ם אבל 

ק  לטומאתם ובשביעי בשלישי עליהם היזו כן  אם אלא שנשברו ,מת ודם
ההיתוך שקודם הזאה ואין  שהתיכם, לאחר  ובשביעי בשלישי  או

ההיתוך שאחר להזאה הראב"ד מצטרפת השגת  עיין ג; יב, כלים (הל'

שם ).

באה  והסיפא אחד , בענין  עוסקת כולה שמשנתנו המפרשים, כרוב בארנו ,
המשנה: משאלת שמּוכח מה הרישא, את ?"לפרש cvik"

בשני עוסקת שמשנתנו מפרש, והוא "כיצד", תיבת גורס אינו הגר "א אבל 
הרישא: פירוש וכך  יהושע, ורבי אליעזר  רבי בהם שנחלקו  שונים, עניינים

o i`nhn zekzn ilk,וכלים אדם –o i xdhine, עצמן –o i x eayכלי כגון  – §©
חזר נטמאו. לא כלים, או  אדם בהם נגע טהרו. ונשברו , שנטמאו מתכות
כשהיו בהן  שנגעו  והכלים והאדם הישנה, לטומאתם חזרו כלים, מהם ועשה

למפרע. נטמאו  oixeay,שבורין  oixdhineעליהן והיזה ונשברו , שנטמאו  כגון
מהם  ועשה חזר  שאפילו כשנשברו, עליהן  שהיזה הזאה מועילה חטאת, מי 
אינה  שבורים כשהם וטהרתם שהואיל הישנה, מטומאתם הם טהורים כלים,
למפרע  נטמאו כלים מהם ועשה וחזר וכלים אדם בהם נגע שאם גמורה, טהרה
גם  עליהם טומאה קצת שיש ונמצא שבורים, שהיו בזמן נגיעה אותה מחמת
יחזרו שלא לטהרם, שבורים בעודם הזאה מועילה לפיכך שבורים, כשהם
אין סובר, יהושע ורבי אליעזר. רבי דעת זוהי  כשיתוקנו . הישנה לטומאתם
בהזאה  מיטהרים אין  וכן  שלימים, כשהם בהם נגעו  כן  אם אלא מטמאים
בשברים. טהרה ואין טומאה שאין שלימים, כשהם עליהם היזה כן  אם אלא

שבארנו  כפי  היא המחלוקת בסיפא l`xyi",ברם, zx`tz" oiir ;"`ax edil`")
(`"xbd itl ok mb x`any

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc oiaexir(ipy meil)

,oiaexird ipy oia rvn`a cner eziay `vnp ,mexc cvl
jkitleBîB÷nî æeæé àìelit` jlil leki epi` ixdy ,zaya Ÿ¨¦§

dn` miitl` wgxna ezziay raw `ny ,oetv cvl zg` dn`
,mexc cvl ezian llk jlil i`yx epi` oke ,mexc cvl ezian

.oetv cvl ezian dn` miitl` wgxna ezziay raw `ny
z` dpw okid wtq mc`l yiy ote`ay ,`ziixad ixacn x`ean
eilr mixingn `l` ,llk dziay dpw `ly mixne` oi` ezziay
wtq yie xg`ny ,ok xnel yi oli`a s` ok m`e ,mdipy ixneg z`
el ozil yi eteqa e` oli`d ly etep zligza dziay dpw m`
j` ,miccvd ipy ixneg z` eilr xingdle ,wtqn mdipya dziay
ixack ,mdipy el mixizny mewnl jldl i`yx `di mewn lkn

ezziay mewn oi`e xg`ny xaeqd ax ixack `lye ,l`eny
.llk dziay dpew epi` xxean

d dywn:`xnbàîéì,xnel yi m`d -áøc dézáeéz éåäézyiy - ¥¨¤¡¥§§¥§©
.ax ixac lr `kxit ef `ziixan

:`xnbd zvxznâéìôe àeä àpz áøoecip ,`ed `xen`y s` ,ax - ©©¨¨¦
.`ziixad ixac lr welgl leki `ed jkitle ,`pzk

m` :dpyna epipyøîà`dzBøwéòa éúúéáLmy dpw oli`d ly ¨©§¦¨¦§¦¨
e ,dziayBøwéò ãòå åéìâø íB÷nî Cläîoli`d lyå ,änà íétìàok §©¥¦§©§¨§©¦¨©§©¦©¨§

jlil jiyndl i`yxBøwéòîcre oli`d lyänà íétìà Búéáì ¥¦¨§¥©§©¦©¨
e ,zetqepàöîð`edyäëéLçMî Cläîxeriy [dkiygd xg`l-] ¦§¨§©¥¦¤¨¥¨

,änà íéôìà úòaøà.ezia cre ezcinr mewnn ©§©©£¨¦©¨
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המשך ביפור למס' עירובין ליום שני עמ' ב



רכט f dpyn xyr drax` wxt milk zkqn

ÊïéøeáL ïéøähîe ïéànhî úBëzî éìk;éøácøæòéìà éaø.òLBäé éaøøîBà:ïðéàïéîìL àlà ïéøähî.ãöék? §¥©§¦©§¦¦©£¦§¦¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥¥¨¦©£¦¤¨§¥¦¥©
ïäéìò äfä,íBiá Ba eøaLð,ïëézäíBiá Ba úéðL ïäéìò äfäå øæçå–ïéøBäè elà éøä;éøácøæòéìà éaø. ¦¨£¥¤¦§§©¦¦¨§¨©§¦¨£¥¤¥¦©£¥¥§¦¦§¥©¦¡¦¤¤
òLBäé éaøøîBà:éòéáLe éLéìMî úBçt äéfä ïéà. ©¦§ª©¥¥©¨¨¨¦§¦¦§¦¦

f.mixeay oixdhine oi`nhin zekzn ilkïäéìò äæäù ïåéë ,äðùé ïúàîåèì åøæçù ,íåéá åá íéìë ïäî äùòå øæçå ,åøáùðå úîá åàîèðù úåëúî éìë
ïäå ,äøéáù øçàì úçàå äøéáù íãå÷ úçà ,úåàæä éúù äæî ãçà íåéá åìéôà àìà ,éòéáùä ãò äéðù äàæäì ïéúîäì êéøö ïéà ,åøáùðå íéîìù ïãåòá
åæ äøéæâ íòèå ,ãáìá ùôð úàîåèá åàîèðù íéìëì àìà äðùé ïúàîåèì åøæç åøîà àìã à"é ÷øôá ìéòì øîàã ,äéì àøéáñ â"áùøë à"øã .ãéî ïéøåäè
éòáå .íéøáùá äàæä àëééù àìã ,äàæä éðäî àì úåøåáù ïãåòá åäéîå .úåàæä éúù ïàë àäéù àìà åùç àì êëìä ,ìéòì àðùéøôãë úàèç éî øãâ íåùî
,ïðáøã àéäù äðùé äàîåè úøæçá øéîçäì åöø àìå .éòéáù úàæäì éùéìù úàæä ïéá íéîé ÷ñôä ùéù éôì ,äàæäì äàæä ïéá ú÷ñôî äøéáù àäúù éîð

:ãçà íåéá úåàæää ïäéúù åìéôà äàæä äá ìéòåúù åì÷äå.iriaye iyilyn zegt d`fd oi` xne` ryedi 'x:òùåäé éáøë äëìäå .àúééøåàã ïéòë ïå÷úã

`xephxa yexit

äøBäèכראי, ,íéðtä áø úà äàøî dðéà íà מקבלת אינה – ÄÅÈÇÀÈÆÙÇÈÄÀÈ
טומאה.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøeáL ïéøähîe ïéànhî úBëzî éìk מתכת כלי כלומר  – ÀÅÇÀÄÇÀÄÄÇÂÄÀÄ
היינו  לתיקונם, סמוך  להיטהר  שבירתם להם מועילה במת, המיטמאים

השלישי ביום הפרה אפר ממי  הזאה שצריכים שלמים בכלים כמו  שלא
במשנתנו ; מיד  שיבואר כמו לטומאתם, השביעי éaøוביום éøácÄÀÅÇÄ

ïéîìL àlà ïéøähî ïðéà :øîBà òLBäé éaø .øæòéìà– ÁÄÆÆÇÄÀËÇÅÅÈÄÇÂÄÆÈÀÅÄ
ביום  הפרה אפר ממי הזאה שצריכים שלמים, כלים כעין  כלומר

השביעי . וביום ïäéìòהשלישי  äfä ?ãöék שנטמאו מתכת כלי  – ÅÇÄÈÂÅÆ
כך ואחר  לטומאתם, השלישי  ביום עליהם והיזה Baבמת, eøaLðÄÀÀ

,íBiáאםïëézä,חדשים כלים מהם ועשה –ïäéìò äfäå øæçå ÇÄÄÈÀÈÇÀÄÈÂÅÆ
íBiá Ba úéðL,הישנה לטומאתם שחזרו מאחר –ïéøBäè elà éøä ÅÄÇÂÅÅÀÄ

מטומאתם, טהרו  –øæòéìà éaø éøác השבירה מועילה שלדעתו  – ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ
ביום  עליהם שהוזה לאחר  שנשברו  וכיון ימים, במקום הכלים לטהרת
היום  עד שנייה להזאה להמתין  צריכים אין לטומאתם, השלישי 

חוזרים  שנמצאו  שלמים, כלים ונעשו משהותכו אלא השביעי ,
ואפילו  טהורים, והם שנייה, הזאה מיד עליהם מזים הישנה, לטומאתם

ראשונה. הזאה עליהם שהזה ביום בו ותוקנו  òLBäéנשברו  éaøÇÄÀËÇ
éòéáLe éLéìMî úBçt äéfä ïéà :øîBà שבירתם שאין  כלומר  – ÅÅÇÈÈÈÄÀÄÄÀÄÄ

ונשברו  השלישי ביום עליהם היזה ואם ימים, במקום להם עולה
בשביעי שנייה פעם עליהם שיזה עד מיטהרים אינם ביום, בו  והתיכם

אחרונה ").לטומאתם "משנה  טוב"; יום "תוספות  ברטנורא; עיין (הראב"ד ;

מטומאת  מיטהרים הכלים אין  יהושע רבי  שלדעת מפרש , הרמב"ם אבל 

ק  לטומאתם ובשביעי בשלישי עליהם היזו כן  אם אלא שנשברו ,מת ודם
ההיתוך שקודם הזאה ואין  שהתיכם, לאחר  ובשביעי בשלישי  או

ההיתוך שאחר להזאה הראב"ד מצטרפת השגת  עיין ג; יב, כלים (הל'

שם ).

באה  והסיפא אחד , בענין  עוסקת כולה שמשנתנו המפרשים, כרוב בארנו ,
המשנה: משאלת שמּוכח מה הרישא, את ?"לפרש cvik"

בשני עוסקת שמשנתנו מפרש, והוא "כיצד", תיבת גורס אינו הגר "א אבל 
הרישא: פירוש וכך  יהושע, ורבי אליעזר  רבי בהם שנחלקו  שונים, עניינים

o i`nhn zekzn ilk,וכלים אדם –o i xdhine, עצמן –o i x eayכלי כגון  – §©
חזר נטמאו. לא כלים, או  אדם בהם נגע טהרו. ונשברו , שנטמאו מתכות
כשהיו בהן  שנגעו  והכלים והאדם הישנה, לטומאתם חזרו כלים, מהם ועשה

למפרע. נטמאו  oixeay,שבורין  oixdhineעליהן והיזה ונשברו , שנטמאו  כגון
מהם  ועשה חזר  שאפילו כשנשברו, עליהן  שהיזה הזאה מועילה חטאת, מי 
אינה  שבורים כשהם וטהרתם שהואיל הישנה, מטומאתם הם טהורים כלים,
למפרע  נטמאו כלים מהם ועשה וחזר וכלים אדם בהם נגע שאם גמורה, טהרה
גם  עליהם טומאה קצת שיש ונמצא שבורים, שהיו בזמן נגיעה אותה מחמת
יחזרו שלא לטהרם, שבורים בעודם הזאה מועילה לפיכך שבורים, כשהם
אין סובר, יהושע ורבי אליעזר. רבי דעת זוהי  כשיתוקנו . הישנה לטומאתם
בהזאה  מיטהרים אין  וכן  שלימים, כשהם בהם נגעו  כן  אם אלא מטמאים
בשברים. טהרה ואין טומאה שאין שלימים, כשהם עליהם היזה כן  אם אלא

שבארנו  כפי  היא המחלוקת בסיפא l`xyi",ברם, zx`tz" oiir ;"`ax edil`")
(`"xbd itl ok mb x`any

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: לא àðeä,דף áø øîà בïéøéèôî ,úaLa úBéäì ìçL áà Lãç Làø ¨©©¨ŸŸ¤¨¤¨¦§§©¨©§¦¦

חדשים ראשי משאר çøBèì'בשונה éìò eéä éLôð äàðN íëéãòBîe íëéLãç'¨§¥¤£¥¤¨§¨©§¦¨¨©¨©
יד) א הפורענות (ישעיה מענין בה שיש ,.

זה: פסוק מבארת àìהגמרא ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,'çøBèì éìò eéä' éàî©¨¨©¨©¨©©¨¨Ÿ
éðôì ïéàèBçL ìàøNéì íäì ïéic מליבם שבדו מועדים L,בעשיית àlà אף ©¨¨¤§¦§¨¥¤§¦§¨©¤¨¤

íäéìò àéáà äL÷ äøéæb Bæéà òãéì éúBà ïéçéøèn מדה כנגד מדה שתהא ©§¦¦¦¥©¥§¥¨¨¨¨¦£¥¤
במקרה  ולא שעשו העבירות על להם בא שהעונש .שידעו

הגמרא: ïðéøèôîמבררת éàî déôeb áàa äòLúa.:הגמרא áø,משיבה øîà §¦§¨§¨¥©©§§¦¨¨©©
'äðBæì äúéä äëéà'(כא א הפורענות.(ישעיה בענין שם הגמרא:שמדובר מבררת עוד ¥¨¨§¨§¨

àø÷îבאב בתשעה זה:.éàîבתורה בענין ברייתא הגמרא íéøçàמביאה ,àéðz ¦§¨©©§¨£¥¦
,íéøîBàקוראים'éì eòîLú àì íàå'(יד כו שבפרשת (ויקרא הקללות דהיינו §¦§¦Ÿ¦§§¦

äfä'בחקותי. íòä épeöàðé äðà ãò' ,øîBà óñBé øa ïúð éaø(יא יד (במדבר ©¦¨¨©¥¥©¨¨§©£¦¨¨©¤
המרגלים  פרשת íéøîBà.דהיינו Léåשקוראים'úàfä äòøä äãòì éúî ãò' שם) §¥§¦©¨©¨¥¨¨¨¨©Ÿ

כז) המרגלים.יד פרשת המשך éø÷éîìדהיינו àîìò âeäð àðãéàä ,éiaà øîà̈©©©¥¨¦§¨¨¨§¨§¦§¥
באב íéða'בתשעה ãéìBú ék'(כה ד בתשעה (דברים שאירע מה מעין שם שנאמר ¦¦¨¦

íôéñà',באב  óBñà' ïéøéèôîe(יג ח חטאותיהם.(ירמיה על לישראל תוכחה שהיא ©§¦¦¨£¦¥
במשנה: åëå'.שנינו úéLàøa äNòîa [úBãîòna]©©£¨§©£¥§¥¦

הגמרא: éléî,מבררת éðäðî.הקרבנות של למעמדות בראשית מעשה קריאת ענין מה הגמרא:כלומר énà,מבארת éaø øîà §¨¨¥¦¥¨©©¦©¦
קרבנות,úBãîòîה àìîìàש  מקריבים øîàpLשאז ,õøàå íéîL eîéi÷úð àì(כה לג äìéìå(ירמיה íîBé éúéøa àì íà' ¦§¨¥©£¨Ÿ¦§©§¨©¦¨¨¤¤¤¡©¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨

,'ézîN àì õøàå íéîL úBweç ואלמלא לבריאה, קיום אין ישראל אותם שמקיימים והמצוות התורה ברית לא שאם כלומר ¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦
בראשית  במעשה במעמדות קוראים ולכן בקרבנות, תלוי הבריאה שקיום ונמצא בחטאם, כלים ישראל היו נוספת:.הקרבנות ראיה

å עודáéúkהבתרים בין ח)בברית טו äpLøéà',(בראשית ék òãà äna íéäìà 'ä øîàiå'שכך הפסוק, íäøáàופירוש øîà §§¦©Ÿ©¡Ÿ¦©¨¥©¦¦¨¤¨¨©©§¨¨
ànL ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôìלעם בהם שתבחר לאחר האם -éðôì íéàèBç ìàøNé íBìLå-ñç,E ¦§¥©¨¨¦¤¨¤¨©§¨¦§¨¥§¦§¨¤

íäì äNBò äzàåכליהe ìeanä øBãk פיזורtä øBãk'òãà äna' ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà .åàì ,Bì øîà .äâl §©¨¤¨¤§©©§©©¨¨¨©©¨©§¨¨¦¤¨©¨¥©
יענשו  ולא עוונותיהם בו שיתכפרו דבר ללמדם לי תאמר מה -.leLî äìâò éì äç÷' ,Bì øîà'åâå 'úL(ט טו כלומר,(שם , ¨©§¨¦¤§¨§¤¤

עליהם. יכפרו ÷íéiהקרבנות Lc÷nä úéaL ïîæa çðéz ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà עליהם ויכפרו קרבנות בו שיקריבו ¨©§¨¨¦¤¨¥©¦§©¤¥©¦§¨©¨
אך יענשו, íäéìò,ולא àäz äî íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa.עליהם שיכפרו קרבנות אין ézðwzהרי øák ,Bì øîà ¦§©¤¥¥©¦§¨©¨©§¥£¥¤¨©§¨¦©§¦

íäìאתøãñ ה ïäaש ÷úBðaø,אמירת ïéàøB÷L ïîæ ìk בכוונהå ,ïaø÷ éðôì ïéáéø÷î eléàk ïäéìò éðà äìòî אז ¨¤¥¤¨§¨¨§©¤§¦¨¤©£¤£¦£¥¤§¦©§¦¦§¨©¨§¨§
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ax ewlgp cere .zepevigd mr ynzydl zirvn`d lr `ed
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המשך בעמוד רנח

ezny in` cenr hn sc ± iyily wxtoiaexir
ïåòîù éáø éøáã åæ óà`dc ,ixyc `ed oerny iax ,dnr odizy ynzydl elit` Ð

opaxl la` ,ixy inp odizya zirvn` elit`ef oixeq` ozyly exn`e ,dleka ibilt Ð

oerny iax ixac ef s` :`pixg` `pyil .ef mrzepevig `l` ixy `l diteb oerny iax Ð

irai` ikd ?"s`" i`n :cere !"odnr zxzen `id" oizipzna opz `d :il `iywe .zirvn`a

rnyn "s`" ,oerny iax ixac ef :xninl dil

oke .izrny df oexg` oeyle .ixy ediiexzac

odnr zxzen `ide .xwiruxzn oizipznc Ð

,xn`w zirvn`ay yeniy xzidac l`eny jl

`pzc icii`e .`yixc odnr xzen `edc `inec

odnr xzen `ed `yixs`"e .`tiq inp ipz Ð

,efa xqe` lwind oerny iax s` :rnyn ikd "ef

df xeqi` s` .zepeviga zxzen zirvn` oi`c

`nw `pyil`e .opaxk exn` inp oerny iax

inp i` ?"dinrhl l`eny `cf`e" i`n `iyw

,opaxl :xninl inp ivn ded axk xn` ded

odizy mr daxiroi`c ,odizy mr dxeq` Ð

.zg` zeyxl zeynzyn zeieyx izyàéðú
ìàåîùã äéúååë`l oerny iax elit`c Ð

d`ian ef" ipzwck ,zepeviga zirvn` xizd

'ek dzia jezn`l zepeviga zirvn` eli`e ,"

.xn`wäéîòèì ìàåîù àãæàås` :xn`c Ð

zeynzyn zeieyx izy oi` oerny iaxl

.zg` zeyxläîåã øáãä äîìdyly` Ð

.i`w jxca ezayyäàéáî åæzirvn`a Ð

.zlke`e zirvn`a d`ian efe zlke`eøöç
úåàåáî éðù ïéáùikd .odipyl dgezt Ð

:opiqxbïäéðù íò äøåñà ïäéðù íò äáøéòÐ

,dinrhl l`eny epiide ,oerny iaxl elit`

i`e .aexira lwind ixack dkld :l`eny xn`c

`da oerny iax ixy dedxn` ded `l Ð

odipy mr dxeq` l`eny.ïäéðù íò äáøéò àì
.ef mr `le ef mr `l daxir `l Ðìò úøñåà

ïäéðùoebke .ieanl odizexvgn `ivedln Ð

odipya `ale z`vl legd zeni lk dlibxy

,ozxqe` dl yiy lbxd zqixc ,migzt jxc

`l ,cga `l` dlibx `ied `l i`c .yxtnck

odipy mr dlibxc ab lr s`e .jci`` dxq`Ð

dzrc `ilbe cg`d mr zaxrn ,dzpwz `id ef

.envrl cg`d xzene ,xg`d on dwlzqpy

äìéâø ãçàá äúéä,dry lk `ale z`vl Ð

`le ef mr `l daxir `le dlibx dpi` cg`ae

ea dlibxy df ,ef mrzxqe` ef xvgy xeq` Ð

xzen xg`de .daxir `l ixde `ed dipinc ,eilr

.epnid dpi`y Ðåîöòì äìéâø øúåä`dc Ð

.dipin dytp `wlqàì åá äìéâø äðéàù äæå
áøéò.envr ipta elit` Ðäáøéò àì éîð àéäå

.df mr `le df mr `l Ðìöà äúåà ïéçåã
äìéâø äðéàù,axiry df lr xeq`l `ly Ð

.axir `l `dc icin `cqtn `l i`de li`ed

íåãñ úãî.diab dil opigc digxk lr `kde dixagl ipdn `l dia xqg `lc icin elit`c Ðíåãñ úãî.ily ily Ðåáåøéò ìò ãéô÷îäztd z` dxeag ipan cg` lk`i m` Ð

.`ed ozpyåîù áåøéò.daixre dgep zetzey `l` ,exiaga df dgni `ly ,ea oivexne oiaxern olek ediy Ðàðéãøåå éùðà.eid oipwiv Ð÷ìåçämeyn aexir epi` ,milk ipya Ð

eny dnc ,diteb `nrh i`d.eny aexir Ðøúééàå àðîì àìîãl`eny xn`w ike .zrcn ewlig `le ,aexird lk wifgdl ilkd leki `ly Ð.zrcn ewligy oebk Ðéì äîì éúøúå
.wlege citwc `nrh cg ediiexze li`ed ,l`enyl Ðäéâìô âìôéîã.axern rnyn aexirc ,diny lhae Ðáåøéò åá ïéçéðîùjixv oi` ,iying ziaa edepzpe oaexir eaby drax` Ð

.ezit my gipdlïåéëã íåùî åàìäéì çðîã.inc aexird mr ilka gpnc o`nk ,epnn lke` `edy dicic `lqa `ztix ziad lral Ðéøééã àëä åäìåëãedl `ied ozit meyn Ð

ziad lka zt el oi` elit`e .ekeza ynn my xc `edy ziad lra oky lke ,ozxic.inc xity Ðáåøéòe`vnpe ,ezeyx ziad lra edl dpwny ,oipw meyn `nrh otxvn `edy Ð

.`id zg`e ,ef mzeyxl zcareyn xvg lke ,ea gpen aexirdy df ziaa milra mlekäòîá ïéáøòî ïéà äî éðôîå.exiag zeyx el epwi eizerne drn cg`e cg` lk ozil Ðéìå÷ì÷éàì
.aexir zxez gkzydl Ðäøéã íåùîikd .df zial zcgein xvgd zeyx lk ixde ,zg` dxic `l` ef xvga oi`e .`zia `edda ixiic eli`k edl eede ,ezit lr mc` ly ezrcy Ð

:opiqxbïè÷å äèåøô äåù åá ïéàùå éìë åäééðéá àëéàoipw meyn xn`c o`nl Ð`ied elit`e ,dhext dey ea oi`y zta zepwl oileki oi`e ,oipw x`y jxck xceqa zepwl oileki Ð

zexivg iaexir eilr axrl gily ohwd zeyrl leki oi`e .zecerq izy oefndxic meyn xn`c o`nle .`ed iiepw`e dpwn xa e`lc Ðea oi`y lke`a oiaxrne ,xceq oipw ipdn `l Ð

aexird z` daeb ohwe ,dhext dey.ciar icin e`l ohwe ,dxic `cg edl `ieyn ztc Ð
íå÷îì
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åæÐ zepeviga zirvn` la` ,hwp `weec qxhpewd yexitl Ð zlke`e dzia jezn d`ian

xfbnl `kilc zepeviga zirvn` oky lkc ,hwp `zeaxlc xninl `ki` mz epiaxle .`l

`py i`n opaxl jixt `dnc meyn Ð `d hwp wgvi epiax axd epixen yexitle .i`d ilek

.'ek dnec xacd dnl ickn .ezixfb `l `kde ,ezixfbe ezibiltc mzd

áåøéòipwin zt i`dac :yexit Ð oipw meyn

icar `l ixitc ab lr s` iccdl zeyx

:xn`z m`e .minc zxeza epw mewn lkn ,oitilg

didy ziad lra (`,`r) "xcd"a onwl opzde

jixv oi` Ð onya dfle oiia dfl ,eipikyl szey

eidy dxeag ipa :inp (a,br) "xcd"a xn`e .axrl

lry ztd lr oikneq ,meid mdilr ycwe oiaeqn

dxic meyn xn`c o`nle .aexir meyn ogleyd

zrc aexiw yiy oeikc :xnel yie !xity iz` Ð

.dfl df epwd eli`k minkg de`yr Ð odipia

éðôîoi` inp mixac x`yae Ð dievn dpi`y

.ith gikyc zta `l` ,zexivg iaexir oiaxrn

x`ya ixye ,zt jixvdl `ly eliwd seziy iabe

llk giky `lc drna la` .zvw igikyc mixac

.`l Ð

àëéàÐ dhext deyn zegte milk ediipia

yn xn`c o`nlcoiaxrn oi` Ð oipw me

izy oefn `ki`c ab lr s` dhext deyn zegta

iedl ,dhext dey `ki` ike :xn`z m`e .zecerq

`dc .zecerq izy oefn `kilc ab lr s` aexir

.oipw meyn xn`c o`nl ,aexir ied ilka elit`

yxtnyk :xnelyie ?zecerq izy jixv dn ok m`

dpewe ,dlik`l ifg ira `l Ð oipw jxc dyere

oi`y axrl oilibxy enk ,mzqa la` .ilka elit`

inp ira Ð oipw jxc zeyrl oiwcwcne oiyxtn

.lke` zeaiyg ea `diy
ohwe

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

ìL :íéøîBà íéîëç ìáà ,ïBòîL éaø éøác Bæ óàïzL ©¦§¥©¦¦§£¨£¨¦§¦§¨§¨
,ìàeîLc àaélà äãeäé áøc déúååk àéðz .úBøeñà£©§¨§¨¥§©§¨©¦¨¦§¥

äîBc øácä äîì :ïBòîL éaø øîà¯ììLúBøéöç L ¨©©¦¦§§¨©¨¨¤§¨£¥
íézL eáøéò ,íéaøä úeLøì úBçeúôe Bæì Bæ úBçeútä©§¨§¦§¨©¦¥§§©¦

úéòöîàä íò¯Bæå ,úìëBàå dúéa CBzî äàéáî Bæ ¦¨¤§¨¦§¦¨¦¥¨§¤¤§
CBúì døúBî úøæçî Bæ ,úìëBàå dúéa CBzî äàéáî§¦¨¦¥¨§¤¤©£¤¤¨¨§
íéîëç ìáà .dúéa CBúì døúBî úøæçî Bæå ,dúéa¥¨§©£¤¤¨¨§¥¨£¨£¨¦

ìL :íéøîBà,déîòèì ìàeîL àãæàå .úBøeñà ïzL §¦§¨§¨£§¨§¨§¥§©§¥
íò dáøéò ,úBàBáî éðL ïéaL øöç :ìàeîL øîàc§¨©§¥¨¥¤¥§¥§¥§¨¦

íäéðL¯íäéðL íò dáøéò àì ,íäéðL íò äøeñà §¥¤£¨¦§¥¤Ÿ¥§¨¦§¥¤
¯dðéà ãçàáe äìéâø ãçàa äúéä .ïäéðL ìò úøñBà¤¤©§¥¤¨§¨§¤¨§¦¨§¤¨¥¨

Ba äìéâøL äæ ,äìéâø¯Ba äìéâø dðéàL äæå ,øeñà §¦¨¤¤§¦¨¨§¤¤¥¨§¦¨
¯äaø øîà .øzeîdðéàL íò dáøéò :àðeä áø øa ¨¨©©¨©©¨¥§¨¦¤¥¨

Ba äìéâø¯áø øa äaø øîàå .Bîöòì äìéâø øzeä §¦¨©§¦¨§©§§¨©©¨©©
äæå ,Bîöòì äìéâø äáøéò íà :ìàeîL øîà ,àðeä¨¨©§¥¦¥§¨§¦¨§©§§¤

äáøéò àì dîöò àéäå ,áøéò àì Ba äìéâø dðéàL¯ ¤¥¨§¦¨Ÿ¥¥§¦©§¨Ÿ¥§¨
ìò ïéôBk äæ ïBâëe ,Ba äìéâø dðéàL ìöà dúBà ïéçBc¦¨¥¤¤¥¨§¦¨§¤¦©
ãét÷nä :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà .íBãñ úcî¦©§¨©©§¨¨©§¥©©§¦

Báeøéò ìò¯BîM äî .áeøéò Báeøéò ïéà¯áeøéò ©¥¥¥¥©§¥
àø÷pL àlà ,áeøéò Báeøéò :øîà àðéðç éaø .BîL§©¦£¦¨¨©¥¥¤¨¤¦§¨
÷ìBçä :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà .àðécøå éLðàî¥©§¥©§¦¨¨©©§¨¨©§¥©¥

Báeøéò úà¯ïàîk .áeøéò Bðéà¯eäeðúðe ïáeøéò úà eábL äMîç :àéðúc .éànL úéák ¤¥¥¥§©§¥©©§©§¨£¦¨¤¨¤¥¨§¨
eléôà !áeøéò äæ éøä :íéøîBà ìlä úéae ,áeøéò äæ ïéà :íéøîBà éànL úéa ,íéìë éðLa¦§¥¥¦¥©©§¦¥¤¥¥¦¥§¦£¥¤¥£¦
àëéä ìáà ,øúééàå àðîì ïééìîc àlà íúä ìlä úéa éøîà÷ àì ïàk ãò :ìlä úéa àîéz¥¨¥¦¥©¨¨¨¨§¦¥¦¥¨¨¤¨§©§¨§¨¨§©§©£¨¥¨

âìôéî déâìôc¯íúä ïðéòîLà éàc ,éëéøö !?éì änì ézøúå .àì¯eMîàëä ìáà ,ãéô÷c í ¦§©¥¦§©¨§©§¥¨¨¦§¦¦§¦©§©¦©¨¨¦§¨¥£¨¨¨
¯àëä ïðéòîLà éàå .àì àîéà¯íúä ìáà ,âìôéî déâìôc íeMî¯.àëéøö ,àì àîéà ¥¨¨§¦©§©¦©¨¨¦¦§©¥¦§©£¨¨¨¥¨¨§¦¨

úà ÷ìBçä" ìàeîL øîà éî :éàkæ áø éác àzøöòî éáa äãeäé áøì àaà éaø déì øîà£©¥©¦©¨§©§¨§¥©£©§¨§¥©©©¦¨©§¥©¥¤
áeøéò Ba ïéçépnL úéa :ìàeîL øîàäå ,"áeøéò Bðéà Báeøéò¯éøö Bðéà.útä úà ïzéì C ¥¥¥§¨¨©§¥©¦¤©¦¦¥¥¨¦¦¥¤©©

àîòè éàî¯àlña çpîc ïåéëc :øîàc íeMî åàì¯:éîð àëä ,éîc àëä çpîc ïàîk ©©§¨¨¦§¨©§¥¨§©©§©¨§©§©©¨¨¨¥¨¨©¦
íúä :déì øîà !éîc àëä çpîc ïàîk àlña çpîc ïåék¯éàî ,út ïéàL ét ìò óà ¥¨§©©§©¨§©§©©¨¨¨¥£©¥¨¨©©¦¤¥©©

àîòè¯ïéà äî éðtî :øîàz íàå .ïéð÷ íeMî áeøéò :ìàeîL øîà .éøééc àëä eäleëc ©§¨§§¨¨¨§¦¨©§¥¥¦¦§¨§¦Ÿ©¦§¥¨¥
äòîa ïéðB÷¯ànL äøéæb !éð÷ì eäéî áøéòc àëéä .úBúaL éáøòa äéeöî dðéàL éðtî ¦§¨¨¦§¥¤¥¨§¨§©§¥©¨¥¨§¥¥¦¦§¥§¥¨¤¨

.éìe÷ì÷éàì áeøéò éúàc ,úta éáBøòéàì éúà àìå ,äòî çéëL àìc ïéðîæå ,øwéò äòî eøîàéŸ§¨¨¦¨§¦§¦§¨§¦©¨¨§¨¨¥§¦£¥©©§¨¥¥§¦©§¥
,äèeøt äåMî úBçôe ,éìk eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .äøéc íeMî áeøéò :øîà äaø©¨¨©¥¦¦¨©¥©§¦¨¥©§§¦¨¦¨¤§¨

ïè÷å

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



רלי ezny in` cenr hn sc ± iyily wxtoiaexir
ïåòîù éáø éøáã åæ óà`dc ,ixyc `ed oerny iax ,dnr odizy ynzydl elit` Ð

opaxl la` ,ixy inp odizya zirvn` elit`ef oixeq` ozyly exn`e ,dleka ibilt Ð

oerny iax ixac ef s` :`pixg` `pyil .ef mrzepevig `l` ixy `l diteb oerny iax Ð

irai` ikd ?"s`" i`n :cere !"odnr zxzen `id" oizipzna opz `d :il `iywe .zirvn`a

rnyn "s`" ,oerny iax ixac ef :xninl dil

oke .izrny df oexg` oeyle .ixy ediiexzac

odnr zxzen `ide .xwiruxzn oizipznc Ð

,xn`w zirvn`ay yeniy xzidac l`eny jl

`pzc icii`e .`yixc odnr xzen `edc `inec

odnr xzen `ed `yixs`"e .`tiq inp ipz Ð

,efa xqe` lwind oerny iax s` :rnyn ikd "ef

df xeqi` s` .zepeviga zxzen zirvn` oi`c

`nw `pyil`e .opaxk exn` inp oerny iax

inp i` ?"dinrhl l`eny `cf`e" i`n `iyw

,opaxl :xninl inp ivn ded axk xn` ded

odizy mr daxiroi`c ,odizy mr dxeq` Ð

.zg` zeyxl zeynzyn zeieyx izyàéðú
ìàåîùã äéúååë`l oerny iax elit`c Ð

d`ian ef" ipzwck ,zepeviga zirvn` xizd

'ek dzia jezn`l zepeviga zirvn` eli`e ,"

.xn`wäéîòèì ìàåîù àãæàås` :xn`c Ð

zeynzyn zeieyx izy oi` oerny iaxl

.zg` zeyxläîåã øáãä äîìdyly` Ð

.i`w jxca ezayyäàéáî åæzirvn`a Ð

.zlke`e zirvn`a d`ian efe zlke`eøöç
úåàåáî éðù ïéáùikd .odipyl dgezt Ð

:opiqxbïäéðù íò äøåñà ïäéðù íò äáøéòÐ

,dinrhl l`eny epiide ,oerny iaxl elit`

i`e .aexira lwind ixack dkld :l`eny xn`c

`da oerny iax ixy dedxn` ded `l Ð

odipy mr dxeq` l`eny.ïäéðù íò äáøéò àì
.ef mr `le ef mr `l daxir `l Ðìò úøñåà

ïäéðùoebke .ieanl odizexvgn `ivedln Ð

odipya `ale z`vl legd zeni lk dlibxy

,ozxqe` dl yiy lbxd zqixc ,migzt jxc

`l ,cga `l` dlibx `ied `l i`c .yxtnck

odipy mr dlibxc ab lr s`e .jci`` dxq`Ð

dzrc `ilbe cg`d mr zaxrn ,dzpwz `id ef

.envrl cg`d xzene ,xg`d on dwlzqpy

äìéâø ãçàá äúéä,dry lk `ale z`vl Ð

`le ef mr `l daxir `le dlibx dpi` cg`ae

ea dlibxy df ,ef mrzxqe` ef xvgy xeq` Ð

xzen xg`de .daxir `l ixde `ed dipinc ,eilr

.epnid dpi`y Ðåîöòì äìéâø øúåä`dc Ð

.dipin dytp `wlqàì åá äìéâø äðéàù äæå
áøéò.envr ipta elit` Ðäáøéò àì éîð àéäå

.df mr `le df mr `l Ðìöà äúåà ïéçåã
äìéâø äðéàù,axiry df lr xeq`l `ly Ð

.axir `l `dc icin `cqtn `l i`de li`ed

íåãñ úãî.diab dil opigc digxk lr `kde dixagl ipdn `l dia xqg `lc icin elit`c Ðíåãñ úãî.ily ily Ðåáåøéò ìò ãéô÷îäztd z` dxeag ipan cg` lk`i m` Ð

.`ed ozpyåîù áåøéò.daixre dgep zetzey `l` ,exiaga df dgni `ly ,ea oivexne oiaxern olek ediy Ðàðéãøåå éùðà.eid oipwiv Ð÷ìåçämeyn aexir epi` ,milk ipya Ð

eny dnc ,diteb `nrh i`d.eny aexir Ðøúééàå àðîì àìîãl`eny xn`w ike .zrcn ewlig `le ,aexird lk wifgdl ilkd leki `ly Ð.zrcn ewligy oebk Ðéì äîì éúøúå
.wlege citwc `nrh cg ediiexze li`ed ,l`enyl Ðäéâìô âìôéîã.axern rnyn aexirc ,diny lhae Ðáåøéò åá ïéçéðîùjixv oi` ,iying ziaa edepzpe oaexir eaby drax` Ð
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:opiqxbïè÷å äèåøô äåù åá ïéàùå éìë åäééðéá àëéàoipw meyn xn`c o`nl Ð`ied elit`e ,dhext dey ea oi`y zta zepwl oileki oi`e ,oipw x`y jxck xceqa zepwl oileki Ð

zexivg iaexir eilr axrl gily ohwd zeyrl leki oi`e .zecerq izy oefndxic meyn xn`c o`nle .`ed iiepw`e dpwn xa e`lc Ðea oi`y lke`a oiaxrne ,xceq oipw ipdn `l Ð

aexird z` daeb ohwe ,dhext dey.ciar icin e`l ohwe ,dxic `cg edl `ieyn ztc Ð
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eznyרלב ina cenr hn sc ± iyily wxtoiaexir
øçà íå÷îì.oxivg xizdl eaby df oaexir dkeza oipzep ,zxg` xvg mr axrl evxy Ð

ïìåë éãé ìò êéìåî ïäî ãçà,oliaya zg` zt ecal `ed ozp elit`e ,olek liaya Ð

eixiag mr axir xak `ede li`ed.olek jxevl dpew Ðïåòîù éáøëzxzen `idc Ð

.dnr oixzen ode odnräðùîåì äëùçå êøãá àáù éî.opiqxb Ðïìéà øéëî äéäå
øãâ åà,eilbx mewnn mitl` seqa `ede Ð

.mitl` ezial oli`dneåéúçú éúúéáù øîàå
`zydc ab lr s`c .mitl` il eidi myne Ð

`nei yicw`edc mzd cr mitl` lfinl ivn Ð

o`kl mitl` el yi ikd meyne ,ezziay mewn

.ezia cvl mitl`eíåìë øîà àì`nrh Ð

.`xnba yxtnøãâ.mipa` zneg Ðøîà
åø÷éòá éúúéáùcre exwirny `ed rceie Ð

mitl`n xzei oi` eziadziay el dpw Ð

dziay dze`e .enewn z` miiqe li`ed ,exwira

.ezia cvl mitl`e ,eilbx cvl mitl` el dpew

øéëî åðéà íàå.xcb e` oli` Ðé÷á åðéà åà
äëìäá:ok xn` `le ,el lireiy rcei epi`e Ð

opaxe qepbihp` oa `pipg iaxc `zbeltÐ

.yxtn `xnbaåøîàù åäæå`a `edy df oebk Ð

`ed ipr `zydc ,zt enr oi`e jxcael Ð

.zt `la eilbxa axrl minkg exizdãçàå
øéùòlr jiygdle jlil dvexe eziaa ayeid Ð

.xzen dziay zepwle megzdøéùòä ìò ì÷äì
`ed gxhi `le gily ici lr xbyl lkeiy Ð

.envràøîâø÷éò ìë íåìë øîà àìÐ

el oi` eilbx mewna ixdy ,enewnn fefi `le

zgze .o`kn eale ezrc xwr ixdy ,dziay

dziay dpw `l inp oli`d.miiq `l `dc Ð

jezl oli`d sep ly eizgz lky it lr s`e

axc `nrh diyxtn ,eilbx mewnl dn` mitl`

xga zen` rax` efi` yxit `le li`ed :onwl

oli` ly eizgza el.`id dziay e`l Ð

åéúçúì ìáà åúéáì íåìë øîà àì øîà ìàåîùå
ìéæà éöî ïìéà ìùxn` ikc ,yxtn onwl Ð

dizlinl l`enyoli` ly etep lk i`wc oebk Ð

zen` rax` lkc ,eilbx mewnl mitl` jeza

.el zeie`x olek [eizgz] dziayl ozep dz`y

melk xn` `l ezial ,jkldwegx ezia `dc Ð

rax` el xga `ed `nye ,mitl` ezia cre exwirn oizipzna ipzck ,mitl` exwirn

agex lk mitl`n xzei yi ezia cr myne ,eciv ly oze` oli`d zgzy zepey`xd zen`

oli` ly eizgzl la` .oli`d sepzen` rax` lk jytp dnnc ,lif` ivn Ðozep dz`y

.dn` mitl` eilbx mewn cr zepzep dziayl eizgz elïìéà ìù åéúçú äùòðåagex Ð

dn` miyly e` mixyr agx `ed m` ,oli` ly etep ziihp:xnelk ,lnb xng el dyrp Ð

.o`kle o`kl ekyenïåôöä ïî ãåãîì àáick ,mitl` ezia cvl sepd ziihp seqa Ð

.ezial ribiyíåøãä ïî åì íéããåîxga eilbx cv ly zepey`x rax` `ny :xne`e Ð

.dn` miyly wegx `vnpe ,eziale mitl` el oiccen myne ,oli`d zgz elãåãîì àá
íåøãä ïîeixg`l xefgl lekiy ick ,eilbx cvl mitl` zepey`x zen` rax`n Ð

.dn` miyely eilbx mewnnïåôöä ïî åì ïéããåîoli`d seq ly zen` rax` `ny Ð

elit` eixg`l xefgl leki oi`e ,mitl` el yi eilbx mewn cr myne ,el xga ezia cvl

dnn dn` miyly zegt ezia cvl eilbx mewnn el yi mitl` zrax` la` .driqt

xn` l`enye :`pixg` `pyil :yxit `ly iptn ciqtn `ed oli`d agex mewne ,jytp

ivn oli` ly eizgzl la` ,melk ezia cvl oli`d on el oi`y ,ezial melk xn` `l

eizen` rax` miiq `le li`ed :zenewnd ipya dziay el dpwc l`eny xaqwc .lif`Ð

oli`d zgzl ribdyke .el yi oli`d cr eilbx mewnny mitl` ,jytp dnne o`k e` o`k e` `l` ,eilbx mewna `le oli`d zgz `l el cgeind mewn el oi`.lnb xng el dyrp Ð

ezial oli`d on oetvd on el cecnl `amitl` eixg`l xefgl ick eilbx mewnn cecnl `a .eilbx mewnn ,mexcd on el oiccen Ðzeaeyz yie .izrny df .oli`d on el oiccen Ð

zepwl dvx `l eilbx mewnac ,ith xazqn axc dizlinc l`enyc `nrh ith dileiyl ded ,axc `nrh i`n liiyn `wc ,`cg .ekelide cenlzd oeyl itl i`cn xzei oinebnibe

dpw `l oli`d zgzedvx `l o`k `dc .mzd `le `kd `l ipwil `l ,`id diipw e`l i`e ,mzd ipwl meiq `la ,`id diipw i` ?dil `xiaq i`n ,l`eny la` .miiq i`n 'irci `lc Ð

yexita xn`y df la` .oyi e` ,xwtd ivtg `l` xn`w `l ixep oa opgei iax elit`e .zepwlo`k zepwl dvex ipi`ikd ?"lnb xng oli` ly eizgz dyrp" i`n :cere ?dpwi j`id Ð

.`pyil i`d jiiy `l zenewn ipya la` ,enexcne epetvn xnel yi cg` mewna ?mexcd one oetvd on i`n :cere .lnb xng df ixd xn` l`enye :xninl dil irai`
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ïè÷åeilr axrl gily zeyrl leki ohw oi` ,oipw meyn xn`c o`nlc :qxhpewd yxit Ð

ziad lra enk ,etzzypk iedlc :eyexitl dywe .`ed oipw xa e`lc ,zexivg iaexir

daeb ohw :`ped ax xn` (a,gl oiaexir) "oiaxrn lka" wxtac :cere .exiagl szey dyrpy

wxta xn`w ,oipw meyn `kd xn`c diteb l`enyc :cere .biltc xnel wgece .aexird

mixg`l dkef ohwc (a,cq oihib) "lawnd"

ohwa `kdc :zegcl yie !opaxc ze`ean iteziya

epi`y oiae xenb ohw oia wlgn inp mzde ,ixnbl

epiax yxity enk mz epiaxl d`xpe .xenb ohw

dkldc d`xpe .`kd ixiin ohw ly ziaac :l`ppg

"xcd" wxtac ,dxic meyn aexir xn`c daxk

.inc axrnk xkey :opgei iax xn`w (`,eq oiaexir)

ol `niiwe .dhext deyn zegta axrn dn :yxtne

yxtn mzdc :cere .l`enyc iabl opgei iaxk

.dkld jk ok m`e ,ikd cenlzdøîàå
`lac :wgvi epiax xne`e Ð dkf inewna izziay

"oiaxrn lka" wxta opixn`ck ,ipw inp dxin`

s` ,xn` ivn ira i`c xerip la` .(a,gl oiaexir)

:wlgl yie .inc xn`c o`nk Ð xn` `lc ab lr

.axrl ick megzd lr jk myl jledy mzd ip`y

rnyn ,oyia opgei iax lr opax ibiltcn la`

lirle .xn` `lc ab lr s` ipwc ecen xeripac

`ed ixde ,cnre jxca ayiy in :opzc (`,dn)

`l Ð jkl ezpeek dzid `le li`ed ,xirl jenq

,enewna dziay ipwc `xnba gkene .qpki

rlaen yxcnd zia :xn`wc oetxh iaxc `caerk

xne`yk eh` "xn`e" hwpc `de .did enegz jeza

axrn iprd `tiqc ab` e` ,ipelt mewna izziay

`peeb i`dke .xn` elit` ,`l xiyr la` eilbxa

ki`:(`,`i `rivn `aa) "oifge` mipi`ny zia `

`ly zelfeb xg` xeay iav xg` oivx oze` d`x

,inp mzde .el dzkf Ð icy il dzkf :xn`e ,egxt

iab `xnba mzd xn`ck .ipw xn` `l elit`

epiwz i`e .epwilc opax dil epiwzc zen` rax`

hwpe ?ied i`n xn` `l ik Ð epwilc opax dil

elit` ,ekxck ux iav didy `tiq meyn "xn`e"

.melk xn` `l Ð xn`åìéôàåly eizgzl

,dizrc xwr eilbx mewnnc Ð lif` ivn `l oli`

.enewnn fefi `l jkl ,dpw `l inp oli`d zgze

ixd Ð wtq :xn`w megzl ueg lblbzp iab (`,dl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta :xn`z m`e

:wgvi epiax xne`e !enewnn fefi `le xn` `le .mitl` eaexir cr ezian el yie ,lnb xng df

el didiy Ð dziay my dpwi `l m`y ezrce ,exirn dizrc xwr `l exira cnera mzdc

(`,p scl jiiy) .ezia megzéàîepi` zg` zaa elit` df xg` dfa epi`y lk axc `nrh

,eliwd oinegza `kde ,`nlra daxc edl zi` Ð dizeek `ipzc onwlc `ziixae l`enye Ð

,l`enyk `zklidc dxe`kl rnyn `kd `dc ,ibiltc xnel oi`c .oda xingdl oi`c

dy` ycwna (a,p) oiyecwc ipy wxta oizipzne .bilte `ed `pz axc `ail` xnel wigccn

eed d`ial mixeqn oi`y oiyecwc mzd wiqtc i`nl ,daxc `ail` `l` `nwezn `l dzae

rax` ied dziayde ,oli`d zgz izziay xn`c oeik xaq `kdc :xnel yi cere .oiyecw

izziay" xne`e yxtna l`eny dcene ,ipnz ebn rax` il epwil xn` eli`k ied Ð zen`

izya axire drhc onwlc inp `ziixae .ipw `lc "oli`d zgzy zen` dpeny lka `dz

zegex izya axrnd lkc :xnel yi ,zg`k zegex izya axrl oeekzpc ab lr s` ,zegex

ikdl ,odn zg`a dpwi Ð odizy zziay el epwi `l m`y ezrce ,eala `ed wteqn zg`k

.odn zg`a aexir ied
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ìå ,àéL÷ Cãéãì :äaøì ééaà déì øîà .ïè÷åìàeîL §¨¨£©¥©©¥§©¨§¦¨©§¨§¦§¥
íäLk ,ïáeøéò úà eábL äMîç :àéðz àä .àéL÷©§¨¨©§¨£¦¨¤¨¤¥¨§¤¥

øçà íB÷îì ïáeøéò úà ïéëéìBî¯éìBî ãçà.ïleëì C ¦¦¤¥¨§¨©¥¤¨¦§¨
à÷c eäéð àeä .àì eúå ,éð÷ à÷c eäéð àeä,øééc ¦§¨¨¥§¨¦§¨¨¥
ì àìå ,àéL÷ éãéãì àì :déì øîà !àì eúåìàeîL §¨£©¥Ÿ§¦¦©§¨§Ÿ¦§¥

øîà ,äaø øîà .ãéáò à÷ eäleëc úeçéìL :àéL÷©§¨§¦§§¨¨¥¨©©¨¨©
.ïBòîL éaøk äëìä :áø øîà ,àéøeb øa àîç áø©¨¨©§¨¨©©£¨¨§©¦¦§

äðùîïìéà øékî äéäå ,Bì äëLçå Cøca àaL éî¦¤¨©¤¤§¨§¨§¨¨©¦¦¨
"åézçz éúúéáL" øîàå ,øãb Bà¯.íeìk øîà àì ¨¥§¨©§¦¨¦©§¨Ÿ¨©§

"Bøwéòa éúúéáL"¯Bøwéò ãòå åéìâø íB÷nî Cläî §¦¨¦§¦¨§©¥¦§©§¨§©¦¨
àöîð .änà íétìà Búéa ãòå Bøwéòîe ,änà íétìà©§©¦©¨¥¦¨§©¥©§©¦©¨¦§¨
,øékî Bðéà íà .änà íéôìà úòaøà äëéLçMî Cläî§©¥¦¤£¥¨©§©©£¨¦©¨¦¥©¦

"éîB÷îa éúúéáL" øîàå ,äëìäa é÷a BðéàL Bà¯ ¤¥¨¦©£¨¨§¨©§¦¨¦¦§¦
éøác ,úBleâò .çeø ìëì änà íétìà BîB÷î Bì äëæ̈¨§©§©¦©¨§¨©£¦§¥
,úBòaeøî :íéøîBà íéîëçå .ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦§©£¨¦§¦§¨
àéä Bæå .úBiåfì økNð äéäiL éãk ,úòaeøî àìáèk§©§¨§©©§¥¤¦§¤¦§¨©¨¦§¦
ïéà eðà :øéàî éaø øîà .åéìâøa áøòî éðòä eøîàL¤¨§¤¨¦§¨¥§©§¨¨©©¦¥¦¨¥
,øéLò ãçàå éðò ãçà :øîBà äãeäé éaø .éðò àlà eðì̈¤¨¨¦©¦§¨¥¤¨¨¦§¤¨¨¦
àlL ,øéLòä ìò ì÷äì àlà úta ïéáøòî eøîà àìŸ¨§§¨§¦©©¤¨§¨¥©¤¨¦¤Ÿ

.åéìâøa áøòéå àöéàøîâøîà ?"íeìk øîà àì" éàî ¥¥¦¨¥§©§¨©Ÿ¨©§¨©
à àì :áøïìéà ìL åézçúì eléôàc ,øwéò ìk íeìk øî ©Ÿ¨©§¨¦¨©£¦§©§¨¤¦¨

,Búéáì íeìk øîà àì :øîà ìàeîLe .ìéæà éöî àì̈¨¥¨¥§¥¨©Ÿ¨©§§¥
ïìéà ìL åézçúì ìáà¯ìL åézçz äNòðå .ìéæà éöî £¨§©§¨¤¦¨¨¥¨¥§©£¨©§¨¤

ïBôvä ïî ãBcîì àa .ìnb ønç ïìéà¯ïî Bì ïéããBî ¦¨©¨©¨¨¦§¦©¨§¦¦
íBøcä ïî ãBcîì àa ,íBøcä¯.ïBôvä ïî Bì ïéããBî ©¨¨¦§¦©¨§¦¦©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc oiaexir(oey`x meil)

åcia zt gleyd mc` oiprl `ed ,mdipia iyilyd weligdïè÷ §¨¨
'oipw meyn aexir' xaeqd zrcly ,zexivg iaexir exear axrl
j` ,zepwdle zepwl leki epi` ixdy ,dliren ohwd zegily oi`
ici lry oeik ,aexird liren 'dxic meyn aexir' xaeqd zrcl
epi` ohwde ,ziad eze`a xc `ed eli`k gleyd oecip zta aexird

.dne`n o`k lret
:daxe l`eny zhiy lr dywn `xnbd,äaøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©¨

ìå àéL÷ CãéãìàéL÷ ìàeîLaexir' dz` xaeqy jzhiyl oia - §¦¨©§¨§¦§¥©§¨
yi 'oipw meyn aexir' xaeqd l`eny zhiyl oiae ,'dxic meyn

,zeywdlàéðz àä,`ziixaa epipy ixd -ïáeøéò úà eábL äMîç ¨©§¨£¦¨¤¨¤¥¨
zt mdn cg` lkn eabe ,zg` xvga mixcd miyp` dyng -
axrl md mivtg dzre ,xvgay mizad cg`a edegipde aexirl
xvgd l` mxvgn lhlhl elkeiy ick ,zxg` xvg ixiic mr
ziaa egipdy aexird z` lehil mikixvy `ed dfa oicde ,zxg`d

if` ,zxg`d xvgay ziaa egipdle mxvgayúà ïéëéìBî íäLk§¤¥¦¦¤
øçà íB÷îì ïáeøéòzt mlek epziy jixv oi` ,zxg`d xvgl - ¥¨§¨©¥

`l` ,jk jxevléìBî ãçàïleëì C.mlek liaya elyn zt ozep - ¤¨¦§¨
zhiyl ixd ,mlek xear aexird liren cvik ,denzl yi dxe`kle

'oipw meyn aexir'y l`enyàì eúå éð÷ à÷c eäéð àeä`vnp - ¦§¨¨¥§Ÿ
ed ztd z` ozepd mc` eze` wxy,zxg`d xvga wlg dpewd `

jzhiyl oke ,llk oipw eyr `l xvg dze`a enr mixcd x`y j`
,dywi 'dxic meyn aexir'yàì eúå øéic à÷c eäéð àeäwx ixd - ¦§¨©¥§Ÿ

xc eli`k oecip zxg`d xvgl aexir jxevl zt ozepd mc` eze`
zxg`d xvga mixc mpi` xvga enr mixcd mixg`d eli`e ,da

.llk
:`xnbd zvxzndéì øîà,iia`l daxàìå àéL÷ éãéãì àì ¨©¥Ÿ§¦¦©§¨§Ÿ

ìàéL÷ ìàeîL,l`eny zhiyl `le izhiyl `l `iyew ef oi` - ¦§¥©§¨
c mixaeq lkdy itlãéáò à÷ eäleëc úeçéìLgipn mc` eze`y - §¦§§¨¨¦

m` oia ,jkitle ,xvga enr mixcd el` lk zegilya aexird z`
ezegily dliren 'dxic meyn aexir' m` oiae 'oipw meyn aexir'

.zxg`d xvga mxear dxic reawl e` zepwl
oerny iaxe minkg zwelgn oipra dkld wqt d`ian `xnbd

:zexivg ylyaäëìä ,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà äaø øîà̈©©¨¨©©¨¨©§¨¨©©£¨¨
,ïBòîL éaøkzeyxl zegezte efl ef zegeztd zexivg yly iabl §©¦¦§

oke zepevigd mr ynzydl zxzen zirvn`dy ,miaxd
ynzydl zexeq` zepevigd mipyd wxe ,zirvn`d mr zepevigd

.ef mr ef

äðùî
wgexn mewna ezziay raewd mc` ly epic z` zyxtn ef dpyn

:dxin` ici lrCøca àaL éî,zay axraBì äëLçåmeid did - ¦¤¨©¤¤§¨§¨
,jiygdl cnerøãb Bà ïìéà øékî äéäåmi`vnpd [mipa` zneg-] §¨¨©¦¦¨¨¥

cre xcbd e` oli`d one ,ezcinr mewnn dn` miitl` wgxna
.zetqep dn` miitl` yi ezialøîàåz` raew ipixd mc` eze` §¨©

åézçz éúúéáLepnn jlil lke`y ick ,oli`d ly etep zgz - §¦¨¦©§¨
,zaya izial ribdle dn` miitl` d`ldeíeìk øîà àìoi` - Ÿ¨©§

mewn ly zen`d rax` z` xxia `ly itl ,dliren ef ezxin`
.zen` rax`n xzei agx oli`d ly etep ixdy ,ezziay

z` raew ipixd xn` m`eBøwéòa éúúéáLrfb cner eay mewna - §¦¨¦§¦¨
`edy wiecnd mewnd z` xxiay xg`n ,dziay my dpw ,oli`d

zeidl i`yxe ,ea zeayl utgCläîzayd zqipk xg`líB÷nî §©¥¦§
zecner eayåéìâødzrBøwéò ãòåoli`d lyå ,änà íétìàok ©§¨§©¦¨©§©¦©¨§

zkll jiyndlBøwéòîoli`d lyãòålänà íétìà Búéa,zetqep ¥¦¨§©¥©§©¦©¨
miitl` myn el yie ,oli`d ly exwira `ed ezziay mewny itl

e ,gex lkl dn`àöîðzeidl `ed i`yxyäëéLçMî Cläî- ¦§¨§©¥¦¤¨¥¨
,dkiygd xg`l,änà íéôìà úòaøàcre eilbx zcinr mewnn ©§©©£¨¦©¨

.[8 ` xeiv] ezial
eøékî Bðéà íà,dn` miitl` wgxna cnerd xcb e` oli`BðéàL Bà ¦¥©¦¤¥

,äëìäa é÷aekiy rcei epi` jkitlemewna ezziay reawl l ¨¦©£¨¨
,ezcinr mewnn dn` miitl` wegxd mieqnøîàåz` raew ipixd §¨©

éîB÷îa éúúéáL,dzr cner ip` eay mewna -BîB÷î Bì äëæ- §¦¨¦¦§¦¨¨§

myn jlil zeyx el yie ,enewna dziay dpwìëì änà íétìà©§©¦©¨§¨
.çeø©

lkl dn` miitl` miccen cvik mi`pz zwelgn d`ian dpynd
el` dn` miitl` :gexúBleâòlebir yi eli`k mipcy ,xnelk ,od £

el` ,ezziay mewnl aiaqn gex lkl dn` miitl` lyéaø éøác¦§¥©¦
,íéøîBà íéîëçå .ñBðâéèðà ïa àðéðçel` dn` miitl`úBòaeøî,od £¦¨¤©§¦§©£¨¦§¦§¨

úòaeøî àìáèkreaix yi eli`k mipcy ,epiidc ,raexn gel enk - §©§¨§©©
,enewnl aiaqn cv lkl dn` miitl` lyúBiåæì økNð äéäiL éãk§¥¤¦§¤¦§¨§¨¦

zkll lkeiy ,epiidc ,raexnd ly zepitd z` dfa giexiy ick -
miitl` jlil i`yx `ede xg`ny ,dn` miitl`n xzei oeqkl`a
epeqkl`a jlil zeyx el yiy `vnp ,reaixd rvn`a dn`
`vnpe ,zepit el oi` lebird la` ,dn` ze`n dpenye miitl`

.[8 a xeiv] weica dn` miitl` `l` jlil i`yx epi` mlerly
jelid ici lr axrl i`yx in mi`pz zwelgn d`ian dpynd

:zt zpizp `la eilbxeøîàL àéä Bæåminkg.åéìâøa áøòî éðòä §¦¤¨§¤¨¦§¨¥§©§¨
`ed oecipe ,zt enr oi`e jxca jldn mc`y dfk ote`a ,xnelk
ici lr ezziay reawl i`yxy minkg exn` dfa ,iprk dzr

.zt my gipdl jixv epi`e ,eilbx jelid
ø øîàeðì ïéà eðà ,øéàî éaaexir ly df oic mixaeq ep` oi` - ¨©©¦¥¦¨¥¨

lbxaàlàk oecipd jxca jldna,éðòeziaa `vnpd mc` la` ¤¨¨¦
.zt gipdl aiig `l` ,eilbxa dziay reawl i`yx epi`

øéLò ãçàå éðò ãçà ,øîBà äãeäé éaøici lr dziay zriaw oic - ©¦§¨¥¤¨¨¦§¤¨¨¦
e ,xiyra oiae ipra oia xn`p lbxa jelideøîà àìzeidl minkg Ÿ¨§

àlà úôa ïéáøòîick.åéìâøa áøòéå àöé àlL øéLòä ìò ì÷äì §¨§¦§©¤¨§¨¥©¤¨¦¤Ÿ¥¥¦¨¥§©§¨
jlil aiig epi`y ,zt el yiy mc` lr eliwd minkg ,xnelk
gelyl leki `l` ,ezziay reawl utg `ed eay mewnl eilbxa
dvex `ed m` j` ,dziay dpwi jkae ,zt my exear gipiy gily
gipdl jixv epi`e ,ok zeyrl i`yx eilbxa dziay reawle jlil

.zt my

àøîâ
:'melk xn` `l' dpynd ixac zpeek z` zxxan `xnbdéàîdn - ©

izziay' xcb e` oli` lr mc` xn` m`y dpynd zpeek `id
,eizgz.'íeìk øîà àìoipra mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian Ÿ¨©§

:df,áø øîày `id dpynd ixac zpeekøwéò ìk íeìk øîà àì- ¨©©Ÿ¨©§¨¦¨
,llk eixac elired `lyìéæà éöî àì ïìéà ìL åézçúì eléôàc- ©£¦§©§¨¤¦¨Ÿ¨¥¨¦

el xeq` `l` ,oli`d ly etep zgz cr elit` jlil i`yx epi`y
dpew epi` ezcinr mewna oky .mda cnery zen` rax`n fefl
utg ixdy ,ezziay z` ea zepwln ezrc z` xwry itl ,dziay
dpew epi` oli`d zgz eli`e ,oli`d zgz dziay zepwl did
zeayl utg `edy zen`d rax` z` xxia `le xg`n dziay
rax` `l` jlil i`yx epi`e ,llk dziay el oi`y `vnpe ,oda

.ezcinr mewnn gex lkl zen`
,øîà ìàeîLedpynd ixac zpeek'íeìk øîà àì'epi`y `id §¥¨©Ÿ¨©§

cr jlil i`yx,Búéáì,eixac elired `l df oiprlyåézçúì ìáà §¥£¨§©§¨
ìéæà éöî ïìéà ìL.dziay my dpwy itl ,jlil `ed i`yx -åmrh ¤¦¨¨¥¨¦§

,oli`d zgz dziay dpwy s` ,ezial jlil i`yx epi`y xacd
y meynäNòðelåézçz[etep agex-]ìLd,'ìnb ønç' ïìéà,xnelk ©£¨©§¨¤¦¨©¨©¨

m`y ,miccv ipyl eze` jyenãBcîì àaenegz z`ïBôvä ïî- ¨¦§¦©¨
myn jlil lkeiy ick ,ezia cvl dpetd oli`d ly ipetvd ecivn

,[b xeiv] ezial cr zetqep dn` miitl`íBøcä ïî Bì ïéããBîly §¦¦©¨
ewlga jzziay z` zraw `ny el mixne` ,xnelk ,oli`d
mewn cvl zehepd zepey`xd zen` rax`a ,oli`d ly inexcd
jkitle ,[c xeiv] dn` miitl`n xzei yi jzia cr myne ,jzcinr

m`e .zaya jzial jlil i`yx jpi`ãBcîì àaenegz z`ïî ¨¦§¦
íBøcädid eay mewnd cvl dpetd ,oli`d ly inexcd ecivn - ©¨

hrn eixeg`l xefgl dzr `ed utge ,zayd zqipk zrya cner
,[d xeiv]ì ïéããBî,ïBôvä ïî Bz` zraw `ny el mixne` ,xnelk §¦¦©¨

dn` miitl` wgxna `edy ,oli`d ly ipetvd eciva jzziay
aeyl i`yx jpi`y `vnpe ,[e xeiv] dzr jzcinr mewnn weica
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc oiaexir(oey`x meil)

åcia zt gleyd mc` oiprl `ed ,mdipia iyilyd weligdïè÷ §¨¨
'oipw meyn aexir' xaeqd zrcly ,zexivg iaexir exear axrl
j` ,zepwdle zepwl leki epi` ixdy ,dliren ohwd zegily oi`
ici lry oeik ,aexird liren 'dxic meyn aexir' xaeqd zrcl
epi` ohwde ,ziad eze`a xc `ed eli`k gleyd oecip zta aexird

.dne`n o`k lret
:daxe l`eny zhiy lr dywn `xnbd,äaøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©¨

ìå àéL÷ CãéãìàéL÷ ìàeîLaexir' dz` xaeqy jzhiyl oia - §¦¨©§¨§¦§¥©§¨
yi 'oipw meyn aexir' xaeqd l`eny zhiyl oiae ,'dxic meyn

,zeywdlàéðz àä,`ziixaa epipy ixd -ïáeøéò úà eábL äMîç ¨©§¨£¦¨¤¨¤¥¨
zt mdn cg` lkn eabe ,zg` xvga mixcd miyp` dyng -
axrl md mivtg dzre ,xvgay mizad cg`a edegipde aexirl
xvgd l` mxvgn lhlhl elkeiy ick ,zxg` xvg ixiic mr
ziaa egipdy aexird z` lehil mikixvy `ed dfa oicde ,zxg`d

if` ,zxg`d xvgay ziaa egipdle mxvgayúà ïéëéìBî íäLk§¤¥¦¦¤
øçà íB÷îì ïáeøéòzt mlek epziy jixv oi` ,zxg`d xvgl - ¥¨§¨©¥

`l` ,jk jxevléìBî ãçàïleëì C.mlek liaya elyn zt ozep - ¤¨¦§¨
zhiyl ixd ,mlek xear aexird liren cvik ,denzl yi dxe`kle

'oipw meyn aexir'y l`enyàì eúå éð÷ à÷c eäéð àeä`vnp - ¦§¨¨¥§Ÿ
ed ztd z` ozepd mc` eze` wxy,zxg`d xvga wlg dpewd `

jzhiyl oke ,llk oipw eyr `l xvg dze`a enr mixcd x`y j`
,dywi 'dxic meyn aexir'yàì eúå øéic à÷c eäéð àeäwx ixd - ¦§¨©¥§Ÿ

xc eli`k oecip zxg`d xvgl aexir jxevl zt ozepd mc` eze`
zxg`d xvga mixc mpi` xvga enr mixcd mixg`d eli`e ,da

.llk
:`xnbd zvxzndéì øîà,iia`l daxàìå àéL÷ éãéãì àì ¨©¥Ÿ§¦¦©§¨§Ÿ

ìàéL÷ ìàeîL,l`eny zhiyl `le izhiyl `l `iyew ef oi` - ¦§¥©§¨
c mixaeq lkdy itlãéáò à÷ eäleëc úeçéìLgipn mc` eze`y - §¦§§¨¨¦

m` oia ,jkitle ,xvga enr mixcd el` lk zegilya aexird z`
ezegily dliren 'dxic meyn aexir' m` oiae 'oipw meyn aexir'

.zxg`d xvga mxear dxic reawl e` zepwl
oerny iaxe minkg zwelgn oipra dkld wqt d`ian `xnbd

:zexivg ylyaäëìä ,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà äaø øîà̈©©¨¨©©¨¨©§¨¨©©£¨¨
,ïBòîL éaøkzeyxl zegezte efl ef zegeztd zexivg yly iabl §©¦¦§

oke zepevigd mr ynzydl zxzen zirvn`dy ,miaxd
ynzydl zexeq` zepevigd mipyd wxe ,zirvn`d mr zepevigd

.ef mr ef

äðùî
wgexn mewna ezziay raewd mc` ly epic z` zyxtn ef dpyn

:dxin` ici lrCøca àaL éî,zay axraBì äëLçåmeid did - ¦¤¨©¤¤§¨§¨
,jiygdl cnerøãb Bà ïìéà øékî äéäåmi`vnpd [mipa` zneg-] §¨¨©¦¦¨¨¥

cre xcbd e` oli`d one ,ezcinr mewnn dn` miitl` wgxna
.zetqep dn` miitl` yi ezialøîàåz` raew ipixd mc` eze` §¨©

åézçz éúúéáLepnn jlil lke`y ick ,oli`d ly etep zgz - §¦¨¦©§¨
,zaya izial ribdle dn` miitl` d`ldeíeìk øîà àìoi` - Ÿ¨©§

mewn ly zen`d rax` z` xxia `ly itl ,dliren ef ezxin`
.zen` rax`n xzei agx oli`d ly etep ixdy ,ezziay

z` raew ipixd xn` m`eBøwéòa éúúéáLrfb cner eay mewna - §¦¨¦§¦¨
`edy wiecnd mewnd z` xxiay xg`n ,dziay my dpw ,oli`d

zeidl i`yxe ,ea zeayl utgCläîzayd zqipk xg`líB÷nî §©¥¦§
zecner eayåéìâødzrBøwéò ãòåoli`d lyå ,änà íétìàok ©§¨§©¦¨©§©¦©¨§

zkll jiyndlBøwéòîoli`d lyãòålänà íétìà Búéa,zetqep ¥¦¨§©¥©§©¦©¨
miitl` myn el yie ,oli`d ly exwira `ed ezziay mewny itl

e ,gex lkl dn`àöîðzeidl `ed i`yxyäëéLçMî Cläî- ¦§¨§©¥¦¤¨¥¨
,dkiygd xg`l,änà íéôìà úòaøàcre eilbx zcinr mewnn ©§©©£¨¦©¨

.[8 ` xeiv] ezial
eøékî Bðéà íà,dn` miitl` wgxna cnerd xcb e` oli`BðéàL Bà ¦¥©¦¤¥

,äëìäa é÷aekiy rcei epi` jkitlemewna ezziay reawl l ¨¦©£¨¨
,ezcinr mewnn dn` miitl` wegxd mieqnøîàåz` raew ipixd §¨©

éîB÷îa éúúéáL,dzr cner ip` eay mewna -BîB÷î Bì äëæ- §¦¨¦¦§¦¨¨§

myn jlil zeyx el yie ,enewna dziay dpwìëì änà íétìà©§©¦©¨§¨
.çeø©

lkl dn` miitl` miccen cvik mi`pz zwelgn d`ian dpynd
el` dn` miitl` :gexúBleâòlebir yi eli`k mipcy ,xnelk ,od £

el` ,ezziay mewnl aiaqn gex lkl dn` miitl` lyéaø éøác¦§¥©¦
,íéøîBà íéîëçå .ñBðâéèðà ïa àðéðçel` dn` miitl`úBòaeøî,od £¦¨¤©§¦§©£¨¦§¦§¨

úòaeøî àìáèkreaix yi eli`k mipcy ,epiidc ,raexn gel enk - §©§¨§©©
,enewnl aiaqn cv lkl dn` miitl` lyúBiåæì økNð äéäiL éãk§¥¤¦§¤¦§¨§¨¦

zkll lkeiy ,epiidc ,raexnd ly zepitd z` dfa giexiy ick -
miitl` jlil i`yx `ede xg`ny ,dn` miitl`n xzei oeqkl`a
epeqkl`a jlil zeyx el yiy `vnp ,reaixd rvn`a dn`
`vnpe ,zepit el oi` lebird la` ,dn` ze`n dpenye miitl`

.[8 a xeiv] weica dn` miitl` `l` jlil i`yx epi` mlerly
jelid ici lr axrl i`yx in mi`pz zwelgn d`ian dpynd

:zt zpizp `la eilbxeøîàL àéä Bæåminkg.åéìâøa áøòî éðòä §¦¤¨§¤¨¦§¨¥§©§¨
`ed oecipe ,zt enr oi`e jxca jldn mc`y dfk ote`a ,xnelk
ici lr ezziay reawl i`yxy minkg exn` dfa ,iprk dzr

.zt my gipdl jixv epi`e ,eilbx jelid
ø øîàeðì ïéà eðà ,øéàî éaaexir ly df oic mixaeq ep` oi` - ¨©©¦¥¦¨¥¨

lbxaàlàk oecipd jxca jldna,éðòeziaa `vnpd mc` la` ¤¨¨¦
.zt gipdl aiig `l` ,eilbxa dziay reawl i`yx epi`

øéLò ãçàå éðò ãçà ,øîBà äãeäé éaøici lr dziay zriaw oic - ©¦§¨¥¤¨¨¦§¤¨¨¦
e ,xiyra oiae ipra oia xn`p lbxa jelideøîà àìzeidl minkg Ÿ¨§

àlà úôa ïéáøòîick.åéìâøa áøòéå àöé àlL øéLòä ìò ì÷äì §¨§¦§©¤¨§¨¥©¤¨¦¤Ÿ¥¥¦¨¥§©§¨
jlil aiig epi`y ,zt el yiy mc` lr eliwd minkg ,xnelk
gelyl leki `l` ,ezziay reawl utg `ed eay mewnl eilbxa
dvex `ed m` j` ,dziay dpwi jkae ,zt my exear gipiy gily
gipdl jixv epi`e ,ok zeyrl i`yx eilbxa dziay reawle jlil

.zt my

àøîâ
:'melk xn` `l' dpynd ixac zpeek z` zxxan `xnbdéàîdn - ©

izziay' xcb e` oli` lr mc` xn` m`y dpynd zpeek `id
,eizgz.'íeìk øîà àìoipra mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian Ÿ¨©§

:df,áø øîày `id dpynd ixac zpeekøwéò ìk íeìk øîà àì- ¨©©Ÿ¨©§¨¦¨
,llk eixac elired `lyìéæà éöî àì ïìéà ìL åézçúì eléôàc- ©£¦§©§¨¤¦¨Ÿ¨¥¨¦

el xeq` `l` ,oli`d ly etep zgz cr elit` jlil i`yx epi`y
dpew epi` ezcinr mewna oky .mda cnery zen` rax`n fefl
utg ixdy ,ezziay z` ea zepwln ezrc z` xwry itl ,dziay
dpew epi` oli`d zgz eli`e ,oli`d zgz dziay zepwl did
zeayl utg `edy zen`d rax` z` xxia `le xg`n dziay
rax` `l` jlil i`yx epi`e ,llk dziay el oi`y `vnpe ,oda

.ezcinr mewnn gex lkl zen`
,øîà ìàeîLedpynd ixac zpeek'íeìk øîà àì'epi`y `id §¥¨©Ÿ¨©§

cr jlil i`yx,Búéáì,eixac elired `l df oiprlyåézçúì ìáà §¥£¨§©§¨
ìéæà éöî ïìéà ìL.dziay my dpwy itl ,jlil `ed i`yx -åmrh ¤¦¨¨¥¨¦§

,oli`d zgz dziay dpwy s` ,ezial jlil i`yx epi`y xacd
y meynäNòðelåézçz[etep agex-]ìLd,'ìnb ønç' ïìéà,xnelk ©£¨©§¨¤¦¨©¨©¨

m`y ,miccv ipyl eze` jyenãBcîì àaenegz z`ïBôvä ïî- ¨¦§¦©¨
myn jlil lkeiy ick ,ezia cvl dpetd oli`d ly ipetvd ecivn

,[b xeiv] ezial cr zetqep dn` miitl`íBøcä ïî Bì ïéããBîly §¦¦©¨
ewlga jzziay z` zraw `ny el mixne` ,xnelk ,oli`d
mewn cvl zehepd zepey`xd zen` rax`a ,oli`d ly inexcd
jkitle ,[c xeiv] dn` miitl`n xzei yi jzia cr myne ,jzcinr

m`e .zaya jzial jlil i`yx jpi`ãBcîì àaenegz z`ïî ¨¦§¦
íBøcädid eay mewnd cvl dpetd ,oli`d ly inexcd ecivn - ©¨

hrn eixeg`l xefgl dzr `ed utge ,zayd zqipk zrya cner
,[d xeiv]ì ïéããBî,ïBôvä ïî Bz` zraw `ny el mixne` ,xnelk §¦¦©¨

dn` miitl` wgxna `edy ,oli`d ly ipetvd eciva jzziay
aeyl i`yx jpi`y `vnpe ,[e xeiv] dzr jzcinr mewnn weica
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc oiaexir(ipy meil)

xn` `l'y ax zhiy xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:'xwir lk melkáøc àîòè éàî ,äaø øîàly enrh `ed dn - ¨©©¨©©§¨§©

,melk xn` `l oli`d zgz dziay raewd mc`y xaeqd ,ax
déøúà íéiñî àìc íeMî,ezziay mewn z` xxia `ly meyn - ¦§Ÿ§©¥©§¥

zepwl `ed utg oli`d zgzy zen` rax` el`a yxit `l ixdy
,xkipe xxean dziayd mewn `diy jixvy ax xaeqe ,dziay

.llk dliren dpi` zxxean dpi`y dziaye
äaø øîà éøîàc àkéàå,xg` ote`a dax xn`y mixne` yie - §¦¨§¨§¥¨©©¨

øáñ÷c íeMî ,áøc àîòè éàîy xaeq axy itl -ìkxacBðéàL ©©§¨§©¦§¨¨©¨¤¥
legl lekiBðéà úçà úáa eléôà ,äæ øçà äæa,xnelk .llk lg ¨¤©©¤£¦§©©©¥

legi `l df xg` dfa miyrn ipy mc` dyri m`y oipr lkay
ipy z` dyri m` if` ,legl el rixtn oey`xdy xg`n ,ipyd
mc` raw m`e xg`ne .mdn cg` elit` lg oi` cg`k miyrnd
dziay reawle xefgl leki epi` ,zenieqn zen` rax`a dziay
rax`a `ed mc` ly ezziay mewn ixdy ,zetqep zen` rax`a
ly eliv zgz dziay mc` raw m` jkitle ,dpenya `le zen`
zen` rax` elit` dpew epi` ,zen` dpeny agx `edy oli`

.okezn
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîizy oia dkldl yi welig dn - ©¥©§

.dax ixaca zepeyld
:`xnbd zx`aneäééðéa àkéàote`a `ed mdipia weligd -øîàc ¦¨¥©§§¨©

jxca `a didy mc` eze`äðBîL Bbî úBnà òaøàa éì eð÷éì- ¦§¦§©§©©¦§¤
,oli`d zgzy zen` dpenyd jezn zen` rax` zepwl ip` utg

.zepwl utg `ed zen` rax` el` yxit `l j`øîàc ïàî- ©§¨©
`ed ax ly enrhy xaeqd zrcldéøúà íéiñî àìc íeMî`ly - ¦§Ÿ§©¥©§¥

,ezziay mewn z` xxiadéøúà íéiñî àì àäxxia `l df s` - ¨Ÿ§©¥©§¥
,llk dziay dpwi `ly ozep oicd jkitle ,ezziay mewn z`ïàîe©

øîàc`ed ax ly enrhy xaeqd zrcle -íeMîyìkxacBðéàL §¨©¦¨¤¥
legl lekiBðéà úçà úáa eléôà äæ øçà äæamc` jkitle ,lg ¨¤©©¤£¦§©©©¥

,mkezn rax` elit` dpew epi` zen` dpenya dziay raewdéàä©
éîc úBnà òaøàkrax`a dziay dpewd mc`l dnec xacd o`k - §©§©©¨¥

,cala zen`øîà÷ úBnà òaøà àëäcxn` `ed o`k ixdy - §¨¨©§©©¨¨©
dlired jkitle ,dpenyd jezn zen` rax` wx zepwl dvexy

.dnewn z` xxia `ly s` ezziay
zaa elit` df xg` dfa epi`y lk'y dax ly epica dpc `xnbd

:'epi` zg`àôeb,lirl `aed -BðéàL øác ìk ,äaø øîàleki ¨¨©©¨¨¨¨¤¥
leglBðéà úçà úáa eléôà äæ øçà äæa.lgdéáéúéà[dywd-] ¨¤©©¤£¦§©©©¥¥¦¥

,äaøì éiaà`ztqeza epipy(i"d g"t i`nc)mc` ,úBøNòîa äaønä ©©¥§©¨©©§¤§©©§
,jxvpd xeriyd itkn xzei oey`x xyrn eizexitn yixtnd -

,yneg yixtd ,jxvpk zixiyr yixtiy mewnay oebkeåéúBøét¥¨
eyrp df xyrn mdilr yixtdy,ïéðweúîlr lah oic mdn rwty §¨¦

,ef dyxtd iciïéì÷ìe÷î åéúBøNòîeozepy envr xyrnd j` - ©§§¨§§¨¦
ztqezd lr xyrn mW lg oi`y itl ,lwlewn `ed ixd iell, ¥

.xyrne lah ly zaexrz o`k yiy `vnpe
:dax ixack `ly ef `ziixan gikedl yi cvik iia` x`an dzre

,denzl yi ixdyéànà,mlaih rwte mipwezn eizexit recn - ©©
àîéìy ,dax xn`y llkd z` dfa xnel yi ixd -ìkxacBðéàL ¥¨¨¤¥

legl lekiBðéà úçà úáa eléôà äæ øçà äæamc` oi`e xg`ne ,lg ¨¤©©¤£¦§©©©¥
dyxtdd xg`ly oeik ,df xg` dfa xyrn yixtdl leki
sqep xyrn yixtn m` dzrne ,zexitd lk epwzp xak dpey`xd
yi `linn ,llk 'xyrn' mW eilr lg oi` mipweznd zexitd on¥
lr elit` 'xyrn' mW lg oi` zg` zaa yneg yixtn m`y xnel¥
recne ,olaiha eizexit lk exzep ok m`e ,zexitd on zixiyr
ixack `ly o`kn gikedl yi gxkdae .'mipwezn eizexit'y epipy
,df xg` dfa xyrn yixtdl leki mc` oi`y it lr s` `l` ,dax
lr 'xyrn' mW lg zg` zaa yneg yixtd m` mewn lkn¥

.zexitd on zixiyr
:`xnbd dgecøNòî éðàL,xyrn iabl xacd dpey -déúéàc ©¦©£¥§¦¥

ïéàöçì`l` ,minly zexit lr xyrn mW `exwl miaiig oi`y - ©£¨¦¥¥

,ixt lkn zivgn yixtdl ozipàbìt àbìt LBc÷z øîà éàc§¦¨©¦§©§¨©§¨
äLã÷ àúhéçcipixd xn`ie ez`eazn yneg mc` lehi m`y - §¦§¨¨§¨

dpwzpe ef dyxtd dlg ,xyrnl dhig xibxb lkn ivg yixtn
mW lg oi` ,mzq yneg yixtn xy`k s` jkitle ,ez`eaz¥
`vnpe ,dhig xibxb e` ixt lkn ivg lr wx `l` ,lkd lr 'xyrn'
.ie`xk eizexit epwzp jkitle ,cala xyrn `l` yixtn epi`y
yixtdl oiekzp `ly xg`n ,milwlewn eizexyrn mewn lkne

iell ozepy zexitd ly ipyd ivgd lr xyrnel ozepy `vnpe ,
.lah miivge xyrn miivgy zexit

:dax ixac lr zeywdl dtiqen `xnbddéúéìc ,äîäa øNòî éøäå©£¥©§©§¥¨§¥¥
ïéàöçìxyrn' mW lg oi` oky ,dvgnl eyixtdl xyt` i`y - ©£¨¦¥

efa zenda izy lr lg epi` s`e ,dnily dnda lr `l` 'dnda
mb `xw okn xg`le 'ixiyr' zixiyrd dndal `xw m`y ,ef xg`

,llk dyecw dilr dlg oi` 'ixiyr' dxyr zg`d dndalålr s` §
ok it,(äaø) øîàm`yéøéNòa íéðL eàöécgi zenda izy e`vi - ¨©©¨¨§§©¦¨£¦¦

,z`vl die`x zixiyrd dndad dzidy dryaïàø÷emilrad §¨¨
mya odizyl,'éøéNò'y `ed dfa oicdïéáøBòî øNò ãçàå éøéNò £¦¦£¦¦§©©¨¨§¨¦

,äæa äæziyrpe ,'ixiyr' my zendad zg` lr lgy ,xnelk ¤¨¤
enk dpic 'ixiyr' d`xwy ztqepd dndad eli`e ,dnda xyrn
`vnpe ,minly zyecw dilr dlge ,'ixiyr e`xwy xyr cg`'
oi`y ,minly znda mr cgi xyrn znda ly zaexrz o`k yiy
.minly zyecw dlg in lre xyrn zyecw dlg odn in lr reci
izy lr lg epi` dnda xyrny it lr s`y ,df oicn x`azn
oyicwdyk odn zg` lr lg `ed mewn lkn ,ef xg` efa zenda

.dax ixack `lye ,zg` zaa
:`xnbd zvxznî éðàLäîäa øNòxyrn iabl xacd dpey - ©¦©§©§¥¨

,dndaäæ øçà äæa déúéàczenda izy xyrnl yixtdl ozipy - §¦¥¨¤©©¤
ef xg` efaïðúc ,úeòèazexeka zkqna epipy jky -(.q)mc` , §¨¦§©

e drhyì àø÷`viy yakéòéLzmWaìå ,'éøéNò'`viy yakéøéNò ¨¨©§¦¦¥£¦¦§©£¦¦
mWa zerha `xwìå ,'éòéLz'`viy yakøNò ãçà`xwe drh ¥§¦¦§§©©¨¨

ìL ,'éøéNò'.ïéLce÷î ïzLlr dyecw dlgy ote` epivne xg`ne £¦¦§¨§¨§¨¦
,zixiyrd lr dyecw dlg xaky xg`l dxyr zg`d dndad
odizyl 'ixiyr' `xw m`y ,zg` zaa s` oyicwdl ozip jkitl
lr minly zyecwe odn zg` lr xyrn zyecw dlg zg`k

.dipyd
:dax ixac lr cer dywn `xnbdéøäåzelg,äãBz`iadl jixvy ©£¥¨

,xzei `le zelg mirax` dcezd oaxw mrúeòèa dúéìci`y - §¥¨§¨
,zerh ici lr elit` zelg mirax`n xzei yicwdl xyt`dúéìå§¥¨

äæ øçà äæaxg`l zetqep zelg mirax` yicwdl xyt` i` s`e - ¨¤©©¤
mipeny `iadl xyt` i`y ,'oi`vgl dzil' ok enke ,gafd zhigy

le zelg,dlg lkn ivg yicwdøîzéàådxn`p mewn lkne - §¦§©
znda iabl ,yxcnd ziaa zwelgníéðBîL ìò äèçLpL äãBz¨¤¦§£¨©§¦

úBlç.zg`kíéðBîL CBzî íéòaøà dìò eLã÷ ,øîà äi÷æçdlg - ©¦§¦¨¨©¨§£¨©§¨¦¦§¦
eli`e ,mipenyd jezn zelg mirax` lr dcez zyecwïðçBé éaø©¦¨¨

íéðBîL CBzî íéòaøà dìò eLã÷ àì ,øîàodilr dlg oi` - ¨©Ÿ¨§£¨©§¨¦¦§¦
x`ean .mipenyd jezn mirax` lr `l elit`e ,llk dyecw
zelg mirax` yixtdl xyt` i`y it lr s`y ,diwfg ixacn
mewn lkn ,dligzn mirax` yixtd xaky xg`l zetqep dcez
oi`e ,okezn mirax` lr dyecw dlg zg`k mipeny yixtd m`

.'epi` zg` zaa elit` df xg` dfa epi`y lk' dfa mixne`
:`xnbd zvxzndìò øîzéà àäyxcnd ziaa xn`p ixd - ¨¦§©£¨

,ef zwelgn xe`iaaíéãBî ìkä ,(àøéæ) éaø øîàoiae diwfg oia - ¨©©¦¥¨©Ÿ¦
c ,opgei iaxéLã÷c íéðBîL CBzî íéòaøà eLc÷éì øîàc àëéä- ¥¨§¨©¦©§©§¨¦¦§¦§¨§¥

zelg mirax` `l` yicwdl ezpeek oi`y yxetna xn` m`y
,micen ok enke .mirax` lr dyecw dlg i`ce ,mipenyd jezn

y xn` eli`íéòaøà eLc÷é àìzelgeLã÷ ïk íà àlàlkíéðBîL Ÿ¦§§©§¨¦¤¨¦¥¨§§¦
i`cea ,zelgdéâéìt àì àîìò élekopgei iaxe diwfg ewlgp `l - ¥¨§¨Ÿ§¦¥

eLã÷ àìc,mirax` lr elit` dyecw dlg oi`y -éâéìt ék §Ÿ¨§¦§¦¥
àîúñaepi`e ,mzqa zelg mipeny `iany ote`a wx ewlgpe - ¦§¨¨
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המשך בעמוד נ

ezny in` cenr p sc ± iyily wxtoiaexir
áøã àîòè éàîdpw mewn lknc ,dizlin `xazqin `nw `pyill l`enyl `nlya Ð

dpw zen` rax` efi` oircei ep` oi` la` ,oli`d zgz dziaylr eci ,jkld Ð

el oiccen o`kn cecnl `a ,oli` ly eizgz xeriyk mitl` zrax`n ciqtne dpezgzd

.o`knäéøúà íééñ àìã íåùîmiiq `lc oeike Ð.icin dil ipw `l Ðäæá åðéàù ìë
åðéà úçà úáá åìéôà äæ øçàm`c oeikc Ð

xexal ,ea xefgl leki epi` zeipetv rax` miiq

ik ,o`ke o`k dziay el zeidl zeinexc rax`

izziay xn`c `kd oebk ,`cgk edlek inp xn`

eizgz.epwil opixn` `l Ðåâî åäééðéî òáøà
éðîúopinwen onwlc ,ipnz ebn hwp ikdl Ð

.zen` dpeny eizgz yiy oli`aäáøîä
úåøùòîá.dpenyn e` yngn cg` Ðåéúåøéô

xg` cvl wliqy Ðla` ,od oipwezn oileg Ð

iell ozepy zexyrndixdy ,od oilwlewn Ð

my lg `l ipinyd aw ozpyk .oda axern lah

lah x`yde ,xyrnl ie`xd lr `l` xyrnd

cg` xeriy `pngx xn` `icda xyrnc .`ed

dti oira zlhipy dnexzl inc `le .dxyrn

da aizk `l dnexzac ,zipepiaae drx oirae

.xeriyéàîà.oipwezn eizexit Ðìë àîéð
äæ øçà äæá åðéàùxyrn yixtn ded eli`c Ð

,xyrn my dilr diixwe ez lwy xcde ezkldk

xak epwzipy oileg lrmy dilr liig `l Ð

mr `piiteh i`d yixt` ik inp `zyde xyrn

xyrnie`xd lr elit` xyrn my legil `l Ð

ipw `lc dziay iab xn`c ikid ik xyrnl

rax` xn` `l ik ipnz ebn ediipin rax`

.`icdaøùòî éðàù,oipwezn eizexit ikdlc Ð

itl eilr myd lg eay xbxbe xbxb lk lrc

cg` yixtd :oebk .xyrnl ie`xd oeayg

dyngniab la` .eivg xbxb lk ycw Ð

ly eizgz lka `kiiyc xninl `kil dziay

opira iccdk zen` rax`c ,oli`.øîà éàã
äùã÷ àúèéçã àâìô àâìô ùåã÷éúi`de Ð

xyrn my dilr `xwe miltk yixt`c oeikÐ

.`bltl `zhig lk yecwiz :xn`c o`nkéøäå
ïéàöçì éúéìã äîäá øùòîivg :xn` i`c Ð

xyrn ivgde oileg df dlhmelk xn` `l Ð

hayd zgz xeari xy` lk"c .oi`vgl ycwil

elek didi) `pngx xn` "ycew didi ixiyrd

,df xg` dfa inp dizile .(xyrn myl yecw

"ixiyr" xyr cg`le "ixiyr" ixiyrl `xw m`y"ixiyr" mipyl `xw ike .yecw epi` Ð

zg` zaaoiaxern xyr cg`e ixiyr :dax xn`c ,xenb xyrn ediipin cgc opixn` Ð

,dia rci ded eli`e ixiyr e`xwy xyr cg` ied jci`e ,xyrn ediipin cgc ,dfa df

"ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixiyrl `xwe drhy oebk,xyrn ixiyrc ol `niiw Ð

mikqpe dkinq oiperh minlydy ?xyrnl minly oia dne .minly axw xyr cg`e

o`xwc `zyde .xyrna ok oi`y dn .daixw ozxenze ,onena oictpe ,weye dfg ztepze

ixiyr `xwpy xyr cg` ide xenb ixiyr id rci `le zg` zaaztepz ediiexz era Ð

qe weye dfgdkxa iedil `lc ,dkinqd lre dtepzd lr jxan epi`c xne` iale .dkin

minly df m` :xn`ie ,i`pz lr cg` oaxw ikqp `iai mikqpe .dlhale`l m`e ,df lr eidi Ðediipin cg` xyrn my lgcn :`nl` .exag lr eidi Ð`lc ab lr s` :dpin rny Ð

"ixiyr" xyr cg`l `xwe ixiyr iedc "ixiyr" ixiyrl `xw m` ,xyr cg` yicwzg` zaa o`xw ik ,ikd elit` Ð.ixiyra ediipin cg yicw Ðäæá äéúéàã äîäá øùòî éðàù
úåòèá äæ øçà"ixiyr" xyr cg`le "iriyz" e`xwe ixiyra drh m` oebk Ð.i`xwn opitli zexekac `xza wxtae 'ek opzc .minly axwe ,myd z`ixw meyn xyr cg` yecw Ð

cg`k o`xw ik ,jkld."iriyz" eiptly ixiyrl diixwc `kid oebk ,xyrn my z`ixwa yecwc oipnif diteb xyr cg` `dc ,xenb my eilr legln ixiyrd lr xyr cg` akrn `l Ð

daxc `de.zexekac `xza wxta Ðäãåú éøäå.(`,fr) zegpna xn`ck ,zelg mirax` dcez inglc Ðúåòèá äúéìãxfge ,yixtd `ly xeaqe ,drhe ,ezcez ingl yixtd m` Ð

zexg` zelg mirax` lr my `xwe.iycw `l Ðzerh ycwd :opze ,drh `dchgye ezcezl mirax` yixtd m`y ,df xg` dfa inp dzile .(`,`l) xifp zkqna ,ycwd epi` Ð

zexg` mirax` dl yixtde xfge ,odilr gafdzg` zaa mipeny lr dhgy ike ,iycw `l Ð`ipzck ,mgld zycwn dcezd zhigy .mipeny jezn mirax` iycwc diwfg xn` Ð

gaf lr epaxw :(a,gr) zegpna.dgiafd lr `l` yecw mgld oi`y cnln Ðíéòáøà åùã÷éipnz jezn rax` il epwl xn` i`c oxn` `d :inp dziay iabe ,xn`w mirax` `d Ð

.ipw Ðïéåëî à÷ úåéøçàì.mipeny jezn mirax` eycwi xne`k dil dede ,oiivga xehti oiivg e`nhi e` eca`i m`y Ð
éáøå
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ìëdler zxenzl inc `lc :wgvi epiax xne`e Ð epi` zg` zaa elit` df xg` dfa epi`y

"oinixrn cvik"a `zi`ck ,zg` zaa `zi` df xg` dfa `zilc ab lr s` minlye

xyt` mzdc Ð (`,l) migafc ipy wxtae (a,dk dxenz):mzd xn`ck ,odipy miiwzdl

`l `kd la` .minly divg incae dler divg inca `iaie ,xknze ,a`zqzy cr drxzc

ipw i`c ?ziziin ediipin ide ,zen` dpeny lk epw

dy` ycwnae .rax` ipd ipw `l Ð rax` ipd

oke .`da iqtz `lÐ `da oiyecw iqtz i` ,dzae

oiyeciwc ipy wxtae jenqa iziinc ipd lk

mixcpa "ikil xtene ikil miiw" oke ,(`,`p)

`le ,xg` mrh wgvi epiax yxit cere .(`,hq)

.mixcpc `idd eyexitl ayiizpéðàùxyrn

`blt `blt yecwiz xn` i`c oi`vgl dizi`c

xyrndy ,qxhpewa yxitck Ð dycw `zhigc

ie`xd oeaygd itl myd lg eay xibxb lk lr

lk ycw Ð dyngn cg` yixtd :oebk ,xyrnl

,ikd xninl `kil dziay iab la` .eivg xibxb

`d ,dyw edine ,opira iccd ik zen` rax` `dc

ik ,oi`vgl dizilc dnda xyrn `de :jixtc

cg`e ixiyr i`n` dil iywiz oi`vgl inp dizi`

did `l oi`vg mrhn ik ?dfa df oiaxern xyr

enk ,cg`e cg` lk ly ivg wx xyrn zeidl ie`x

idp :xnel yie !qxhpewd yxitck ,obc xyrna

,izixg` `iyew dil `iyw ded ,oi`vgl dizi`c

oiyecw odipy i`n` jixtc `kxit jd mewn lkn

wgvi epiaxle .iieyw`l ivn ded `l xwir lk

,oi`vgl dizi`c xyrn ip`y :ikd yxtl d`xp

mdn zg` d`q" xn` m`y df xg` dfa :yexit

ok mb xn` jk xg`e ,dhge dhg ivg lk "xyrn

.zvwna odizya xyrn lg Ð zxg`d d`qa

zg` zaa mb Ð df xg` dfa oi`vgl `zi`c oeike

zxg`de ,zg` d`q lr xyrn lg zeidl ,dpyi

.lah didzøîàå'ek ixiyra mipy e`vi dax

meyn Ð `nrh epiid mzd `nlc :xn`z m`e Ð

elit`e dligz `vi cg`de ,mvnvl xyt` i`c

`xza wxta xn`ck ,yecwd `ed my z`ixw `la

:xnelyie !yecw `ed eil`n ixiyr (a,q) zexekac

e`viy mvnvl xyt`c dax xaq jgxk lrc

cg`de mvnvl xyt` i` i`c ,zg` zaa mdipy

ixiyr xninl dil ded ok m` Ð dligz `vi

ixiyr `vi elit`c ,dfa df oiaxern oilege

ixiyr el `xwe xyr cg` `vi jk xg`e dwizya

elit`c :xnel yi cere .epnn ixiyr my xwrp `l `dc ,llk yecw xyr cg` oi` Ði` xaq

ixiyr mdipy zexwl oeekzpe ,exagl mcew `vi dfi` xikdl leki oi`c oeik ,mvnvl xyt`

jixt `xzan `kde .ixiyr xyr cg`le ixiyr ixiyrl `xwl inc `le .ediiexz eycw Ð

.xwir il d`xp oey`xde .exeac zngn `l` yecw epi`céøéùòdf oiaxern xyr cg`e

minlydy ,dey mdinc ozn oi`y itl ,erxi mdipyc eci azk yexita i"yx dibd Ð dfa

:xn`ie ,oday dtid inca zern llgie ,erxi jkld ,zg` dpzn xyrne zepzn rax` oiperh

.xyrn zxeza onena mdipy lk`ie ,el`d minc lr llegn `di Ð minly mdy mewn lk
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ezny in` cenr p sc ± iyily wxtoiaexir

áøã àîòè éàîdpw mewn lknc ,dizlin `xazqin `nw `pyill l`enyl `nlya Ð

dpw zen` rax` efi` oircei ep` oi` la` ,oli`d zgz dziaylr eci ,jkld Ð

el oiccen o`kn cecnl `a ,oli` ly eizgz xeriyk mitl` zrax`n ciqtne dpezgzd

.o`knäéøúà íééñ àìã íåùîmiiq `lc oeike Ð.icin dil ipw `l Ðäæá åðéàù ìë
åðéà úçà úáá åìéôà äæ øçàm`c oeikc Ð

xexal ,ea xefgl leki epi` zeipetv rax` miiq

ik ,o`ke o`k dziay el zeidl zeinexc rax`

izziay xn`c `kd oebk ,`cgk edlek inp xn`

eizgz.epwil opixn` `l Ðåâî åäééðéî òáøà
éðîúopinwen onwlc ,ipnz ebn hwp ikdl Ð

.zen` dpeny eizgz yiy oli`aäáøîä
úåøùòîá.dpenyn e` yngn cg` Ðåéúåøéô

xg` cvl wliqy Ðla` ,od oipwezn oileg Ð

iell ozepy zexyrndixdy ,od oilwlewn Ð

my lg `l ipinyd aw ozpyk .oda axern lah

lah x`yde ,xyrnl ie`xd lr `l` xyrnd

cg` xeriy `pngx xn` `icda xyrnc .`ed

dti oira zlhipy dnexzl inc `le .dxyrn

da aizk `l dnexzac ,zipepiaae drx oirae

.xeriyéàîà.oipwezn eizexit Ðìë àîéð
äæ øçà äæá åðéàùxyrn yixtn ded eli`c Ð

,xyrn my dilr diixwe ez lwy xcde ezkldk

xak epwzipy oileg lrmy dilr liig `l Ð

mr `piiteh i`d yixt` ik inp `zyde xyrn

xyrnie`xd lr elit` xyrn my legil `l Ð

ipw `lc dziay iab xn`c ikid ik xyrnl

rax` xn` `l ik ipnz ebn ediipin rax`

.`icdaøùòî éðàù,oipwezn eizexit ikdlc Ð

itl eilr myd lg eay xbxbe xbxb lk lrc

cg` yixtd :oebk .xyrnl ie`xd oeayg

dyngniab la` .eivg xbxb lk ycw Ð

ly eizgz lka `kiiyc xninl `kil dziay

opira iccdk zen` rax`c ,oli`.øîà éàã
äùã÷ àúèéçã àâìô àâìô ùåã÷éúi`de Ð

xyrn my dilr `xwe miltk yixt`c oeikÐ

.`bltl `zhig lk yecwiz :xn`c o`nkéøäå
ïéàöçì éúéìã äîäá øùòîivg :xn` i`c Ð

xyrn ivgde oileg df dlhmelk xn` `l Ð

hayd zgz xeari xy` lk"c .oi`vgl ycwil

elek didi) `pngx xn` "ycew didi ixiyrd

,df xg` dfa inp dizile .(xyrn myl yecw

"ixiyr" xyr cg`le "ixiyr" ixiyrl `xw m`y"ixiyr" mipyl `xw ike .yecw epi` Ð

zg` zaaoiaxern xyr cg`e ixiyr :dax xn`c ,xenb xyrn ediipin cgc opixn` Ð

,dia rci ded eli`e ixiyr e`xwy xyr cg` ied jci`e ,xyrn ediipin cgc ,dfa df

"ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixiyrl `xwe drhy oebk,xyrn ixiyrc ol `niiw Ð

mikqpe dkinq oiperh minlydy ?xyrnl minly oia dne .minly axw xyr cg`e

o`xwc `zyde .xyrna ok oi`y dn .daixw ozxenze ,onena oictpe ,weye dfg ztepze

ixiyr `xwpy xyr cg` ide xenb ixiyr id rci `le zg` zaaztepz ediiexz era Ð

qe weye dfgdkxa iedil `lc ,dkinqd lre dtepzd lr jxan epi`c xne` iale .dkin

minly df m` :xn`ie ,i`pz lr cg` oaxw ikqp `iai mikqpe .dlhale`l m`e ,df lr eidi Ðediipin cg` xyrn my lgcn :`nl` .exag lr eidi Ð`lc ab lr s` :dpin rny Ð

"ixiyr" xyr cg`l `xwe ixiyr iedc "ixiyr" ixiyrl `xw m` ,xyr cg` yicwzg` zaa o`xw ik ,ikd elit` Ð.ixiyra ediipin cg yicw Ðäæá äéúéàã äîäá øùòî éðàù
úåòèá äæ øçà"ixiyr" xyr cg`le "iriyz" e`xwe ixiyra drh m` oebk Ð.i`xwn opitli zexekac `xza wxtae 'ek opzc .minly axwe ,myd z`ixw meyn xyr cg` yecw Ð

cg`k o`xw ik ,jkld."iriyz" eiptly ixiyrl diixwc `kid oebk ,xyrn my z`ixwa yecwc oipnif diteb xyr cg` `dc ,xenb my eilr legln ixiyrd lr xyr cg` akrn `l Ð

daxc `de.zexekac `xza wxta Ðäãåú éøäå.(`,fr) zegpna xn`ck ,zelg mirax` dcez inglc Ðúåòèá äúéìãxfge ,yixtd `ly xeaqe ,drhe ,ezcez ingl yixtd m` Ð

zexg` zelg mirax` lr my `xwe.iycw `l Ðzerh ycwd :opze ,drh `dchgye ezcezl mirax` yixtd m`y ,df xg` dfa inp dzile .(`,`l) xifp zkqna ,ycwd epi` Ð

zexg` mirax` dl yixtde xfge ,odilr gafdzg` zaa mipeny lr dhgy ike ,iycw `l Ð`ipzck ,mgld zycwn dcezd zhigy .mipeny jezn mirax` iycwc diwfg xn` Ð

gaf lr epaxw :(a,gr) zegpna.dgiafd lr `l` yecw mgld oi`y cnln Ðíéòáøà åùã÷éipnz jezn rax` il epwl xn` i`c oxn` `d :inp dziay iabe ,xn`w mirax` `d Ð

.ipw Ðïéåëî à÷ úåéøçàì.mipeny jezn mirax` eycwi xne`k dil dede ,oiivga xehti oiivg e`nhi e` eca`i m`y Ð
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ìëdler zxenzl inc `lc :wgvi epiax xne`e Ð epi` zg` zaa elit` df xg` dfa epi`y

"oinixrn cvik"a `zi`ck ,zg` zaa `zi` df xg` dfa `zilc ab lr s` minlye

xyt` mzdc Ð (`,l) migafc ipy wxtae (a,dk dxenz):mzd xn`ck ,odipy miiwzdl

`l `kd la` .minly divg incae dler divg inca `iaie ,xknze ,a`zqzy cr drxzc

ipw i`c ?ziziin ediipin ide ,zen` dpeny lk epw

dy` ycwnae .rax` ipd ipw `l Ð rax` ipd

oke .`da iqtz `lÐ `da oiyecw iqtz i` ,dzae

oiyeciwc ipy wxtae jenqa iziinc ipd lk

mixcpa "ikil xtene ikil miiw" oke ,(`,`p)

`le ,xg` mrh wgvi epiax yxit cere .(`,hq)

.mixcpc `idd eyexitl ayiizpéðàùxyrn

`blt `blt yecwiz xn` i`c oi`vgl dizi`c

xyrndy ,qxhpewa yxitck Ð dycw `zhigc

ie`xd oeaygd itl myd lg eay xibxb lk lr

lk ycw Ð dyngn cg` yixtd :oebk ,xyrnl

,ikd xninl `kil dziay iab la` .eivg xibxb

`d ,dyw edine ,opira iccd ik zen` rax` `dc

ik ,oi`vgl dizilc dnda xyrn `de :jixtc

cg`e ixiyr i`n` dil iywiz oi`vgl inp dizi`

did `l oi`vg mrhn ik ?dfa df oiaxern xyr

enk ,cg`e cg` lk ly ivg wx xyrn zeidl ie`x

idp :xnel yie !qxhpewd yxitck ,obc xyrna

,izixg` `iyew dil `iyw ded ,oi`vgl dizi`c

oiyecw odipy i`n` jixtc `kxit jd mewn lkn

wgvi epiaxle .iieyw`l ivn ded `l xwir lk

,oi`vgl dizi`c xyrn ip`y :ikd yxtl d`xp

mdn zg` d`q" xn` m`y df xg` dfa :yexit

ok mb xn` jk xg`e ,dhge dhg ivg lk "xyrn

.zvwna odizya xyrn lg Ð zxg`d d`qa

zg` zaa mb Ð df xg` dfa oi`vgl `zi`c oeike

zxg`de ,zg` d`q lr xyrn lg zeidl ,dpyi

.lah didzøîàå'ek ixiyra mipy e`vi dax

meyn Ð `nrh epiid mzd `nlc :xn`z m`e Ð

elit`e dligz `vi cg`de ,mvnvl xyt` i`c

`xza wxta xn`ck ,yecwd `ed my z`ixw `la

:xnelyie !yecw `ed eil`n ixiyr (a,q) zexekac

e`viy mvnvl xyt`c dax xaq jgxk lrc

cg`de mvnvl xyt` i` i`c ,zg` zaa mdipy

ixiyr xninl dil ded ok m` Ð dligz `vi

ixiyr `vi elit`c ,dfa df oiaxern oilege

ixiyr el `xwe xyr cg` `vi jk xg`e dwizya

elit`c :xnel yi cere .epnn ixiyr my xwrp `l `dc ,llk yecw xyr cg` oi` Ði` xaq
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.xwir il d`xp oey`xde .exeac zngn `l` yecw epi`céøéùòdf oiaxern xyr cg`e

minlydy ,dey mdinc ozn oi`y itl ,erxi mdipyc eci azk yexita i"yx dibd Ð dfa

:xn`ie ,oday dtid inca zern llgie ,erxi jkld ,zg` dpzn xyrne zepzn rax` oiperh

.xyrn zxeza onena mdipy lk`ie ,el`d minc lr llegn `di Ð minly mdy mewn lk
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ïéåëî ìåãâ ïáø÷ì øáñ ïðçåé éáøåeizgz xn` ik ,dziay iab la` ,eycwlc opixn` `l ediipin oirax`e .xyt` `l `de Ðoi`e ,oeeki` edlekl i`ce `edd ?`ki` zeixg` i`n Ð

.ediipin rax`a dil epwl opixn` `l rax`a `l` dziayàðù àì.i`w axc` (melk xn` `lc) Ðäîà äøùò íéúùe` `qib i`dc e` `qib i`dc rax` xninl `ki`c ,xzei e` Ð

.iniiqn `l ,jkld ,irvinøëéð åúéá úö÷î éøä äøùò úçàá ìáàedpip i`ne .`ed mkeza ezia zvwn jgxk lry ,elld dxyr zg` jeza dziay xeriy xexal jl yi Ðrax` Ð

xn` edcica i`c ,`zrivn`qib i`dca e` `qib i`dca i`e ,xity Ðoetvd on cecnl `a ,edine .zia zepwl `neiq ied ,jkld ,zeirvn` ly mkeza el`ne el`n dn` ivg ixd Ð

.'ek mexcd on el oiccen Ðéòáøàáã éàîîå
'åë àúòéöîzeirvn` jl licad in :xnelk Ð

?oda xkip zia zvwn m` jka dne ,x`yd jezn

i`dc e` ,dil xga `qib i`dc :xnel yi ixd

`ki`c oeike .el` z` rcei epi`e ,dil xga `qib

el`a zerlap el` oi`e ,ipdae ipda iwetqlÐ

.meiq o`k oi`úåîà äðåîùxninl `ki`c Ð

.meiq ied `le `qib i`dc e` ,xga `qib i`dc

úåîà òáù ìáàxkip ezia zvwn jgxk lr Ð

dxxia `ly xyt` i`c ,zirvn` dn` dze`a

zen` rax` dil xga oli`d rvn`a i`e .elÐ

`qib i`dn e`] `qib i`dn i`e odn `id ixd[Ð

`a edine ,zia my dpw ,jkld .odn `id ixd

.'ek cecnléðåìô íå÷îá éúúéáùyxtnck Ð

ie`xe ,zevign swen mewn eze` didy lif`e

jixv `l ,jkld .zen` rax`k elek zeidl

,zen` rax`k dilekc ,zen` rax` dia ineiql

.dn` mitl` el dvege elek z` jldneäîá
íéøåîà íéøáãmitl`n cal elek z` jldnc Ð

.el dvegyíééåñîä íå÷îáwelge cgeiny Ð

rax`n `ede ,zevign el yiy drwad x`yn

jldn i`n i`dn xivac .miz`q zia cr zen`

dil ipw rax` inp zevign e`la ?`ki` elek z`

`le li`ed ,miz`q zian xzei m`e .dziayl

dxicl sweddiieyl zevign dil oiipdn `l Ð

.zen` rax`kíééåñî åðéàù íå÷î ìáàÐ

,zen` rax` ly zg` zeyx elek epi`y :xnelk

ipyn xzei epyiy e` ,zevign el oi`y oebk

.miz`qåì ïéàcal zen` rax` `l` ekeza Ð

id dia ineiql irae ,d`lde myn mitl`n

edl miiqn ike .onwl lif`e yxtnck ,ediipin

jeze .dn` mitl` d`lde myn jldne ,edl ipw

.oipnd on el dler zevigníéøåîà íéøáã äîá
rax` `din dil ipw miieqn epi`y mewnac Ð

.gex lkl odn mitl`e ,dziayl zen`íééñîá
úåîà òáøà.izziay `dz rax` oze`a xn`e ,oa` e` oli` oniq oda el didy ,oda rax`a rawy Ðåîå÷îî æåæé àìel oi`c ,eilbx mewn ly zen` rax`n zg` driqt elit` Ð

dvxy o`ke ,zepwl dvx `l eilbx mewnac .o`k `le o`k `l dziay.axk epiide ,miiq `l Ðïðé÷ñò éàîá àëäitl` ixz exwir cr eilbx mewnn `ki`c oebk "fefi `l" ipzwc Ð

.olekl ueg dhep oli`c `qib jci`c sep oiicre ,exwir cre eilbx mewnn oilk olek dziayl rax`e `negzl itl` ixz ,icinxb rax`eøáì äéì í÷ ïìéàã àñéâ êãéàá äéì úî÷åî éàã
àîåçúîipyd xaray sepd zgz dziay el ozep dz` m`y Ðrax`e mitl`n xzei ezziay mewnn wegx ixdy ,enegzl ueg el dkygy drya my cner didy eilbx mewn `vnp Ð

oli` ly df cva zen` rax` el miiq ,jkld .zen`el miiq `l la` ,xity lif` ivn Ðike .zen` rax` `l` el oi`e ,enegzl ueg eiykr `ed ixde ,xga ipyd xara xnel yi Ð

lif` ivne miiq `lc ab lr s` oli`d zgz dziay ipwilc l`eny xn`ediinegz ihn eizgz dziayl dil zadic rax` lkc ,zen` rax`e mitl` jeza oli` ly eizgz lky oebk Ð

mitl` ezia cvl oli` ly epetvn cecnl `a ,dpezgzd lr eci jkitle ,enexca e` epetva m` rcei epi` la` ,my el dpw dziay ,jkld ,eilbx mewn croixvwne ,enexcn el oiccen Ð

oli` ly eizgz zcnk eilbx mewnn eixeg`l xefgle oli` ly mexcd on cecnl `a .ezial ribi `le ,oli` ly eizgz xeriy lk enegz lk eldlke ,oli` ly epetvn el oiccen Ð

.eilbx mewna megzdúåçåø éúùì áøéòå äòè.oetvle mexcl Ðàåä äîåãîë,el dzpwc `ed zg`de ,odizyl oiekzpy oeike .o`k ziaxre o`k zixgy jlile ,ok zeyrl xzeny Ð

`id efi` rcei epi`e.ef ixnege ef ixneg eilr oipzep Ðïåôöì åáåøéòë íåøãìå íåøãì åáåøéòë ïåôöì êìäî,oetv cvl mexc ly eaexir el gipny megz xeriyk oetvl ezial jldn Ð

o`kl dn` sl` seqa aexir gipde ,o`kl mitl` zylye o`kl mitl` zyly `l` zkll jxved `l m` :oebk .mexc cvl oetv ly aexir el gipny megz xeriyk ezian mexcl jldne

mitl` eaexir mewnn dil iedilc ,o`kl dn` sl` seqaeeaexirn oetvl el yiy mitl` ,jkld ,gex lkl dn` mitl` el yi eaexirnc .o`kle o`kl ezian dn` sl` jlil xzen Ð

.ezia mexcl dn` sl` seql el zelk oetvay eaexirn mexcl el yiy mitl`e ,ezia oetvl sl` seql el zelk mexcayíåçúä úà åéìò åòöéî íàåeilr Ð,megzd ervin ,eliaya =

.d`lde mitl` aexird on zepwl epeekzpc ,gxfnd on mly megze ezial axrnd on mly megz ,oinegz ipy rvn`a [exir] aexir dil ded `zydc ,mitl` seql aexir cg` lk gipdy

åîå÷îî æåæé àìepi` exir ipak elit`e ,ezian Ðdfe ,oetv ly mitl` eciqtn mexcd aexir df .dpw odn df i` rcei epi`e ,oiaexird mewna `l` dziay zepwl oeekzp `l `dc Ð

aexirdil `gip ida ol `wtqnc `kid :`nl` ,mexcl eaexirk oetvl jldn :zdin ipzw .mexc ly mitl` eciqtn oetvddil ixy ewayc i`na ,edine .`xnegl ediiexza opilf` Ð

.dil opiadi ediiexzc ixneg dziay dpw oli`c zen` rax` ida ol `wtqnc `kid :xn`c ,l`enyk epiide .dil `gip ida miiq `lc ab lr s`e .lfinláøã äéúáåéú éåäéú àîéìÐ

ikd xninl `ki`e ikd xninl `ki`e li`ed oli`d zgze ,zepwl dvx `l eilbx mewnac ,enewnn fefi `l miiq `lc `kid :xn`clr s` opixn` `kd `dc ,ipd `le ipd `l dpw `l Ð

ikd xninl `ki`e ikd xninl `ki`c abmegzd z` ervin `l elit` ,axl i`c ,el mipzep mdipyy mewna jldl xzene ,oiaexird on cg`a dpw Ð`l eziaac .enewnn fefi `l Ð

dpw `l xaq axc i`na l`enye axc ediizbelt ickn ?"bilte `ed `pz ax" xninl diwgec i`n :il `iyw izrnyy oeylle .dil `gip ida miiq `l oiaexird zeziayae ,zepwl dvx

`kd ?axcl `d `inc in .odipy ilbxk jldne ,mexcl e` oetvl e` dpwc ipzwc `dn axl opiazene ,oli`d zgz e` eilbx mewn e` dpw l`enyle ,oli`d zgz `le eilbx mewn el

inp micar iabe .ediiexzl oieki``ipw id rici `lcne ,`ipw ediipin `cg ,edin .xyt` i` zeziay izyae ,cear ediizegily ediiexz Ðdnn ixy jci`e ,eilr odizy ixneg oipzep Ð

mzd la` .jytpzgz mzd ipw `l i`n` ,dizaeiz epiid ::xn`z m`e .llk dziay el oi` ,jkld ,`id diipw e`l miiq `lc oeikc ax xaq oli`d zgze ,zepwl dvx `l enewna Ð

ok m` .jytp dnn ixzyil jci`e ediiexz ixneg dilr aizile ,zeinexc rax` e` zeipetv rax` e` oli`doi` l`enylc `pyil `edda yxtn `dc ,dizaeiz `ied inp l`enyl Ð

.ezia cvl mitl` dil aizil eilbx cvl oli` zligzn ,jytp dnn ?i`n`e ,melk d`lde oli`d on el
àåäå
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øîåepiax axd dywd Ð oiekn lecb oaxwl xaq

meyn opgei iaxc `nrh iyextl il dnl :mixt`

zil wgvi epiaxc dil wetiz ?oieknw lecb oaxwlc

,od zegewl ewlgy oig`d xaqwc ,dxixa dil

epiax xne`e !(a,hq `nw `aa) "daexn" wxta

oxexial ikixv `lc ,dxixa o`k jiiy `lc :wgvi

:xn`z m`e .ozaexrza edpzi`c `kid lk iycwc

ingl znexzl odkl ozil odn rax` jixv `de

leki Ð ocal od m`c :wgvi epiax xne`e !dcez

m` la` .mirax`e mirax` lkn rax` yixtdl

cg` yixti `l m` owzl xyt` i` Ð cgi olek

el yi ,oine oin lk `dc oine oin lkn dxyr

`ly xyt` i` f`e ,zeyecw dxyre oileg dxyr

.zeyecwd on dnexz zg` `dz
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עירובין. פרק רביעי - מי שהוציאוהו דף נ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc oiaexir(ipy meil)

øáñ øîedf mc`y ,`id opgei iax zrc eli`e -à÷ ìBãb ïaø÷ì ©¨©§¨§¨¨¨
ïéeëîi`e xg`ne ,zelg mipeny ly lecb oaxw `iadl oiekzp - §©¥

itl ,okezn mirax` lr s` dyecw dlg `l ,ok zeyrl xyt`
.'epi` zg` zaa elit` df xg` dfa epi`y lk'y

dpew oli`d zgz ezziay raewd ote` dfi`a zx`an `xnbd
:dziayeðL àì ,éiaà øîàzgz dziay raewd mc`y dpyna ¨©©©¥Ÿ¨

lk melk xn` `l'y ,ax zhiyl] 'melk xn` `l' oli` ly etep
,['xwirL ïìéàa àlàyi,änà äøNò íézL åézçzagexy ,xnelk ¤¨§¦¨¤©§¨§¥¤§¥©¨

oi` dfk ote`ay ,xzei e` dn` dxyr mizy `ed oli`d ly etep
zen` rax`a m` ,ezziay z` reawl oiekzp okid mircei ep`
,melk xn` `l jkitle ,zeirvn`d e` zeinexcd e` zeipetvd

åézçz ïéàL ïìéàa ìáàagexänà äøNò íézLeixac elired £¨§¦¨¤¥©§¨§¥¤§¥©¨
y ,oli`d zgz dziay zepwl.økéð Búéa úö÷î éøäozip ,xnelk £¥¦§¨¥¦¨

,owlga dziay mc` eze` dpw i`ceay okezn zen` rax` xexal
rax`a dziay dpw m` elit`y ,zeirvn`d zen` rax` ode
mb dziay dpw gxkda mewn lkn zeinexcd e` zeipetvd zen`
reawl ick df xexiaa ice ,[` xeiv] zeirvn`d on hren wlga

.oli`d zgz dziay
:iia` ixac lr dywn `xnbdé÷úîdì ó[dywd-]déøa àðeä áø ©§¦¨©¨§¥

éànî ,òLBäé áøcxnel jl oipn -íéiñî à÷ àúòéöî éòaøàác- §©§ª©¦©¦§©§§¥§¦£¨¨§©¥
,zeirvn`d zen` rax`a ezziay raw df mc`yàîìc`ny - ¦§¨

xnel yiíéiñî÷ àñéb éàäc éòaøàáe àñéb éàäc éòaøàarawy - §©§§¥§©¦¨§©§§¥§©¦¨¨§©¥
.xg`d cvay e` df cvay zeipevigd zen` rax`a dziay
dne ,x`yd on zeirvn`d zen` rax` z` jl licad in ,xnelk
rawy okzi oiicr mewn lkn ixd ,oda xkip ezia zvwny jka
zerlaen od oi`e ,zeinexcd e` zeipetvd zen` rax`a ezziay
dziay dpew recne ,xxean ezziay mewn oi`y `vnpe ,el`a el`

.dfk ote`a
:xg` ote`a oicd z` `ped ax xne` ef `iyew zngneøîà àlà¤¨¨©

eðL àì ,òLBäé áøc déøa àðeä áødziay raewd mc`y dpyna ©¨§¥§©§ª©Ÿ¨
,'melk xn` `l' oli`d zgzL ïìéàa àlàyiåézçzagexäðBîL ¤¨§¦¨¤©§¨§¤

,úBnàxga m` reci oi`y itl ,zxxean ezziay oi` dfk ote`ay ©
,zeinexc e` zeipetv zen` rax` elL ïìéàa ìáàyiåézçzwx £¨§¦¨¤©§¨

úBnà òáLy ,dziay dpwøkéð Búéa úö÷î éøäm` elit`y ,mda ¤©©£¥¦§¨¥¦¨
xexa mewn lkn zeipetv e` zeinexc zen` rax`a dziay dpw
ztzeyn `id ixdy ,zirvn`d dn`a mb dziay dpwy xacd
ick jka ic ef dn`a ezziay zxxeany xg`ne ,[a xeiv] odizyl

.oli`d zgz dziay zepwl ezxin` lirezy
zriiqnd `ziixae ax ixacl zriiqnd `ziixa d`ian `xnbd

:l`eny ixacláøc déúååk àéðz,ax zhiyk `ziixaa epipy - ©§¨§¨¥§©
e ,llk dziay dpw `l oli`d zgz ezziay raewdydéúååk àéðz©§¨§¨¥

ìàeîLcdpwy xaeqd ,l`eny zhiyk zxg` `ziixaa epipye - ¦§¥
lr eci jkitle ,cv dfi`a xxean oi`y `l` ,oli`d zgz dziay

.dpezgzd
:mixacd z` `xnbd zyxtn dzreáøc déúååk àéðzepipy - ©§¨§¨¥§©

.ax zhiyk `ziixaaCøca àaL éî,zay axraBì äëLçådide - ¦¤¨©¤¤§¨§¨
,jiygdl cner meidøãb Bà ïìéà øékî äéäådn` miitl` wegxd §¨¨©¦¦¨¨¥

,ezcinr mewnnøîàåz` raew ipixdåézçz éúúéáLeze` ly §¨©§¦¨¦©§¨
,xcb e` oli`,íeìk øîà àì.ezziay mewn z` xxia `ly itl Ÿ¨©§

øîà íà ìáàz` raew ipixdéðBìt íB÷îa éúúéáLswend £¨¦¨©§¦¨¦§¨§¦
`ed zen` rax` el`a xxan epi`y s` ,dziay my dpw ,zevign

zeidl i`yxe ,mewn eze`a zeayl utgCläîzqipk xg`l §©¥
dn` miitl` zayd,íB÷î BúBàì òébnL ãòxy`keBúBàì òébä ©¤©¦©§¨¦¦©§

íB÷î`ed,Blek úà Cläî,zen` rax`k oecip mewnd lky itl ¨§©¥¤
,ely dn` miitl` megzn rxeb epi` jkitleåjiyndl i`yx ok §

jldleänà íétìà Bì äöeçmy dpw ixdy ,gex lkl zetqep ¨©§©¦©¨
.ezziay

íéøeîà íéøác änadn` miitl` cere elek z` jldl i`yxy ©¤§¨¦£¦
dziay raw m` ,el aiaqíéieñîä íB÷îawlgpd ,cgein mewn - §¨©§¨

,eaiaq zevign el yiy jka drwad x`ynúáML ïBâkraw-] §¤¨©
[ezziayìúa[drab-]òaøàî àeäå ,íéçôè äøNò dBáb àeäL §¥¤¨©£¨¨§¨¦§¥©§©

,íéúàñ úéa ãòå úBnàzen` rax`n zegt `l ea yiy ,xnelk ©§©¥¨©¦
.miiz`q zian xzei `leïëåa ezziay raw m`àéäL äò÷a §¥¦§¨¤¦

äøNò äweîò,migth,íéúàñ úéa ãòå úBnà òaøàî àéäåoky £¨£¨¨§¦¥©§©©§©¥¨©¦
.zen` rax`k lzd e` drwad mipecip el` mipte`aìáàm`raw £¨

dziayíéieñî ïéàL íB÷îaoecip zeidl envrl cgein epi`y - §¨¤¥§¨
,zen` rax`k elekBì ïéàdziay xeriy eaàlàa,úBnà òaøà ¥¤¨©§©©

.gex lkl dn` miitl` el yi myne
íéðL eéä,jxca mikldnãçàmdnøékîdziayl ie`xd mewn ¨§©¦¤¨©¦

,mzcinr mewnn dn` miitl` wgxnaøékî BðéàL ãçàåeze`l §¤¨¤¥©¦
,mewnøñBî øékî BðéàL äæz`,øéknì BúúéáLeze` ,xnelk ¤¤¥©¦¥§¦¨©©¦

,'jnr izziay `dz' el xne` xikn epi`yøîBà øéknäå`dz §©©¦¥
.éðBìt íB÷îa [eðúúéáL] (éúúéáù)§¦¨¥§¨§¦

íéøeîà íéøác änarax`a dziay dpew miieqn epi`y mewnay ©¤§¨¦£¦
,gex lkl dn` miitl` myn el yie zen`íéiqLkz` [xxiayk-] §¤¦¥

òaøàdòáwL úBnàutgy xn`y oebk ,mewn eze`a ezziayl ©§©©¤¨©
,oli` ly exwira dziay zepwlìáàm`íéiñ àìz` [xxia-] £¨Ÿ¦¥

òaøàdòáwL úBnàly etep zgz dziay raewy xn`y oebk ,my ©§©©¤¨©
df ixd ,oli`BîB÷nî æeæé àìxxia `le xg`ny ,eizen` rax`n - Ÿ¨¦§

.zen` rax` `l` el oi`e ,llk dziay dpw `l ezziay mewn z`
mewn z` xxan mc` oi`y ote`ay ,`ziixad ixacn x`ean
l`eny ixack `lye ,ax ixack ,llk dziay dpew epi` ezziay

.dpezgzd lr eciy `l` ,mewn lkn dziay dpewy xaeqd
:`xnbd dywnàîéì,xnel yi m`d -ìàeîLc dézáeéz éåäéz- ¥¨¤¡¥§§¥¦§¥

.l`eny ixac lr `kxit ef `ziixan yiy
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,ìàeîL Cì øîàote` dfi`a - ¨©¨§¥¨¨§©©§¦¨

,ef `ziixa zwqeràkéàc ïBâk[yiyk-]íB÷nîzcinrãòå åéìâø §§¦¨¦§©§¨§©
Bøwéòoli`d lyéãéîøb òaøàå éôìà éøz,zen` rax`e miitl` - ¦¨§¥©§¥§©§©©§¦¥

ïìéàc àñéb Cãéàa déì úéî÷Bî éàcly ezziay z` cinrp m`y - §¦§¦¥§¦¨¦¨§¦¨
,oli`d ly ipyd eciva mc` eze`àîeçzî øáì déì í÷`vnp - ¨¥§©¦§¨

`l` jlil i`yx epi`e ,enegzl uegn zayd zqipka cner `edy
c `ziixad zxne` jkitle ,[b xeiv] zen` rax`òaøà íéiñ éà¦¦¥©§©

ìéæà éöî úBnàcva oli`d zgz zen` rax` el xxia m`y - ©¨¥¨¦
cr jlil i`yxe ,dziay my dpw enegz jeza cnerd eil` jenqd

tqep dn` miitl` oke ,myl,ezia l` zeàì éàåxxia `l m` j` - §¦Ÿ
,ezziay mewn z`ìéæà éöî àìrax`n xzei jlil i`yx epi` - Ÿ¨¥¨¦

`ed ixde ,oli`d xwir ly ipyd eciva dziay raw `ny ,zen`
.ezziay megzl uegn cner

:l`eny zhiyk epipy day `ziixad z` d`ian `xnbdàéðz©§¨
`ziixaadéúååk[ezhiyk-].ìàeîLcy mc`ì áøéòå äòèézL §¨¥¦§¥¨¨§¥©¦§¥

úBçeø,oetv cvl cg`e mexc cvl cg` ,oinegz iaexir ipy gipd -
y xg`nì (Bì) ïéáøònL àeä äneãîkúBçeø ézLdid xeaq - ¦§¤¤§¨§¦¦§¥

cvl xweaa jlil lkeiy ick ,mipey miccv ipyl axrl ozipy
.oetv cvl axrae mexcéì eáøòå eàö åéãáòì øîàL Bàegipd - ¤¨©©£¨¨§§¨§¦

jlde ,oinegz iaexirl zt ilrãçàe mdnåéìò áøéò[eliaya-] ¤¨¥©¨¨
ìcvãçàå ,ïBôvmdnì åéìò áøéòcv,íBøcdpwe xg`ny `ed oicd §¨§¤¨¥©¨¨§¨

xingdl yi ,mdn dfi`a reci oi`e ,zenewnd on cg`a wx dziay
okle ,mdipy ixneg z` eilr,íBøcì Báeøéòk ïBôvì Cläî,xnelk §©¥©¨§¥©¨

on el xzepy xeriyd itk oetv cvl ezian jldn zeidl i`yx
dy aexirdwgxna aexir el egipd m` oebk .mexc cvl eilr egip

i`yx my ezziay raw m`y `vnp mexc cvl ezian dn` sl`
cvl ezian dn` sl` cere ,dn` sl` ezia cre myn jlil `ed

.oetvåjldn zeidl i`yx okìcvk íBøcel gipny xeriyd it §§¨§
,ïBôvì Báeøéòsl` wgxna ipyd aexird z` eilr egipd m`y ¥©¨

,oetv cvl ezian dn`,dn` sl` ezial myn jldl i`yx
.zetqep dn` sl` cer mexc cvl d`lde ezianeeòvéî íàå§¦¦§

,íeçzä úà åéìòwgxna oiaexird z` eilr egipdy ,epiidc ¨¨¤©§
ezian dn` miitl` wgxnae oetv cvl ezian dn` miitl`
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc oiaexir(ipy meil)

øáñ øîedf mc`y ,`id opgei iax zrc eli`e -à÷ ìBãb ïaø÷ì ©¨©§¨§¨¨¨
ïéeëîi`e xg`ne ,zelg mipeny ly lecb oaxw `iadl oiekzp - §©¥

itl ,okezn mirax` lr s` dyecw dlg `l ,ok zeyrl xyt`
.'epi` zg` zaa elit` df xg` dfa epi`y lk'y

dpew oli`d zgz ezziay raewd ote` dfi`a zx`an `xnbd
:dziayeðL àì ,éiaà øîàzgz dziay raewd mc`y dpyna ¨©©©¥Ÿ¨

lk melk xn` `l'y ,ax zhiyl] 'melk xn` `l' oli` ly etep
,['xwirL ïìéàa àlàyi,änà äøNò íézL åézçzagexy ,xnelk ¤¨§¦¨¤©§¨§¥¤§¥©¨

oi` dfk ote`ay ,xzei e` dn` dxyr mizy `ed oli`d ly etep
zen` rax`a m` ,ezziay z` reawl oiekzp okid mircei ep`
,melk xn` `l jkitle ,zeirvn`d e` zeinexcd e` zeipetvd

åézçz ïéàL ïìéàa ìáàagexänà äøNò íézLeixac elired £¨§¦¨¤¥©§¨§¥¤§¥©¨
y ,oli`d zgz dziay zepwl.økéð Búéa úö÷î éøäozip ,xnelk £¥¦§¨¥¦¨

,owlga dziay mc` eze` dpw i`ceay okezn zen` rax` xexal
rax`a dziay dpw m` elit`y ,zeirvn`d zen` rax` ode
mb dziay dpw gxkda mewn lkn zeinexcd e` zeipetvd zen`
reawl ick df xexiaa ice ,[` xeiv] zeirvn`d on hren wlga

.oli`d zgz dziay
:iia` ixac lr dywn `xnbdé÷úîdì ó[dywd-]déøa àðeä áø ©§¦¨©¨§¥

éànî ,òLBäé áøcxnel jl oipn -íéiñî à÷ àúòéöî éòaøàác- §©§ª©¦©¦§©§§¥§¦£¨¨§©¥
,zeirvn`d zen` rax`a ezziay raw df mc`yàîìc`ny - ¦§¨

xnel yiíéiñî÷ àñéb éàäc éòaøàáe àñéb éàäc éòaøàarawy - §©§§¥§©¦¨§©§§¥§©¦¨¨§©¥
.xg`d cvay e` df cvay zeipevigd zen` rax`a dziay
dne ,x`yd on zeirvn`d zen` rax` z` jl licad in ,xnelk
rawy okzi oiicr mewn lkn ixd ,oda xkip ezia zvwny jka
zerlaen od oi`e ,zeinexcd e` zeipetvd zen` rax`a ezziay
dziay dpew recne ,xxean ezziay mewn oi`y `vnpe ,el`a el`

.dfk ote`a
:xg` ote`a oicd z` `ped ax xne` ef `iyew zngneøîà àlà¤¨¨©

eðL àì ,òLBäé áøc déøa àðeä áødziay raewd mc`y dpyna ©¨§¥§©§ª©Ÿ¨
,'melk xn` `l' oli`d zgzL ïìéàa àlàyiåézçzagexäðBîL ¤¨§¦¨¤©§¨§¤

,úBnàxga m` reci oi`y itl ,zxxean ezziay oi` dfk ote`ay ©
,zeinexc e` zeipetv zen` rax` elL ïìéàa ìáàyiåézçzwx £¨§¦¨¤©§¨

úBnà òáLy ,dziay dpwøkéð Búéa úö÷î éøäm` elit`y ,mda ¤©©£¥¦§¨¥¦¨
xexa mewn lkn zeipetv e` zeinexc zen` rax`a dziay dpw
ztzeyn `id ixdy ,zirvn`d dn`a mb dziay dpwy xacd
ick jka ic ef dn`a ezziay zxxeany xg`ne ,[a xeiv] odizyl

.oli`d zgz dziay zepwl ezxin` lirezy
zriiqnd `ziixae ax ixacl zriiqnd `ziixa d`ian `xnbd

:l`eny ixacláøc déúååk àéðz,ax zhiyk `ziixaa epipy - ©§¨§¨¥§©
e ,llk dziay dpw `l oli`d zgz ezziay raewdydéúååk àéðz©§¨§¨¥

ìàeîLcdpwy xaeqd ,l`eny zhiyk zxg` `ziixaa epipye - ¦§¥
lr eci jkitle ,cv dfi`a xxean oi`y `l` ,oli`d zgz dziay

.dpezgzd
:mixacd z` `xnbd zyxtn dzreáøc déúååk àéðzepipy - ©§¨§¨¥§©

.ax zhiyk `ziixaaCøca àaL éî,zay axraBì äëLçådide - ¦¤¨©¤¤§¨§¨
,jiygdl cner meidøãb Bà ïìéà øékî äéäådn` miitl` wegxd §¨¨©¦¦¨¨¥

,ezcinr mewnnøîàåz` raew ipixdåézçz éúúéáLeze` ly §¨©§¦¨¦©§¨
,xcb e` oli`,íeìk øîà àì.ezziay mewn z` xxia `ly itl Ÿ¨©§

øîà íà ìáàz` raew ipixdéðBìt íB÷îa éúúéáLswend £¨¦¨©§¦¨¦§¨§¦
`ed zen` rax` el`a xxan epi`y s` ,dziay my dpw ,zevign

zeidl i`yxe ,mewn eze`a zeayl utgCläîzqipk xg`l §©¥
dn` miitl` zayd,íB÷î BúBàì òébnL ãòxy`keBúBàì òébä ©¤©¦©§¨¦¦©§

íB÷î`ed,Blek úà Cläî,zen` rax`k oecip mewnd lky itl ¨§©¥¤
,ely dn` miitl` megzn rxeb epi` jkitleåjiyndl i`yx ok §

jldleänà íétìà Bì äöeçmy dpw ixdy ,gex lkl zetqep ¨©§©¦©¨
.ezziay

íéøeîà íéøác änadn` miitl` cere elek z` jldl i`yxy ©¤§¨¦£¦
dziay raw m` ,el aiaqíéieñîä íB÷îawlgpd ,cgein mewn - §¨©§¨

,eaiaq zevign el yiy jka drwad x`ynúáML ïBâkraw-] §¤¨©
[ezziayìúa[drab-]òaøàî àeäå ,íéçôè äøNò dBáb àeäL §¥¤¨©£¨¨§¨¦§¥©§©

,íéúàñ úéa ãòå úBnàzen` rax`n zegt `l ea yiy ,xnelk ©§©¥¨©¦
.miiz`q zian xzei `leïëåa ezziay raw m`àéäL äò÷a §¥¦§¨¤¦

äøNò äweîò,migth,íéúàñ úéa ãòå úBnà òaøàî àéäåoky £¨£¨¨§¦¥©§©©§©¥¨©¦
.zen` rax`k lzd e` drwad mipecip el` mipte`aìáàm`raw £¨

dziayíéieñî ïéàL íB÷îaoecip zeidl envrl cgein epi`y - §¨¤¥§¨
,zen` rax`k elekBì ïéàdziay xeriy eaàlàa,úBnà òaøà ¥¤¨©§©©

.gex lkl dn` miitl` el yi myne
íéðL eéä,jxca mikldnãçàmdnøékîdziayl ie`xd mewn ¨§©¦¤¨©¦

,mzcinr mewnn dn` miitl` wgxnaøékî BðéàL ãçàåeze`l §¤¨¤¥©¦
,mewnøñBî øékî BðéàL äæz`,øéknì BúúéáLeze` ,xnelk ¤¤¥©¦¥§¦¨©©¦

,'jnr izziay `dz' el xne` xikn epi`yøîBà øéknäå`dz §©©¦¥
.éðBìt íB÷îa [eðúúéáL] (éúúéáù)§¦¨¥§¨§¦

íéøeîà íéøác änarax`a dziay dpew miieqn epi`y mewnay ©¤§¨¦£¦
,gex lkl dn` miitl` myn el yie zen`íéiqLkz` [xxiayk-] §¤¦¥

òaøàdòáwL úBnàutgy xn`y oebk ,mewn eze`a ezziayl ©§©©¤¨©
,oli` ly exwira dziay zepwlìáàm`íéiñ àìz` [xxia-] £¨Ÿ¦¥

òaøàdòáwL úBnàly etep zgz dziay raewy xn`y oebk ,my ©§©©¤¨©
df ixd ,oli`BîB÷nî æeæé àìxxia `le xg`ny ,eizen` rax`n - Ÿ¨¦§

.zen` rax` `l` el oi`e ,llk dziay dpw `l ezziay mewn z`
mewn z` xxan mc` oi`y ote`ay ,`ziixad ixacn x`ean
l`eny ixack `lye ,ax ixack ,llk dziay dpew epi` ezziay

.dpezgzd lr eciy `l` ,mewn lkn dziay dpewy xaeqd
:`xnbd dywnàîéì,xnel yi m`d -ìàeîLc dézáeéz éåäéz- ¥¨¤¡¥§§¥¦§¥

.l`eny ixac lr `kxit ef `ziixan yiy
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,ìàeîL Cì øîàote` dfi`a - ¨©¨§¥¨¨§©©§¦¨

,ef `ziixa zwqeràkéàc ïBâk[yiyk-]íB÷nîzcinrãòå åéìâø §§¦¨¦§©§¨§©
Bøwéòoli`d lyéãéîøb òaøàå éôìà éøz,zen` rax`e miitl` - ¦¨§¥©§¥§©§©©§¦¥

ïìéàc àñéb Cãéàa déì úéî÷Bî éàcly ezziay z` cinrp m`y - §¦§¦¥§¦¨¦¨§¦¨
,oli`d ly ipyd eciva mc` eze`àîeçzî øáì déì í÷`vnp - ¨¥§©¦§¨

`l` jlil i`yx epi`e ,enegzl uegn zayd zqipka cner `edy
c `ziixad zxne` jkitle ,[b xeiv] zen` rax`òaøà íéiñ éà¦¦¥©§©

ìéæà éöî úBnàcva oli`d zgz zen` rax` el xxia m`y - ©¨¥¨¦
cr jlil i`yxe ,dziay my dpw enegz jeza cnerd eil` jenqd

tqep dn` miitl` oke ,myl,ezia l` zeàì éàåxxia `l m` j` - §¦Ÿ
,ezziay mewn z`ìéæà éöî àìrax`n xzei jlil i`yx epi` - Ÿ¨¥¨¦

`ed ixde ,oli`d xwir ly ipyd eciva dziay raw `ny ,zen`
.ezziay megzl uegn cner

:l`eny zhiyk epipy day `ziixad z` d`ian `xnbdàéðz©§¨
`ziixaadéúååk[ezhiyk-].ìàeîLcy mc`ì áøéòå äòèézL §¨¥¦§¥¨¨§¥©¦§¥

úBçeø,oetv cvl cg`e mexc cvl cg` ,oinegz iaexir ipy gipd -
y xg`nì (Bì) ïéáøònL àeä äneãîkúBçeø ézLdid xeaq - ¦§¤¤§¨§¦¦§¥

cvl xweaa jlil lkeiy ick ,mipey miccv ipyl axrl ozipy
.oetv cvl axrae mexcéì eáøòå eàö åéãáòì øîàL Bàegipd - ¤¨©©£¨¨§§¨§¦

jlde ,oinegz iaexirl zt ilrãçàe mdnåéìò áøéò[eliaya-] ¤¨¥©¨¨
ìcvãçàå ,ïBôvmdnì åéìò áøéòcv,íBøcdpwe xg`ny `ed oicd §¨§¤¨¥©¨¨§¨

xingdl yi ,mdn dfi`a reci oi`e ,zenewnd on cg`a wx dziay
okle ,mdipy ixneg z` eilr,íBøcì Báeøéòk ïBôvì Cläî,xnelk §©¥©¨§¥©¨

on el xzepy xeriyd itk oetv cvl ezian jldn zeidl i`yx
dy aexirdwgxna aexir el egipd m` oebk .mexc cvl eilr egip

i`yx my ezziay raw m`y `vnp mexc cvl ezian dn` sl`
cvl ezian dn` sl` cere ,dn` sl` ezia cre myn jlil `ed

.oetvåjldn zeidl i`yx okìcvk íBøcel gipny xeriyd it §§¨§
,ïBôvì Báeøéòsl` wgxna ipyd aexird z` eilr egipd m`y ¥©¨

,oetv cvl ezian dn`,dn` sl` ezial myn jldl i`yx
.zetqep dn` sl` cer mexc cvl d`lde ezianeeòvéî íàå§¦¦§

,íeçzä úà åéìòwgxna oiaexird z` eilr egipdy ,epiidc ¨¨¤©§
ezian dn` miitl` wgxnae oetv cvl ezian dn` miitl`
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc oiaexir(iyily meil)

:dpynd ly oicd xn`p ote` dfi`a zx`an `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
àeäåexwira ezziay mewn z` xxia m`y ,dpynd ly df oic - §

ote`a wx xn`p ,dziay my dpw oli` lyéèî Bøwéòì èéäø éëc§¦¨¦§¦¨¨¥
mcew oli`d ly exwirl ribdl lkei ezcinr mewnn uexi m`y -
dzrne ,dziay my zepwl ezxin` dliren dfk ote`a ,dkiyg
jldl i`yx `l` ,zayd zqipk mcew myl uexl jixv `ed oi`
cr dn` miitl` cer myn jldl oke ,dkiygd xg`l zgpa
mcew oli`d ly exwirl ribdl leki epi` m` la` ,ezial

.dziay my dpew epi` ,uexi m` elit` dkiygd
éiaà déì øîà,`axléðz÷ Bì äëLç àäåepizpyna epipy ixde - ¨©¥©©¥§¨¨§¨¨¨¥

l` ribdl did leki `ly rnyne ,jiygdl cner meid didy
.dkiygd mcew ezziay mewn

y `id dpynd zpeek ,iia`l `ax el aiydBúéáì äëLçepi`y - ¨§¨§¥
,uexi m` elit`e ,dkiygd mcew ezial ribdl lekiBøwéòì ìáà£¨§¦¨

ìéæà éöî ïìéà ìL`ed dpew jkitle ,uexi m` ,ribdl `ed leki - ¤¦¨¨¥¨¦
.ezcinr mewn z` afr `l m` s` ,dziay my

àáø øîà éøîàc àkéàziiyew z` uxiz `axy mixne` yie - ¦¨§¨§¥¨©¨¨
dpynd zpeeky ,xg` ote`a iia`'Bì äëLç'epiidél÷ él÷ ébñî ék ¨§¨¦©§¥©¦©¦

,h`l h`l `ed jled xy`k -éèî èéäø ìáàlkei uexi m` la` - £¨¨¦¨¥
.dkiygd mcew ribdl

:exiagl ezziay xqend mc` oipra dyrn d`ian `xnbdäaø©¨
àçøBàa éìæà à÷ eåä óñBé áøå,zay axra jxca mikled eid - §©¥£¨¨§¥§§¨

,jiygdl cner meid dideeðúúéáL àäz ,óñBé áøì äaø déì øîà̈©¥©¨§©¥§¥§¦¨¥
deçà ìéáñc àì÷éc éúezepiidc ,eig` z` `yepd lwc zgz - ¥¦§¨§¨¦£©

.eilr jnqp xg` oli` didydì éøîàåxn` jky mixne` yie - §¨§¥¨
epzziay `dz ,elàâøkî déøî ÷éøôc àì÷éc éúezlwcd zgz - ¥¦§¨§¨¦¨¥¦©§¨

lwcd lrae ,daxd zexit dyery epiidc ,qnn eilra z` dcetd
.eilr lhend qnd z` mda rxete mxkendéì øîà (øî déì òãé)¨©¥©¨©¥

,daxl sqei axdéì àðòãé àì.df lwc xikn ipi` -déì øîàdax Ÿ¨©§¨¥¨©¥
,sqei axléìò CBîñz` my raw`e ,jzziay z` il xeqn - §¨©

.epipy zziayàéðúc,`ziixaa epipy jky -íà ,øîBà éñBé éaø §©§¨©¦¥¥¦
íéðL eéä,jxca mikldnøékî ãçàmiitl` wgxna xcb e` oli` ¨§©¦¤¨©¦

,mzcinr mewnn dn`øékî BðéàL ãçàåif` ,df xcb e` oli`läæ §¤¨¤¥©¦¤
øékî BðéàLmewn eze`løñBîz`,øéknì BúúéáLxne` ,xnelk ¤¥©¦¥§¦¨§©¦

ziay `dz' el `ede ,'jnr izeðúúéáL àäz øîBà øéknL äæ¤¤©¦¥§¥§¦¨¥
,éðBìt íB÷îa.mewnd eze`a dziay mdipy mipew jke ¦§§¦

:`xnbd zxne`àéä àìåenya df oic sqei axl dax xn`y dn - §Ÿ¦
lirl mzqa df oic dpyp ixdy ,ok zn`d oi` iqei iax ly

e ,`ziixaaéñBé éaøk déì àðz àìoic sqei axl dax dpy `le - Ÿ¨¨¥§©¦¥
iqei iax ly enya dfdépéî dì ìa÷éìc éëéä ék àlàlawiy ick - ¤¨¦¥¦§¦©¥¨¦¥

,epnn df oicíeMîepicia `ed llkyBnò B÷enéð éñBé éaøcenrh - ¦§©¦¥¦¦
.xne` `edy oic lka enr

:dpyna epipy,'åëå é÷a BðéàL Bà øékî Bðéà íàizziay xn`e ¦¥©¦¤¥¨¦
.gex lkl dn` miitl` enewn el dkf ,inewna

:`xnbd zxxanéðä[el`-]änà íétìà,zay megz lyïëéä ¨¥©§©¦©¨¥¨
ïáéúk.dxeza md miaezk okid - §¦¨

:`xnbd zx`anàéðúcweqta xn`p ,`ziixaa epipy jky -zeny) §©§¨
(hk fh,'åézçz Léà eáL'gz'mc` ly eayen mewn epiid 'eiz §¦©§¨

,zen` rax`aelàodúBnà òaøàmegzl uegn `veid mc`l ¥©§©©
my xn`p cer .zen` rax` `l` jlil i`yx epi`y ,zayaìà'©

,'Bî÷nî Léà àöé'enewn'änà íétìà elà.zay megz ly ¥¥¦¦§Ÿ¥©§©¦©¨
:zxxane `xnbd dayïì àðî'enewn' xeriyy cenll yi oipn - §¨¨

.dn` miitl` `ed
:`xnbd zx`an,äñépî íB÷îe íB÷nî íB÷î eðãîì ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©§¨¦¨¨¦¦¨

yie ,'FnFwOn Wi` `vi l`' zay megz iabl o`k xn`p ,xnelk©¥¥¦¦§
iabl dxn`py 'mewn' zaizn o`k zxn`pd 'mewn' zaiz cenll

dbbya bxed(bi `k zeny)xg`ne ,'dnW qEpi xW` mFwn Ll iznUe'§©§¦§¨£¤¨¨¨
dxifba ef daiz cenll yi ,'dqip' zaiz s` `xwna xn`p mye
`xwn oecl yi dzrne ,'FnFwOn Wi` `vi l`' `xwnd oiprl dey©¥¥¦¦§

.'dqip' zaiz ea s` dxn`p eli`k df
ìeábî äñéðå äñépî äñéðåWi` `vi l`' `xwndy epcnly xg`l - §¦¨¦¦¨§¦¨¦§©¥¥¦

ecnelle aeyl yi ,'dqip' zaiz ea dazkp eli`k oecip 'FnFwOn¦§
bxed iabl `id s` dxn`py ,zxg` 'dqip' zaizn dey dxifba

dbbya(ek dl xacna)xg`ne ,'dny qepi xy` ehlwn xir leab z`'
l`' `xwnl dey dxifb cenll yi 'leab' zaiz dxn`p df `xwnae©

.'leab' zaiz ea dazkp eli`k 'FnFwOn Wi` `vi¥¥¦¦§
õeçî ìeáâe ìeábî ìeáâel`' `xwndy epcnly xg`l ,dzre - §¦§§¦©

ecnell yi ,'leab' zaiz ea dxn`p eli`k oecip 'FnFwOn Wi` `vi¥¥¦¦§
eixg`ly weqta my dxn`py 'leab' zaizn dey dxifbadl my)

(fkxg`ne ,'Fhlwn xir lEabl uEgn mcd l`Fb FzF` `vnE'¨¨¥©¨¦¦§¦¦§¨
`vi l`' `xwnd z` s` oecl yi 'ueg' zaiz dazkp df weqtae©¥¥

zaiz ea dxn`p eli`k 'FnFwOn Wi`.'ueg' ¦¦§
õeçî õeçåWi` `vi l`' `xwndy epcnly xg`l ,dzre - §¦©¥¥¦

dxifba ecnell yi ,'ueg' zaiz ea dxn`p eli`k oecip 'FnFwOn¦§
,miield iyxbn iabl dxn`py 'ueg' zaizn deyáéúëc(d dl my) ¦§¦

,'åâå änàa íétìà äîã÷ úàt úà øéòì õeçî íúcîe'z`R z`e ©Ÿ¤¦¨¦¤§©¥§¨©§©¦¨©¨§¤§©
oFtv z`R z`e dn`A miRl` mi z`R z`e dn`A miRl` abp¤¤©§©¦¨©¨§¥§©¨©§©¦¨©¨§¥§©¨
xg`ne ,mixrd iWxbn mdl didi df KezA xirde dn`A miRl ©̀§©¦¨©¨§¨¦¨¨¤¤¦§¤¨¤¦§§¥¤¨¦
zay megz oiprl cenll yi dn` miitl` xeriy xkfp df `xwnae

.dn` miitl` exeriyy
xeriyy dey dxifba df `xwnn cenll yi recn :`xnbd dywn

,dn` miitl` `ed zay megzóìéðåxeriy cenll ozip ixd - §¥©
my xn`p jky ,'ueg' oipr xn`p ea s`y ,eiptly weqtd on xg`

(a dl my),'änà óìà äöeçå øéòä øéwî'xeriyy xnel yi ok m`e ¦¦¨¦¨¨¤¤©¨
.cala dn` sl` `l` epi` zay megz

:`xnbd zvxznïéðczaiz z` dey dxifba cenll yi -'õeç' ¨¦
îzaizïéðc ïéàå ,'õeç'zaiz z`î 'õeç'zaiz,'äöeç'oi`y itl ¦§¥¨¦¦¨

.efl ef zeey zeaizd
:dywne `xnbd daydpéî à÷ôð éàîee` efl ef zeey zeaizd m` ©©§¨¦¨

,`lìàòîLé éaø éác àðz àäiax ly eyxcn ziaa epy ixde - ¨¨¨§¥©¦¦§¨¥
ne` cg` aezk ,ef `ziixa l`rnyix(hl ci `xwie),'ïäkä áLå'§¨©Ÿ¥

xne` cg` aezke(cn ci my),äàéa àéä Bæ äáéL àéä Bæ ,'ïäkä àáe'¨©Ÿ¥¦¦¨¦¦¨
xg`n mewn lkn ,efl ef zeey zeaizd oi`y it lr s` ,xnelk
,rbepnd zial ezian odkd jledy ,`id zg` mdipy zernyne
xyt` o`k s` ,ok m`e ,efl efn deey dxifb cenll ozip jkitl

.'dveg' zaizn 'ueg' zaiz z` cenll
:`xnbd zvxznéléî éðäopi`y zeaiz cenll ozipy ,df llk - ¨¥¦¥

wx xn`p ,`ed cg` mpiipr m` dey dxifba zenecàkéìc àëéä¥¨§¥¨
déì éîãc éãéîdze`l ixnbl dnecd zxg` daiz oi`y mewna - ¦¦§¨¥¥

,daizdéì éîãc éãéî àkéàc àëéä ìáàdpyiy mewna la` - £¨¥¨§¦¨¦¦§¨¥¥
,ynn dl dnecd daizïðéôìé déì éîccîcenll sicrdl yi - ¦§¨¥¥©§¦¨

cenll yi o`k s` jkitle ,xzei dl dnecd daizd on dey dxifb
,dn` miitl` xeriy iabl dxn`py 'ueg' zaizn 'ueg' zaiz z`

.dn` sl` xeriy iabl dxn`py 'dveg' zaizn `le
:dpyna epipyúBleâò änà íétìà,qepbihp` oa `pipg iax ixac ©§©¦©¨£

xkyp didiy ick ,zraexn `lahk zeraexn mixne` minkge
.zeiefl

mr qepbihp` oa `pipg iax ly ezwelgn inrh z` zxxan `xnbd
:`xnbd dywn :minkg,ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøåyi ixd ,enrh dn §©¦£¦¨¤©§¦§

jxca eilr zeywdläåL äøéæb déì úéà éà ,'CLôð äî'`ed m` - ©©§¨¦¦¥§¥¨¨¨
ely dey dxifbd z` xaequEgn mzFcnE' `xwnd on minkg micn©¤¦

xaeq `ed recn ok m` ,'dn`A miRl` dncw z`R z` xirl̈¦¤§©¥§¨©§©¦¨©¨
df `xwna ixd ,zelebr od el` dn` miitl`yïáéúk úBàét- ¥§¦¨

el yiy raexn mewn epiid df oeyl zernyne ,'d`t' oeyl azkp
e .zeraexn dn` miitl` cecnl yi ok m`e ,zeiefäøéæb déì úéì éà¦¥¥§¥¨

äåLok m` ,minkg ecnly ef dey dxifbl xaeq `ed oi` m`e - ¨¨
déì àðî änà íétìà`ed zay megz xeriyy rcei `ed oipn - ©§©¦©¨§¨¥
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המשך בעמוד ממ

ezny in` cenr `p sc ± iyily wxtoiaexir
éèî èéäø éëã àåäåded ikc `ed exwira dziay dpw miiq m`c oizipzn ipzwc `d Ð

jygzy mcew mzd ihn hidxezial lfinl ivn mzd ipw i`e .dxin` `ipdn mzd Ð

.zgpaåì äëùçezia cr jlil Ðded i` dvexna ihn ded exwirl la` dvexna elit`

.hidxéì÷ éâñî.hrn hrn jled Ðäåçà ìéáñã.eilr jnqp did xg` oli` Ð÷éøôã
àâøëî äéøî,oxkene daxd zexit oreh Ð

.qnd odn rxeteäéì àðòãé àìxikn ipi` Ð

.oli` eze`øéëîì åúúéáù øñåîxne` Ð

.jnr izziayàéä àìådil xn`c `d Ð

mya dil `ipz `lc ,`zil iqei iaxc dinyn

meyne ,lirl dil `ipz `nzq `l` iqei iax

dlawilc ikid ik iqei iax mya dxn` ikd

:opiqxb ikd .dipinéáøãë äéì àéðú àì àéä àìå
åîò å÷åîéð .éñåé(`,fq) oihib zkqna .enrh Ð

minkg ly ogay dpenwgvi epiax :xn`e Ð

ewe mip .enr ewenip.zlewynd ewk xyi xac Ð

úåîà òáøà åìà.megzl ueg `veil Ðíå÷î
äñéðî íå÷îå íå÷îîmewn ea xn`py weqt Ð

xg` weqtn eze` oipc ,dqip ea xn`p `le

yi` `vi l`" oebk .dqipe mewn ea xn`py

qepi xy` mewn jl iznye"n oipc "enewnn

s` ,"qepi xy`" dqip aizk oldl dn ,"dny

,dqip dia iaxn "enewnn yi` `vi l`"c `xwn

dqip oipc xcde .dqip dia aizkc o`nk iede

`ly ef dqip oipc :xnelk .leabn dqipe ,dqipn

aizkc .leab ea xn`py dqipn ,leab ea xn`p

inp opiaxne "qepi xy` ehlwn xir leab"n

eli`k "enewnn yi` `vi l`"c dqip jci`a

leabe leabn leab oipc xcde .leab dia aizk

leabn ueg ea xn`p `ly df leab oipc ,uegn

mcd l`eb eze` `vne" :xn`py ,ueg ea xn`py

i`dl dey dxfbn ueg opiaxne ."leabl uegn

i`d oipc xcde ,"enewnn yi` `vi l`"c leab

:dia aizkc "xirl uegn mzecne"c uegn ueg

."dn`a mitl`"ïäëä àáå ïäëä áùåzxeza Ð

xbqd ly reaya .miza irbpa diepy mipdk

d`xe iriayd meia odkd aye" :aizk oey`x

:dixza aizke ,"ziad zexiwa rbpd dyt dpde

"zian rivwi ziad z`e mipa`d z` evlge"

ghe gwi xg` xtre" xiwd aiaq ziad xtr slwi

ziaa gxte rbpd aeyi m`e" :aizke ."ziad z`

`l leki ,"gxte" :`ipze ."ziad z` uzpe 'ebe

dytie xefgiy cr `nh `di:xnel cenlz Ð

,dey dxfbl "zx`nn zrxv" "zx`nn zrxv"

micbaa dxen`d zx`nn zrxv dn`nih Ð

mizaa dxen`d zx`nn zrxv s` ,dyet epi`y it lr s` xfegd z``nh `di meia ea gxte xfg leki .dyet epi`y it lr s` xfegd z` `nih Ð:xn`pe "rbpd aeyi m`e" :xn`p Ð

oldl dxen`d daiy dn ,"odkd aye"o`k dxen`d daiy s` ,reay seqa Ðrbpd xfg m` ,dgihe dviwe dvilgd xg` reay el ozepy epcnl .reay seqa Ðxfg `l m`e ,evzep Ð

oiznde ,gh `le dvw `le ,ulg `l odkde ,dyt `ly oey`xa eipira cnry rbpl oiipn ,oey`x xbqd ly reaya dyeta `l` reay ozepe ghe dvewe uleg `l` il oi` .exdhn Ð

ipy reaya dyte ipy reaycin evzep epi`e reay el ozepe ghe dvewe uleg `edy oiipn Ð'ebe dyt dpde odkd `ae" :xnel cenlz Ðaeyi m`"c dixza `xw i`dc ab lr s`e ."

i`w xfegd rbpac rnync ,aizk "rbpdirac rnync "dyt dpde d`xe odkd `ae" i`de .dyt `ly it lr s`e xfegd rbpl dvizp opiaxne ,zernyn i`dn mzd dil opiwtn Ð

oeiytdixza dvizp aizkc ab lr s`e .ipya dyte oey`xa cnry rbpa dil opinwen Ð"odkd aye" oey`xa dyta xn`pe ,"odkd `ae" ipya dyta o`k xn`p ,dey dxfba sili Ð

reay el ozepe ghe dvewe uleg oldl dn ,efk ef :xnelk .d`ia `id daiy `id Ðaey xfg m`e .reay el ozepe ghe dvewe uleg o`k s` Ðe`lc ab lr s` :`nl` ,dvizp ira Ð

rbepnd zial ezian `ay rnyn ediiexzc ,`id `zlin `cg d`iae daiyc oeik ,`id daiy.ediipin dey dxifb opipiic Ðäåù äøæâ äéì úéà éàxn`ck ,uegn uege dqipn mewnc Ð

.lirláéúë úåàéô.raexn rnyn z`te "z`t" aizkc Ðïðåñëìàå ïä`kil dxard iabe odl oz ze`it ,zay izaey lk eidi dfk :oxn`c ,dn` iyneg dpenye zen` rax` Ð

.lebire reax eda xninl `kil `dc .opeqkl` xeriy odl oipzepy `peeb i`d ik `l` .ze`it azinlïì ÷éãá.epze` dqpn Ðïðåñëìàå ïä ïðéòá éî,reaixa rax` agx `diy Ð

.oeqkl` el oi` lebr xacc ,oeqkl` ea `evnl lkezyéîå÷îá ú÷åìçîeilbxa axrl xiyrl elit` dcedi iax ixy `wc dcedi iaxe xi`n iaxc zwelgn ,c"eia opiqxb Ðxne`a Ð

"inewna izziay".inewna izziay xn`c ipzwc iwa epi`` e` ,ipelt mewna izziay xn`c ipzwc oli` xikn` i` ,i`w `kid` yxtn onwl oizipznc exn`y edfe Ð
éðò
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äæëi`dk `l` ze`it azinl `kil dxard iabc :qxhpewd yxit Ð zay izaey lk edi

l`eny iaxe .lebire reaix oda xninl `kil `dc ,oeqkl` xeriy oipzepy ,`peeb

gxfnn wxef e` xiarn m`e ,mler reaixa miaxd zeyxa zen` rax` oiriaxny :yxtn

Ð mler ly epeqkl`l m`e ,dicegl mixen` mixac dna aiig Ð mexcl oetvn e` axrnl

zen` rax` xiari e` wexfiy cr aiig epi`

dxyr deab miaxd zeyxa inp cenre .opeqkl`e

rax` lr rax` inp opirac drax` agxe

cenrd oeqkl` cinrnyk epiid Ð miraexn

gxfnn oeqkl`d cinrd la` ,mlerd oeqkl`l

lr rax`a ibq `l Ð mexcl oetvne axrnl

cvik"a opixn` inp dlebr xire .zeraexn rax`

.mler reaixa draxnc (`,ep oiaexir) "oixarn

oeqkl`d oipzep cv lklc :yxtn mz epiaxe

,zay megzae dxardae dwixfajixv inp cenre

xikfnc `de .oiyneg ipy zegt dyy ea `diy

witpc meyn epiid Ð zen` rax` `zkec lka

(`,g) zayc `nw wxtc zxeeke .oeqkl`d ediipin

,dyy dagx hwp Ð oeqkl` dl oi`e dlebr `idy

ira `lc rnyn ded drax` hwp ded i`c

ixrn opitli zayc ze`itc ,`xidp `le .oeqkl`

ze`itl `l` ze`it oipzep oi` mzde ,mield

(a,ep oiaexir) "oixarn cvik"a gkenck ,mlerd

.riax yxbn `vnp xn`wc
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éèî èéäø éëã àåäåded ikc `ed exwira dziay dpw miiq m`c oizipzn ipzwc `d Ð

jygzy mcew mzd ihn hidxezial lfinl ivn mzd ipw i`e .dxin` `ipdn mzd Ð

.zgpaåì äëùçezia cr jlil Ðded i` dvexna ihn ded exwirl la` dvexna elit`

.hidxéì÷ éâñî.hrn hrn jled Ðäåçà ìéáñã.eilr jnqp did xg` oli` Ð÷éøôã
àâøëî äéøî,oxkene daxd zexit oreh Ð

.qnd odn rxeteäéì àðòãé àìxikn ipi` Ð

.oli` eze`øéëîì åúúéáù øñåîxne` Ð

.jnr izziayàéä àìådil xn`c `d Ð

mya dil `ipz `lc ,`zil iqei iaxc dinyn

meyne ,lirl dil `ipz `nzq `l` iqei iax

dlawilc ikid ik iqei iax mya dxn` ikd

:opiqxb ikd .dipinéáøãë äéì àéðú àì àéä àìå
åîò å÷åîéð .éñåé(`,fq) oihib zkqna .enrh Ð

minkg ly ogay dpenwgvi epiax :xn`e Ð

ewe mip .enr ewenip.zlewynd ewk xyi xac Ð

úåîà òáøà åìà.megzl ueg `veil Ðíå÷î
äñéðî íå÷îå íå÷îîmewn ea xn`py weqt Ð

xg` weqtn eze` oipc ,dqip ea xn`p `le

yi` `vi l`" oebk .dqipe mewn ea xn`py

qepi xy` mewn jl iznye"n oipc "enewnn

s` ,"qepi xy`" dqip aizk oldl dn ,"dny

,dqip dia iaxn "enewnn yi` `vi l`"c `xwn

dqip oipc xcde .dqip dia aizkc o`nk iede

`ly ef dqip oipc :xnelk .leabn dqipe ,dqipn

aizkc .leab ea xn`py dqipn ,leab ea xn`p

inp opiaxne "qepi xy` ehlwn xir leab"n

eli`k "enewnn yi` `vi l`"c dqip jci`a

leabe leabn leab oipc xcde .leab dia aizk

leabn ueg ea xn`p `ly df leab oipc ,uegn

mcd l`eb eze` `vne" :xn`py ,ueg ea xn`py

i`dl dey dxfbn ueg opiaxne ."leabl uegn

i`d oipc xcde ,"enewnn yi` `vi l`"c leab

:dia aizkc "xirl uegn mzecne"c uegn ueg

."dn`a mitl`"ïäëä àáå ïäëä áùåzxeza Ð

xbqd ly reaya .miza irbpa diepy mipdk

d`xe iriayd meia odkd aye" :aizk oey`x

:dixza aizke ,"ziad zexiwa rbpd dyt dpde

"zian rivwi ziad z`e mipa`d z` evlge"

ghe gwi xg` xtre" xiwd aiaq ziad xtr slwi

ziaa gxte rbpd aeyi m`e" :aizke ."ziad z`

`l leki ,"gxte" :`ipze ."ziad z` uzpe 'ebe

dytie xefgiy cr `nh `di:xnel cenlz Ð

,dey dxfbl "zx`nn zrxv" "zx`nn zrxv"

micbaa dxen`d zx`nn zrxv dn`nih Ð

mizaa dxen`d zx`nn zrxv s` ,dyet epi`y it lr s` xfegd z``nh `di meia ea gxte xfg leki .dyet epi`y it lr s` xfegd z` `nih Ð:xn`pe "rbpd aeyi m`e" :xn`p Ð

oldl dxen`d daiy dn ,"odkd aye"o`k dxen`d daiy s` ,reay seqa Ðrbpd xfg m` ,dgihe dviwe dvilgd xg` reay el ozepy epcnl .reay seqa Ðxfg `l m`e ,evzep Ð

oiznde ,gh `le dvw `le ,ulg `l odkde ,dyt `ly oey`xa eipira cnry rbpl oiipn ,oey`x xbqd ly reaya dyeta `l` reay ozepe ghe dvewe uleg `l` il oi` .exdhn Ð

ipy reaya dyte ipy reaycin evzep epi`e reay el ozepe ghe dvewe uleg `edy oiipn Ð'ebe dyt dpde odkd `ae" :xnel cenlz Ðaeyi m`"c dixza `xw i`dc ab lr s`e ."

i`w xfegd rbpac rnync ,aizk "rbpdirac rnync "dyt dpde d`xe odkd `ae" i`de .dyt `ly it lr s`e xfegd rbpl dvizp opiaxne ,zernyn i`dn mzd dil opiwtn Ð

oeiytdixza dvizp aizkc ab lr s`e .ipya dyte oey`xa cnry rbpa dil opinwen Ð"odkd aye" oey`xa dyta xn`pe ,"odkd `ae" ipya dyta o`k xn`p ,dey dxfba sili Ð

reay el ozepe ghe dvewe uleg oldl dn ,efk ef :xnelk .d`ia `id daiy `id Ðaey xfg m`e .reay el ozepe ghe dvewe uleg o`k s` Ðe`lc ab lr s` :`nl` ,dvizp ira Ð

rbepnd zial ezian `ay rnyn ediiexzc ,`id `zlin `cg d`iae daiyc oeik ,`id daiy.ediipin dey dxifb opipiic Ðäåù äøæâ äéì úéà éàxn`ck ,uegn uege dqipn mewnc Ð

.lirláéúë úåàéô.raexn rnyn z`te "z`t" aizkc Ðïðåñëìàå ïä`kil dxard iabe odl oz ze`it ,zay izaey lk eidi dfk :oxn`c ,dn` iyneg dpenye zen` rax` Ð

.lebire reax eda xninl `kil `dc .opeqkl` xeriy odl oipzepy `peeb i`d ik `l` .ze`it azinlïì ÷éãá.epze` dqpn Ðïðåñëìàå ïä ïðéòá éî,reaixa rax` agx `diy Ð

.oeqkl` el oi` lebr xacc ,oeqkl` ea `evnl lkezyéîå÷îá ú÷åìçîeilbxa axrl xiyrl elit` dcedi iax ixy `wc dcedi iaxe xi`n iaxc zwelgn ,c"eia opiqxb Ðxne`a Ð

"inewna izziay".inewna izziay xn`c ipzwc iwa epi`` e` ,ipelt mewna izziay xn`c ipzwc oli` xikn` i` ,i`w `kid` yxtn onwl oizipznc exn`y edfe Ð
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äæëi`dk `l` ze`it azinl `kil dxard iabc :qxhpewd yxit Ð zay izaey lk edi

l`eny iaxe .lebire reaix oda xninl `kil `dc ,oeqkl` xeriy oipzepy ,`peeb

gxfnn wxef e` xiarn m`e ,mler reaixa miaxd zeyxa zen` rax` oiriaxny :yxtn

Ð mler ly epeqkl`l m`e ,dicegl mixen` mixac dna aiig Ð mexcl oetvn e` axrnl

zen` rax` xiari e` wexfiy cr aiig epi`

dxyr deab miaxd zeyxa inp cenre .opeqkl`e

rax` lr rax` inp opirac drax` agxe

cenrd oeqkl` cinrnyk epiid Ð miraexn

gxfnn oeqkl`d cinrd la` ,mlerd oeqkl`l

lr rax`a ibq `l Ð mexcl oetvne axrnl

cvik"a opixn` inp dlebr xire .zeraexn rax`

.mler reaixa draxnc (`,ep oiaexir) "oixarn

oeqkl`d oipzep cv lklc :yxtn mz epiaxe

,zay megzae dxardae dwixfajixv inp cenre

xikfnc `de .oiyneg ipy zegt dyy ea `diy

witpc meyn epiid Ð zen` rax` `zkec lka

(`,g) zayc `nw wxtc zxeeke .oeqkl`d ediipin

,dyy dagx hwp Ð oeqkl` dl oi`e dlebr `idy

ira `lc rnyn ded drax` hwp ded i`c

ixrn opitli zayc ze`itc ,`xidp `le .oeqkl`

ze`itl `l` ze`it oipzep oi` mzde ,mield

(a,ep oiaexir) "oixarn cvik"a gkenck ,mlerd
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עירובין. פרק רביעי - מי שהוציאוהו דף נא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

בגלל שבצאתם ממצרים ישבו כל בני ישראל באותם ענני כבוד, באותה סוכה – נקבעה גם מצוות סוכה באופן ש"כל ישראל ראויים 
לישב בסוכה אחת".

משיחת וא"ו תשרי, ה'תשכ"ח
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äéáâ ïðáø åìé÷àã àåä éðòxnel diab opax eliw`c `ed zt enr oi`e jxca `ad Ð

."ipelt mewna izziay" xnel xiknl e` ,xcb e` oli` xikn epi`yk "inewna izziay"

øéùò ìáàeziaa ayei oebk Ð.ef `le ef `l Ðìâøá áåøéò ø÷éò,izgz izziay Ð

jiygde `vi m` xiyrl elit`'ek zta axrl exn` `l ipzck ,aexir zevn xwir edf Ð

lbxa dcedi iaxl aexir zpwz xwir :`nl`

.`idíéîëç åøîàù åäæxwirc rnync Ð

`ed `nlra `lew `l` ,i`ed ikd e`l `zpwz

.eilbxa axrl iprd lv` exn`yäéì øîà÷ ïàî
øéàî éáø.zta aexir xwir :xn`c Ðàëéäàå

äëìäá é÷á åðéàù åà øéëî åðéàà éà÷xn`e Ð

izgz izziayedfe :xi`n iax xn`w dlr Ð

inewna xn`c i`dl elit`c :xnelk .exn`yÐ

xwir edf `l la` ,diab opax eliw`c `ed `lew

.aexir zpwzúôá áøòì åøîà àìårnync Ð

exn` `le ,owzi` lbxa owzi` ik aexir xwirc

.xiyrd lr lwdl `l` ztaíå÷îá ú÷åìçî
éðåìôaexir `le zta aexir `l o`k oi`c Ð

iax xn`w dlr ,`nlra dxin` `l` ,lbxa

.`l xiyr oi` ipr xi`nìëä éøáã éîå÷îá ìáà
øéùò ãçàå éðò ãçàikd :lbxa aexir xwirc Ð

.opiqxbåøîàù åäæåxwir df oi`c rnync Ð

jgxk lr .iprl xn`c `ed `lew `l` ,aexir

dl opinwenc ab lr s`e dl xn`w xi`n iax

e` oli` xikn dide ,el dkyge jxca `ay ina

iaxl elit` i`de ,exwira izziay xn`e xcb

ezevn xwir edf `l dcedi`l ikd elit` Ð

da ipzwc meyn ,dcedi iaxk `nwe`l opivn

xiyr cg`e ipr cg` dcedi iax eli`e .ipr

.xn`wàáù éîàåì äëùçå êøãáxikn dide Ð

my dpw :ipzwc "exwira izziay" xn`e ,oli`

iprd exn`y `ed df :xn`w dlre .ezziay

`l ,liw`c `ed iprl `lew `dc .eilbxa axrn

izziay" xne`a `l` ,aexir xwir df `diy

didy xiyrl elit` :xn` dcedi iaxe ,"inewna

eliwd mitl` seqa izziay xn`e eziaa ayei

.`ed inewna aexir xwirc ab lr s`e .inpàìå
åøîà`l` ,zta epi` aexir xwir rnync Ð

oewzi`c `ed xiyrd lr lwdl`id `nzq Ð

wgvi epiaxc dizlinc `pwqn e`le ,lkd ixace

aexir xwirc da dcen inp xi`n iax `dc .`id

.inewna lbxaïîçð áøã äéúåë àéðúxn`c Ð

inewna xn`c `kid elit`c ,inewna zwelgn

ipelt mewna la` "inewna" `l` xiyrl ixy `l inp dcedi iaxe ,`l xiyr xi`n iaxl Ð.opiqxb ikd :`l Ðéîå÷îá éúúéáù àäú øîàéå íåçúì õåç øéùò àöé àìåueg i`de Ð

megzl`weec i`e .megzd seqa `l` ,`wec e`l Ðmegzl ueg.ezziay eay ,xn`w zen` rax` jeza Ðìâøá áøòì øîà àìùinl `l` ,inewna xn`c `peeb i`d ik elit` Ð

'ek jxca `ayipr "inewna" elit` xi`n iaxl :`nl` Ðxiyr ,oi` Ð.`l Ðíåçúì õåç øéùò àöéå.dvxi m` Ðéîå÷îá éúúéáù øîàéåxiyrl ixy `l dcedi iaxl :`nl` Ð

.ongp axk ,"inewna" `l`àîåøàá ïåéøåâ úéá éùðàáå ìîî úéá éùðàá äùòî äãåäé éáø øîà.mewn Ðúåøâåøâ.miyai mip`z Ðïé÷åîéö.ewnhvpe eyaiizpy miyai miapr Ðééðò
ïéçéù øôë.mitl` zrax` jeza `nex`l odl oikenq Ð'åëå íåçúä ìò ïéëéùçîåedpzi` mziaae li`ed ,eid miiprc ab lr s`e ."inewna"e ,lbxa aexir xwir :`nl` Ðmixiyrk Ð

iablc ab lr s`e .megzd lr oikiygne ,lbxa aexir xwir :`nl` .ongp axk "inewna" epiidc ,oikiygne olbxa oiaxrn eid ok it lr s`e ,zecerq izy oefn `la mdl xyt` i`c ,enc

mzian `dc ,od mixiyr aexirzt odl yie ,jk lr oi`vei.eilbxa axrl gily dil zil ik ,ixy ikd elit` Ðà÷éã éîð ïéúéðúîxiyr ipelt mewna dcedi iaxlc ongp axk ÐÐ

.biltc `ed "inewna" xi`n iaxc` bilt ike ,`làöéù éîmitl` zrax` seql exirl dkenqy oiaxrny ,xirl jxca wifgde edc lk Ð.aexir ici lr efl efn jlil mc` lekie Ð

åøéáç åøéæçäå.(`,ap) onwlck ,`ed dpiv zr ,`ed dng zr :dil xn`c Ðêìéì øúåî àåä.oixeq` exir ipa lke ,zxg` xir dze`l ,xgnl Ðíéúá éðù åì ùéùcg`e dfa cg` Ð

y ziipwc `zrc` ezian `vi `le .zaya my zeayle ,my lrn zxg` xiray ezial jlil dvex dide ,dfa.exiag exifgde ,mzd cr lfinl `zrc` `l` ,xefgle megzd seqa dzia

àçøåàì ÷ôðã ïåéë åäéàeilbxa axrl meyn `le ,ynn dkild meyn Ðonwl `id i`xen`c `zbelte .my el xkipd mewn miiqie ,megzd seqa izziay xnel lekie ,ipr dil ied Ð

lfinl ira mzdc icdq op`c oeik ,inp xn` `l elit`c xn`c o`nl `ki` (my)mewna izziay xn`e" ipzw `lc :`cg .opiwqr icin xn` `lca jgxk lre .inc xn`c o`nk Ð

lnb xng df ixd xn`e ,dlr xi`n iax biltcn :cere ,"ipeltaiyg xiyr xi`n iax :xn`z m`e .ipra dcen xi`n iax `dc .opiwqr ipelt mewna izziay xn` `lca dpin rny Ð

mye ,megzd seqa izziay xn` `dc ,zepwl dvx `l eziaa `d ?i`n` lnb xng ,xi`n iax dil aiyg xiyrc ok m` ,ipr dil ieyn `l `zxet jxca wifgdc meync ,i`dl dil

leki `lseqa dziay zepwl ezrc i` dil `wtqn melk xn` `lc meyne dil ieyn ipr inp xi`n iaxe ,opiwqr xn` `lca `l` !dil irain enewnn fefi `le ,`ed ipr e`l `dc Ð

.`ed lnb xng ,jkld .eziaa dziay zepwl ezrce ,xird dze`l xgnl jliln ixnbl ea xfg `ny e` ,megzdåäðéð íéøéùò êðä.xeq` "ipelt mewna epzziay" exn` elit`e Ð

exn` `l i`cipr ,dcedi iaxl ipelt mewna lk :`nl` .`hiyt Ðxiyr ,oi` Ðmzd `zia dil ded `l i`c .miza ipy el yi hwp ikdle ,`l Ðxn` `l ik opixn` ded `l Ð

.dia xcd `w `nlcc ,inc xn`c o`nkäãåäé éáøë äëìä.inewna ongp axke Ðàðáéèøàî éúà äåä`zicanetl `paihx`n zay lka iz`c libx Ð
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àëéäàålkd ixace ,el dkyge jxca `ay in` i`wc xninl ira `le Ð xikn epi`` `w

.ixii` dcedi iaxe xi`n iax ibiltc i`nac oizipzn `gkenc Ð

àìåi`n dcedi iaxle :xn`z m`e Ð lkd ixac dl ipzw o`n lwdl `l` zta axrl exn`

i`dc :xnel yie !ipelt mewna izziay xnel leki ziaa elit`y oeik ?`ki` lwdl

,miieqn mewne xcb e` oli` `kilc `kid Ð lwdl

.dziay zepwl dvexy mewna

àöéåwgvi epiaxl dyw Ð megzl ueg xiyr

dvexy rnync Ð xiyr dil ixwcnc

el oi` `lde ?xefgl leki ji`e eziaa oelle xefgl

ezia m` elit`e ,exir cvl eaexirn mitl` `l`

el didi `l Ð exir cvl ezqipka oey`xd `ed

iphteya eh`e ,zen` rax` `l` ezia jeza

rax` `l` el didi `le eziaa oeliy opiwqr

Ð "megzl ueg" `dc :wgvi epiaxl d`xpe ?zen`

`ki` `peeb i`dke .xir ly dxeairl ueg epiid

epiax xne` cere .(`,q oiaexir) "oixarn cvik"a

`lÐmegzl ueg xiyr `vie xn`wc i`dc :wgvi

dvexy `l` ,megzl ueg dziay zepwl dvexy

ikd hwpe .megzd jeza dziay zepwle xefgl

ueg xiyr `vi `l" ipzwc ,xi`n iax meyn

ueg `vic it lr s` :ol rnyn `we ,"megzl

oi` ikd elit`e Ð jxca `al `zyd ince ,megzl

`l ef d`ivi xwir lkc oeikc ,eilbxa axrl leki

hwp ,xi`n iax hwpc ab`e .axrl ick `l` did

.dcedi iax inp
i`d
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øéLò ìáà ,déåléò ïðaø elé÷àc àeä éðò¯éaøå .àì ¨¦©£¦©¨©¦¨¥£¨¨¦Ÿ§©¦
.øéLò ãçàå éðò ãçà ,ìâøa áeøéò øwéò :øáñ äãeäé§¨¨©¦©¥¨¤¤¤¨¨¦§¤¨¨¦

"éðBìt íB÷îa" ìáà¯éðò :ìkä éøác¯øéLò ,ïéà¯ £¨§¨§¦¦§¥©Ÿ¨¦¦¨¦
dì éðú÷ ïàî :eøîàL àéä Bæå .àì¯àéiäàå ,øéàî éaø ¨§¦¤¨§©¨¨¥¨©¦¥¦§©©¨

éà÷¯eøîà àì"å ."äëìäa é÷a BðéàL Bà øékî Bðéà"à ¨¥©¥©¦¤¥¨¦©£¨¨§Ÿ¨§
dì éðú÷ ïàî "ì÷äì àlà úta ïéáøòî¯.äãeäé éaø §¨§¦©©¤¨§¨¥©¨¨¥¨©¦§¨

øéàî éaøc ,"éðBìt íB÷îa" ú÷Bìçî :øîà àcñç áøå§©¦§¨¨©©£¤§¨§¦§©¦¥¦
éðò :øáñ¯øéLò ,ïéà¯ãçà :øáñ äãeäé éaøå .àì ¨©¨¦¦¨¦¨§©¦§¨¨©¤¨

"éîB÷îa" ìáà .øéLò ãçàå éðò¯ãçà :ìkä éøác ¨¦§¤¨¨¦£¨¦§¦¦§¥©Ÿ¤¨
,"eøîàL àéä Bæå" .ìâøa áeøéò øwéòc ,øéLò ãçàå éðò̈¦§¤¨¨¦§¦©¥¨¤¤§¦¤¨§

dì éðú÷ ïàî¯éà÷ àéiäàå ,øéàî éaø¯éî" :àäà ©¨¨¥¨©¦¥¦§©©¨¨¥©¨¦
àlà úta ïéáøòî eøîà àìå" ."äëLçå Cøca àaL¤¨©¤¤§¨§¨§Ÿ¨§§¨§¦©©¤¨

"ì÷äì¯dì éðú÷ ïàî¯áøc déúååk àéðz .ìkä éøác §¨¥©¨¨¥¨¦§¥©Ÿ©§¨§¨¥§©
àöé àìå .úta ïéáøòî øéLò ãçàå éðò ãçà :ïîçð©§¨¤¨¨¦§¤¨¨¦§¨§¦©©§Ÿ¥¥

"éîB÷îa éúúéáL" øîàéå íeçzì õeç øéLò¯éôì ¨¦©§§Ÿ©§¦¨¦¦§¦§¦
Cøca àaL éîì àlà ìâøa ïéáøòî eøîà àlL¤Ÿ¨§§¨§¦¨¤¤¤¨§¦¤¨©¤¤
éðò ãçà :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,äëLçå§¨§¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¤¨¨¦
àeä äæå ,"éîB÷îa éúúéáL àäz" øîàéå íeçzì õeç øéLò àöéå ,ìâøa ïéáøòî øéLò ãçàå§¤¨¨¦§¨§¦¨¤¤§¥¥¨¦©§§Ÿ©§¥§¦¨¦¦§¦§¤

.áeøéò ìL Bøwéòì úéaä ìòáì íéîëç eøézäåBçeìL ãéa ,Bða ãéa ,Bcáò ãéa Báeøéò çìL ¦¨¤¥§¦¦£¨¦§©©©©¦¦§Ÿ©¥§©©§§©§§©§
,àîBøàa ïBéøeb úéá éLðàáe ìîî úéá éLðàa äNòî :äãeäé éaø øîà .åéìò ì÷äì ìéáLa¦§¦§¨¥¨¨¨©©¦§¨©£¤§©§¥¥¤¤§©§¥¥§©£¨
äéððç øôk éiðòå ïéçéL øôk éiðò ïéàáe ,úøBvá éðLa íéiðòì ïé÷enéöå úBøâBøb ïé÷lçî eéäL¤¨§©§¦§¨§¦¦©£¦¦¦§¥©¤¨¦£¦¥§©¦¦©£¦¥§©£©§¨
éî :éðú÷c ,à÷éc éîð ïéúéðúî :éLà áø øîà .ïéàáe ïéîékLî úøçîì ,íeçzä ìò ïéëéLçîe©§¦¦©©§§¨¢©©§¦¦¨¦¨©©©¦©§¦¦©¦©§¨§¨¨¥¦

Bøáç Bøéæçäå ,dì ïéáøònL øéòì Cìéì àöiL¯éøác ,ïéøeñà øéòä éða ìëå ,Cìéì øzeî àeä ¤¨¨¥¥¨¦¤§¨§¦¨§¤¡¦£¥¨¥¥§¨§¥¨¦£¦¦§¥
ïðé÷ñò éàîa àëä :àðeä áø øîàå ?eäðéà àðL éàîe eäéà àðL éàî :da ïðéåäå .äãeäé éaø©¦§¨§¨¥©¨©§¨¦©§¨¦§©£©©¨¨¨§©¨§¦©

¯àçøBàì déì à÷ôðc ïåék eäéà .ïäéðéa úaL éîeçú éðLe ,íézá éðL Bì LiL ïBâk¯äåä §¤¥§¥¨¦§¥§¥©¨¥¥¤¦¥¨§¨§¨¥§§¨£¨
ðäå ,éðò déìéðò "éðBìt íB÷îa" ìk :àîìà .eäðéð íéøéLò C¯øéLò ,ïéà¯.dpéî òîL .àì ¥¨¦§¨¨£¦¦¦§©§¨Ÿ§¨§¦¨¦¦¨¦¨§©¦¨

:áø déì øîà .øéLò ãçàå éðò ãçà :áøc dén÷ áø øa àéiçì éLà øa àéiç áø déì éðúî©§¥¥©¦¨©©¦§¦¨©©©¥§©¤¨¨¦§¤¨¨¦£©¥©
,àúéãaîeôì àðaéèøàî éúàc ìéâø äåä ïðç áø øa äaø .äãeäé éaøk äëìä :éîð da íéiñ©¥¨©¦£¨¨§©¦§¨©¨©©¨¨£¨¨¦§¨¥¥©§¦§¨§§©¦¨
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עירובין. פרק רביעי - מי שהוציאוהו דף נא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc oiaexir(iyily meil)

mc`y `l`,éðò,zt dzr enr oi`e jxca jldnd ,xnelkàeä ¨¦
déåléò ïðaø eìéwàceilbxa axrl eilr minkg eliwdy df `ed - §©¦©¨¨¦¨¥

,zt `laìáàmc`,øéLò,eziaa ayeid mc` ,xnelkàìel exizd £¨¨¦Ÿ
zepwl utg `ed eay mewna zt gipdl jixv `l` ,lbxa axrl

.dziay,øáñ äãeäé éaøåyøwéòoicáeøéòdkild ici lr `ed §©¦§¨¨©¦©¥
,ìâøajkitleøéLò ãçàå éðò ãçàmi`yx mixiyr oiae miipr oia - §¤¤¤¨¨¦§¤¨¨¦

mdilbx jelid ici lr mnewna dziay reawl ,ok zeyrls` ,
,zt zgpd `laìáàdziay reawléðBìt íB÷îamewnn wgexnd £¨¦§§¦

,cala dxin` ici lr dzr ezcinrìkä éøác,lkd micen dfa - ¦§¥©Ÿ
,dcedi iax elit`eïéà éðòlekiy minkg eliwd iprl wxy - ¨¦¥

mc`l la` ,dfk ote`a ezziay reawl.àì øéLò̈¦Ÿ
epipyy dn :ezhiy itl dpynd ixac z` ongp ax yxtn dzre

epizpynaeøîàL àéä Bæå'jkn rnyny ,'eilbxa axrn iprd §¦¤¨§
lr minkg eliwdy `lew `l` ,oicd xwirn epi` lbxa aexiry

,iprddì éðz÷ ïàî,el` mixac dpyy `pzd `ed in -,øéàî éaø ©¨¨¥¨©¦¥¦
,zta `ed aexir oic xwiry xaeqdéà÷ àéiäàåoic dfi` lre - §©©¨¨¥

,eixac exn`päëìäa é÷a BðéàL Bà øékî Bðéààly `tiqd lr - ©¥©¦¤¥¨¦©£¨¨
dziayl ie`xd mewn xikn epi`y mc`a zwqerd ,dpynd
epi`e dklda iwa epi`y e` ,ezcinr mewnn dn` miitl` wegixa
,ezcinr mewna dziay raw jkitle ,ok zeyrl `ed i`yxy rcei
,ynn eilbxa raewy efk dziay elit`y xi`n iax xn` jk lre
axrn epi` xiyr la` ,minkg ea eliwdy ipra `l` dxn`p `l

.zta `ed aexir oic xwir oky ,zta `l`
dpynd ly `tiqa epipyy dneì÷äì àlà úôa ïéáøòî eøîà àìå'§Ÿ¨§§¨§¦§©¤¨§¨¥

oic xwiry jkn rnyny ,'eilbxa axrie `vii `ly xiyrd lr
,zta epi` aexirdì éðz÷ ïàî,el` mixac dpyy `ed in -éaø ©¨¨¥¨©¦

,äãeäéoiae ipr oia jkitle ,lbxa `ed aexir oic xwiry xaeqd §¨
minkg epwz `le ,mzcinr mewna mdilbxa axrl mi`yx xiyr
didi `ly ,xiyrd lr lwdl ick `l` zt zgpd ici lr aexir oic
gipdl egely z` gelyl lkei `l` ,eilbxa axrle `vil jixv

.dziay zepwl utg `ed eay mewna zt exear
ongp ax ixac lr wlegd `cqg ax zrc z` d`ian `xnbd

:dpyna mi`pzd zwelgn xe`iaaú÷Bìçî ,øîà àcñç áøåiax §©¦§¨¨©©£¤
izziay `dz' xne`d mc`a `id dcedi iaxe xi`n,'éðBìt íB÷îa§¨§¦

,mzq dxin` `l` lbxa aexir `le zta aexir `l o`k oi`yéaøc§©¦
àì øéLò ïéà éðò ,øáñ øéàî`diy minkg eliwd ipra wxy - ¥¦¨©¨¦¥¨¦Ÿ

,xiyra `le dxin` ici lr dfk ote`a ezziay reawl i`yx
åeli`øéLò ãçàå éðò ãçà ,øáñ äãeäé éaøxiyr oiae ipr oia - §©¦§¨¨©¤¨¨¦§¤¨¨¦

.ok zeyrl mi`yxìáàizziay `dz' xne`d mc`a,'éîB÷îa £¨¦§¦
ìkä éøác,xi`n iax elit`e ,micen lkd -øéLò ãçàå éðò ãçà- ¦§¥©Ÿ¤¨¨¦§¤¨¨¦

xi`n iax s`y meyn ,ok zeyrl mi`yx xiyr oiae ipr oiay
dcenøwéòcoicìâøa áeøéòreawl xiyrd mb i`yx jkitle ,`ed §¦©¥¨¤¤

.ezziay mewna zt gipdl aiig epi`e ,eilbxa dziay
epipyy dn :ezhiyk dpynd ixac z` `cqg ax yxtn dzre

epizpynaeøîàL àéä Bæå'oi`y jkn rnyny ,'eilbxa axrn iprd §¦¤¨§
,eilr lwdl iprd xear dpwz `l` aexir oic xwir dféðz÷ ïàî©¨¨¥

dì,ok dpyy `pzd `ed in -éà÷ àéiäàå ,øéàî éaødfi` lre - ¨©¦¥¦§©©¨¨¥
,eixac exn`p dpynay oicàäàly `yixa dpypd oicd lr - ©¨

dpyndäëLçå Cøca àaL éî','eke 'xcb e` oli` xikn dide ,el ¦¤¨©¤¤§¨§¨
ici lr epnid wgexnd mewna dziay zriaw oic lr ,epiidc
,xiyr `le eilbxa axrn iprd wxy xi`n iax xaeq dfa ,dxin`

.iprl `l` dfk ote`a axrl minkg eliwd `ly
`tiqa epipyy dneì÷äì àlà úôa ïéáøòî eøîà àìå'lr §Ÿ¨§§¨§¦§©¤¨§¨¥

,lbxa `l` zta epi` aexir oic xwiry jkn rnyny ,'xiyrd
dì éðz÷ ïàî,z`f dpyy `pzd `ed in -ìkä éøáciax s`y ,`id ©¨¨¥¨¦§¥©Ÿ

jixv gxkda jkitle ,`ed lbxa aexir oic xwiry dcen xi`n
lr lwdl ick `l` ,zt zgpda aexir oic minkg epwz `ly xnel
ici lr gelyl lkei `l` eilbxa axrle jlil gxhi `ly xiyrd

.gily

:ongp ax zhiyk `ziixa d`ian `xnbdàéðz`ziixaadéúååk ©§¨§¨¥
[ezhiyk-],ïîçð áøciabl `id dcedi iaxe xi`n iax zwelgny §©©§¨

oiprl la` ,zt `la enewna dziay reawl `ed i`yx m` ,xiyr
ipr wxy lkd micen ,dxin` ici lr xg` mewna dziay zeriaw

,my epipy jke .xiyr `le ok zeyrl i`yxøéLò ãçàå éðò ãçà¤¨¨¦§¤¨¨¦
øòîúôa ïéá.mzziay mewna zt zgpd ici lr -øéLò àöé àìå §¨§¦§©§Ÿ¥¥¨¦

níeçzì õeçzay axraeøîà àlL éôì ,'éîB÷îa éúúéáL' øîàéå ©§§Ÿ©§¦¨¦¦§¦§¦¤Ÿ¨§
zeidl mi`yxy minkgäëLçå Cøca àaL éîì àlà ,ìâøa ïéáøòî§¨§¦¨¤¤¤¨§¦¤¨©¤¤§¨§¨

ezcinr mewna dziay raewy dfk ote`a elit`y ,xnelk ,el
`ad mc`l `l` ok zeyrl minkg exizd `l ,wgexn mewna `le
axrle jlil i`yx epi` eziaa ayeid la` ,iprk oecipd jxca

el` .cala zt zgpda `l` ,eilbxa.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
øéLò ãçàå éðò ãçà ,øîBà äãeäé éaømi`yx xiyr oiae ipr oia - ©¦§¨¥¤¨¨¦§¤¨¨¦

zeidløéLò àöéå .ìâøa ïéáøòîn `vil xiyrl xzene -õeç §¨§¦¨¤¤§¥¥¨¦
áeøéò ìL Bøwéò àeä äæå ,'éîB÷îa éúúéáL àäz' øîàéå íeçzì- ©§§Ÿ©§¥§¦¨¦¦§¦§¤¦¨¤¥

s` jkitle ,eilbx jelida axrl aexir ly epic xwir `ed dfe
.ok zeyrl i`yx xiyrúéaä ìòáì íéîëç eøézäå[xiyrl-] §¦¦£¨¦§©©©©¦

ìçìLz`Báeøéò,[aexirl zt-]Bcáò ãéae`Bða ãéae`,BçeìL ãéa ¦§Ÿ©¥§©©§§©§§©§
,dziay zepwl utg `ed eay mewna egipdlåéìò ì÷äì ìéáLa¦§¦§¨¥¨¨

.eilbxa myl jlil jixv didi `ly
iax ly mzwelgny ,ongp ax zhiyk `ziixad ixacn x`ean
xg`ne .eilbxa axrl utgd xiyr iabl `id dcedi iaxe xi`n

bxa axrle `vil xiyrd i`yxy dcedi iax hwpecenll yi ,eil
dziay reawl i`yx xiyrd oi`y dcen `ed s`y eixacn cer
`vil jixv `ed oi` ok `l m`y ,dxin` ici lr xg` mewna

.ezziay mewnl eilbxa
,zxne`e `ziixad dkiynneúéa éLðàa äNòî ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©£¤§©§¥¥

[zgtyn-],ïBéøeb úéa éLðàáe ìîîmixc eidyaenyy mewn ¤¤§©§¥¥§§
úBøâBøb ïé÷lçî eéäL ,àîBøà[zeyaein mip`z-]ïé÷eîéöåmiapr-] £¨¤¨§©§¦§§§¦¦

[ewnhvpy miyaeinå ,úøBvá éðLa íéiðòìeidïéçéL øôk éiðò ïéàá ¨£¦¦¦§¥©¤§¨¦£¦¥§©¦¦
äéððç øôk éiðòå,`nex`l dn` mitl` zrax` jeza mixcdåeid ©£¦¥§©£©§¨§

,íeçzä ìò ïéëéLçîdziay zay axrn miraew eid ,xnelk ©§¦¦©©§
e ,mdixtkn dn` miitl` wegixa mdilbxaúøçîìzayd meia §¨¢¨

eidïéàáe ïéîékLîzexbexbd zwelgn lehil ick ,`nex`l ©§¦¦¨¦
`x dcedi iax `ian o`kne .miwenivdemc` s`y eixacl di

xtke oigiy xtk iyp` ixdy ,eilbxa dziay reawl i`yx xiyr
oiprl mixiyrk md mipecip mewn lkn eid miipry s` dippg
xnel okzi `le ,dziay zepwl ick mdizan e`viy itl ,aexir
mi`yx ok it lr s`e ,zecerq izy oefn ick mziaa mdl did `ly

.mdilbxa dziay zepwl eid
mixtkd iyp`e xg`ny ,ongp axk gikedl yi df dyrnn mbe
megzd lr jiygdle jlil md mikixv jkitle ,mixiyrk mipecip
s`e ,cala dxin`a dziay reawl mi`yx mpi`e ,mdilbxa
mc` oiprl `l` mi`pzd ewlgp `ly gxkdae ,dcedi iax zhiyl
lkd ,dxin`a dziay zriaw iabl la` ,eilbxa ezziay raewd

.ok zeyrl mi`yx jxca mikldnd miipr wxy micen
:dpynn ongp ax ixacl di`x d`ian `xnbd,éMà áø øîà̈©©©¦

à÷éc énð ïéúéðúîoldl dpynd on s` -(.ap)ax zhiyk wiicl yi ©§¦¦©¦©§¨
xg` mewna axrl xiyrl xizn epi` dcedi iax mby ,ongpici lr

.cala eilbxa dziay reawl `l` ,dxin`éðz÷cepipy ixdy - §¨¨¥
,da,dì ïéáøònL øéòì Cìéì àöiL éîaxra exirn `viy ,xnelk ¦¤¨¨¥¥¨¦¤§¨§¦¨

zrax` seqa z`vnpd zxg` xirl mei ceran jlil zpn lr zay
,exirn dn` mitl`åjlil ligzdy xg`lBøáç Bøéæçä,ef jxcn §¤¡¦£¥

,dzr jldl i`ck oi`e ,`id dpiv zr e` `id dng zr el xn`y
oicd ,xird dze`l zaya jlil `ed utg dzre ,exirl ay jkitle

y dfaàeäenvrøzeîelCìéì,zaya mylïéøeñà øéòä éða ìëå ¨¥¥§¨§¥¨¦£¦
jlildpew `ed jkitle ,cala dxin`a dziay zepwl lekiy ,

eze`l ribd `ly s` ,mixrd izy oiay jxcd rvn`a dziay
.zaya zxg`d xirl jlil `ed i`yx dzrne ,mewndðäåCla` - §©¨

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



רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc oiaexir(iyily meil)

mc`y `l`,éðò,zt dzr enr oi`e jxca jldnd ,xnelkàeä ¨¦
déåléò ïðaø eìéwàceilbxa axrl eilr minkg eliwdy df `ed - §©¦©¨¨¦¨¥

,zt `laìáàmc`,øéLò,eziaa ayeid mc` ,xnelkàìel exizd £¨¨¦Ÿ
zepwl utg `ed eay mewna zt gipdl jixv `l` ,lbxa axrl

.dziay,øáñ äãeäé éaøåyøwéòoicáeøéòdkild ici lr `ed §©¦§¨¨©¦©¥
,ìâøajkitleøéLò ãçàå éðò ãçàmi`yx mixiyr oiae miipr oia - §¤¤¤¨¨¦§¤¨¨¦

mdilbx jelid ici lr mnewna dziay reawl ,ok zeyrls` ,
,zt zgpd `laìáàdziay reawléðBìt íB÷îamewnn wgexnd £¨¦§§¦

,cala dxin` ici lr dzr ezcinrìkä éøác,lkd micen dfa - ¦§¥©Ÿ
,dcedi iax elit`eïéà éðòlekiy minkg eliwd iprl wxy - ¨¦¥

mc`l la` ,dfk ote`a ezziay reawl.àì øéLò̈¦Ÿ
epipyy dn :ezhiy itl dpynd ixac z` ongp ax yxtn dzre

epizpynaeøîàL àéä Bæå'jkn rnyny ,'eilbxa axrn iprd §¦¤¨§
lr minkg eliwdy `lew `l` ,oicd xwirn epi` lbxa aexiry

,iprddì éðz÷ ïàî,el` mixac dpyy `pzd `ed in -,øéàî éaø ©¨¨¥¨©¦¥¦
,zta `ed aexir oic xwiry xaeqdéà÷ àéiäàåoic dfi` lre - §©©¨¨¥

,eixac exn`päëìäa é÷a BðéàL Bà øékî Bðéààly `tiqd lr - ©¥©¦¤¥¨¦©£¨¨
dziayl ie`xd mewn xikn epi`y mc`a zwqerd ,dpynd
epi`e dklda iwa epi`y e` ,ezcinr mewnn dn` miitl` wegixa
,ezcinr mewna dziay raw jkitle ,ok zeyrl `ed i`yxy rcei
,ynn eilbxa raewy efk dziay elit`y xi`n iax xn` jk lre
axrn epi` xiyr la` ,minkg ea eliwdy ipra `l` dxn`p `l

.zta `ed aexir oic xwir oky ,zta `l`
dpynd ly `tiqa epipyy dneì÷äì àlà úôa ïéáøòî eøîà àìå'§Ÿ¨§§¨§¦§©¤¨§¨¥

oic xwiry jkn rnyny ,'eilbxa axrie `vii `ly xiyrd lr
,zta epi` aexirdì éðz÷ ïàî,el` mixac dpyy `ed in -éaø ©¨¨¥¨©¦

,äãeäéoiae ipr oia jkitle ,lbxa `ed aexir oic xwiry xaeqd §¨
minkg epwz `le ,mzcinr mewna mdilbxa axrl mi`yx xiyr
didi `ly ,xiyrd lr lwdl ick `l` zt zgpd ici lr aexir oic
gipdl egely z` gelyl lkei `l` ,eilbxa axrle `vil jixv

.dziay zepwl utg `ed eay mewna zt exear
ongp ax ixac lr wlegd `cqg ax zrc z` d`ian `xnbd
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xi`n iax s`y meyn ,ok zeyrl mi`yx xiyr oiae ipr oiay
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.ezziay mewna zt gipdl aiig epi`e ,eilbxa dziay
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:ongp ax zhiyk `ziixa d`ian `xnbdàéðz`ziixaadéúååk ©§¨§¨¥
[ezhiyk-],ïîçð áøciabl `id dcedi iaxe xi`n iax zwelgny §©©§¨

oiprl la` ,zt `la enewna dziay reawl `ed i`yx m` ,xiyr
ipr wxy lkd micen ,dxin` ici lr xg` mewna dziay zeriaw

,my epipy jke .xiyr `le ok zeyrl i`yxøéLò ãçàå éðò ãçà¤¨¨¦§¤¨¨¦
øòîúôa ïéá.mzziay mewna zt zgpd ici lr -øéLò àöé àìå §¨§¦§©§Ÿ¥¥¨¦

níeçzì õeçzay axraeøîà àlL éôì ,'éîB÷îa éúúéáL' øîàéå ©§§Ÿ©§¦¨¦¦§¦§¦¤Ÿ¨§
zeidl mi`yxy minkgäëLçå Cøca àaL éîì àlà ,ìâøa ïéáøòî§¨§¦¨¤¤¤¨§¦¤¨©¤¤§¨§¨

ezcinr mewna dziay raewy dfk ote`a elit`y ,xnelk ,el
`ad mc`l `l` ok zeyrl minkg exizd `l ,wgexn mewna `le
axrle jlil i`yx epi` eziaa ayeid la` ,iprk oecipd jxca

el` .cala zt zgpda `l` ,eilbxa.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
øéLò ãçàå éðò ãçà ,øîBà äãeäé éaømi`yx xiyr oiae ipr oia - ©¦§¨¥¤¨¨¦§¤¨¨¦

zeidløéLò àöéå .ìâøa ïéáøòîn `vil xiyrl xzene -õeç §¨§¦¨¤¤§¥¥¨¦
áeøéò ìL Bøwéò àeä äæå ,'éîB÷îa éúúéáL àäz' øîàéå íeçzì- ©§§Ÿ©§¥§¦¨¦¦§¦§¤¦¨¤¥

s` jkitle ,eilbx jelida axrl aexir ly epic xwir `ed dfe
.ok zeyrl i`yx xiyrúéaä ìòáì íéîëç eøézäå[xiyrl-] §¦¦£¨¦§©©©©¦

ìçìLz`Báeøéò,[aexirl zt-]Bcáò ãéae`Bða ãéae`,BçeìL ãéa ¦§Ÿ©¥§©©§§©§§©§
,dziay zepwl utg `ed eay mewna egipdlåéìò ì÷äì ìéáLa¦§¦§¨¥¨¨

.eilbxa myl jlil jixv didi `ly
iax ly mzwelgny ,ongp ax zhiyk `ziixad ixacn x`ean
xg`ne .eilbxa axrl utgd xiyr iabl `id dcedi iaxe xi`n

bxa axrle `vil xiyrd i`yxy dcedi iax hwpecenll yi ,eil
dziay reawl i`yx xiyrd oi`y dcen `ed s`y eixacn cer
`vil jixv `ed oi` ok `l m`y ,dxin` ici lr xg` mewna

.ezziay mewnl eilbxa
,zxne`e `ziixad dkiynneúéa éLðàa äNòî ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©£¤§©§¥¥

[zgtyn-],ïBéøeb úéa éLðàáe ìîîmixc eidyaenyy mewn ¤¤§©§¥¥§§
úBøâBøb ïé÷lçî eéäL ,àîBøà[zeyaein mip`z-]ïé÷eîéöåmiapr-] £¨¤¨§©§¦§§§¦¦

[ewnhvpy miyaeinå ,úøBvá éðLa íéiðòìeidïéçéL øôk éiðò ïéàá ¨£¦¦¦§¥©¤§¨¦£¦¥§©¦¦
äéððç øôk éiðòå,`nex`l dn` mitl` zrax` jeza mixcdåeid ©£¦¥§©£©§¨§

,íeçzä ìò ïéëéLçîdziay zay axrn miraew eid ,xnelk ©§¦¦©©§
e ,mdixtkn dn` miitl` wegixa mdilbxaúøçîìzayd meia §¨¢¨

eidïéàáe ïéîékLîzexbexbd zwelgn lehil ick ,`nex`l ©§¦¦¨¦
`x dcedi iax `ian o`kne .miwenivdemc` s`y eixacl di

xtke oigiy xtk iyp` ixdy ,eilbxa dziay reawl i`yx xiyr
oiprl mixiyrk md mipecip mewn lkn eid miipry s` dippg
xnel okzi `le ,dziay zepwl ick mdizan e`viy itl ,aexir
mi`yx ok it lr s`e ,zecerq izy oefn ick mziaa mdl did `ly

.mdilbxa dziay zepwl eid
mixtkd iyp`e xg`ny ,ongp axk gikedl yi df dyrnn mbe
megzd lr jiygdle jlil md mikixv jkitle ,mixiyrk mipecip
s`e ,cala dxin`a dziay reawl mi`yx mpi`e ,mdilbxa
mc` oiprl `l` mi`pzd ewlgp `ly gxkdae ,dcedi iax zhiyl
lkd ,dxin`a dziay zriaw iabl la` ,eilbxa ezziay raewd

.ok zeyrl mi`yx jxca mikldnd miipr wxy micen
:dpynn ongp ax ixacl di`x d`ian `xnbd,éMà áø øîà̈©©©¦

à÷éc énð ïéúéðúîoldl dpynd on s` -(.ap)ax zhiyk wiicl yi ©§¦¦©¦©§¨
xg` mewna axrl xiyrl xizn epi` dcedi iax mby ,ongpici lr

.cala eilbxa dziay reawl `l` ,dxin`éðz÷cepipy ixdy - §¨¨¥
,da,dì ïéáøònL øéòì Cìéì àöiL éîaxra exirn `viy ,xnelk ¦¤¨¨¥¥¨¦¤§¨§¦¨

zrax` seqa z`vnpd zxg` xirl mei ceran jlil zpn lr zay
,exirn dn` mitl`åjlil ligzdy xg`lBøáç Bøéæçä,ef jxcn §¤¡¦£¥

,dzr jldl i`ck oi`e ,`id dpiv zr e` `id dng zr el xn`y
oicd ,xird dze`l zaya jlil `ed utg dzre ,exirl ay jkitle

y dfaàeäenvrøzeîelCìéì,zaya mylïéøeñà øéòä éða ìëå ¨¥¥§¨§¥¨¦£¦
jlildpew `ed jkitle ,cala dxin`a dziay zepwl lekiy ,

eze`l ribd `ly s` ,mixrd izy oiay jxcd rvn`a dziay
.zaya zxg`d xirl jlil `ed i`yx dzrne ,mewndðäåCla` - §©¨

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 בב



xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc oiaexir(iriax meil)

åjkitløîà,eziaa `edyk zay axr lka xnel did libx -àäz §¨©§¥
,àzðéöa éúúéáLlre ,mixrd izy inegz oia `vnpd mewn `ede §¦¨¦§¦§¨

.`zicanetl cr zaya jldn did ef dziay zeriaw ici
:`xnbd dywnéiaà déì øîà,opg ax xa daxlézòc éàîCrecn - ¨©¥©©¥©©§¥

ayeiy s` dxin` ici lr dziay reawl jpd i`yxy dz` xaeq
lkay llkd z` dz` xaeq i`ce ,xiyrk oecipe jziaa dz`

oiay zwelgnå ,äãeäé éaøk äëìä äãeäé éaøå øéàî éaøxaeq ok ©¦¥¦§©¦§¨£¨¨§©¦§¨§
y itk dz`àcñç áø øîàyú÷Bìçîxne`d mc`a `id mi`pzd ¨©©¦§¨©£¤

izziay,éðBìt íB÷îaxizn ezenk dkldy dcedi iaxy ,`vnpe §¨§¦
bdep ok lre ,dxin` ici lr ipelt mewna dziay reawl xiyrl

,ef jzbdpd lr denzl yi ok m`e .dkldl ok dz`àäåixde -áø §¨©
ïîçðmi`pzd ewlgpy xaeq `ed `l` ,`cqg ax ixack xaeq epi` ©§¨

s` dcedi iax xizn dfae ,eilbxa dziay raewd mc`a wx
mewna dziay zeriaw oiprl la` ,eilbxa ezziay reawl xiyrl
jxca jldnd mc` wxy dcedi iax dcen ,dxin` ici lr wgexn
oecipd eziaa ayeid mc` `le ,ok zeyrl i`yx iprk oecipe

.xiyrkdéúååk àéðúå.ongp ax ixack `ziixaa epipye - §©§¨§¨¥
déì øîà,iia`l opg ax xa daxéa éøãäizbdpdn ia xfeg ipixd - ¨©¥©§¦¦

.cala dxin`a dziay reawl siqe` `le ,z`f
:oinegz aexirl zt gipnd mc` iabl wtq d`ian `xnbdøîà̈©
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המשך בעמוד אג

ezny in` cenr ap sc ± iyily wxtoiaexir
.oinegzd ipy oia did mieqn mewn .`zpiva izziay xne`e ,eziaa zay axr ayei dide

êéúòã éàî.ipelt mewna izziay zxn`e ,z` xiyrc Ðïîçð áø øîà àäå`lc Ð

.lirl ongp axc dizeek `ipze .inewna `l` dcedi iax ixyúáùdziay dpewy Ð

.gex lkl mitl`n cal ,zia ziipwl zen` rax` el yi ,eilbxaàåä øéîçäìciqtnc Ð

.zen` rax`äðùîàöéù éîjlil ,exirn Ð

jeza exirl dkenqy da oiaxrny zxg` xira

.mitl` zrax`êìéì øúåî àåäit lr s`e Ð

yiy oeikc ,lirl izyxitck ,melk xn` `ly

zia myl el,ezkildn ezrc xwr `l i`ce Ð

iprk iede ,megzd seqa dziay zepwl oeekzpe

ipr `dc .dpwe ,ipelt mewna izziay xne`d

.`ed ipr i`ce xi`n iaxle .jxca wifgdc ,`ed

xn` i`edid lekic `zyd la` .ipw ied Ð

xn` `le ,ipelt mewna izziay xnele axrlÐ

seqa dziay zepwl ezrc ded i` ol `wtqn

el oi`y lnb xng df ixde ,eziaa e` megzd

la` .megzd seql ezia oiay mitl` `l`

ipyd cvl ezia xarny mitl`,ciqtd Ð

`l inp megzd seqne ,dpw megzd seqa `nyc

zxg`d xir cvl mitl` dpwdpw `l `ny Ð

.eziaa m` ik o`k dziay`xnbéëä éîð àéðú
zay inegz ipy odipiae miza ipy el yiykc Ð

.opiwqráåøéò äð÷ êøãá ÷éæçäù ïåéëm` s` Ð

.xfge "megzd seqa izziay" xn` `lìò øúé
ïë,z`vl xn` `l` ,jxca wifgd `l elit` Ð

."dt oil" xn`e exag exifgdeàîìò éìåë øîåì
êéøöã éâéìô àì"dt oil" exag el xn`iy Ð

"exag exifgde" dcedi iaxca oizipzn ipzwck

,dia xcdc `ed dnge dpiv meyn i`ce `zydc

it lr s`e ,megzd seqa dziay ipwnl dizrce

envrn xfg m` la` .xn` `ly`ki` Ð

elit`c .myl dziay dpw `le ,jlnp xninl

.exir ipak `ed ixde ,`kil `zrc ielbéâéìô éë
÷éæçäìwifgd `l elit` ok lr xzi epiide Ð

rnyy "dt oil" exag el xn`y `l` ,jxca

dt oil el xn`e ,z`vl dvex didy epnn

.dpiv meyn dlild jziaaøîà óñåé áøå
éâéìô éë êéøöã éâéìô àì àîìò éìåë ÷éæçäì

øîåìwifgd m` ,dcedi iaxlc "dt oil" Ð

,"dt oil" exag el xn` `ly it lr s` ,jxca

envrn xfgy `l`wgvi epiaxl oizipzn ipzwc "exag exifgd"e .inc "ipelt mewna izziay" xn`c o`nk Ðla` .hwp `zlinc `gxe` `l` ,envrn xfgl oicd `edc ,`wec e`l Ð

`le ,xingdl dcedi iaxa iqei iax :sqei ax xaqwe ,"dlild icnr dt oil" exag el xn`e ,z`vl ligzdy exag e`vn :xn`w ikde) .dxin`e dwfg ,ira ediiexz dcedi iaxa iqei iax

'ek exag e`vn xne` iqei iax" :opz ikd `l` ,"elit`"e "ok lr xzi" `ziixaa opzyie ."elit`" i`ne ,"ok lr xzi" i`n iqei iaxl dil `iywc ,yi oinebnb daxde .izrny jk .("

ibilt `l dwfgac xn` sqei ax :cere .dwfg `kil ikdn xivae ,dwfg `ied ezial ueg zg` driqtc ,od y`ep ixn` la` .dcedi iaxck i`d ilek dwfg ira `l iqei iaxc :oivxzn

"megzd jeza izziay" xnel :dax xn` :eizrny `le ,`pixg` `pyil .ibilt dwfga s` ok m`e ,xnela `l`iqei iax bilt ike ,ok xnel xfegd df jixvc ibilt `l `nlr ilek Ð

ilew`l `z`eegipd `le ,wifgdl dvex didy exag e`vn elit` xninl edi` `z`e ,wifgd xn`c dcedi iaxl dirnyc .bilt dwfg` Ð,myl izziay xn`iy calae .aexir dpw Ð

wifgd `l i`c ,opira dwfg i`cec ,ibilt `l wifgdl :xn` sqei axe .ipr iede ,`veik dil opiayg z`vl dvex dide li`edcxn`iy ira dcedi iaxc xnel ibilt ik .ipr ied `l Ð

icin xn` `l elit` :xninl iqei iax `z`e .`tiqa `iipzine xcdinl jixhvi` `le .exwira izziay xn`e da yixtc ,i`w oizipznc `yix`e ,myl izziay,wifgde li`ed ,ipw Ð

,`peeb i`d ik dwfg dil zil xi`n iax ?lnb xng dil ieyne dilr xi`n iax bilt i`n` ,xn`w "ipelt mewna izziay" xne`a dcedi iaxlc oeik :xn`z m`e .`id diipw `zrc ielbc

i`d la` .ynn jxca `a `l`xiyrk Ðdxin`a `l` zta axir `le zta axrl el dide ,xiyr `edy lk :xi`n iax xaqwe .dil ieynxarl el didy mitl` ezxin`a ciqtd Ð

izziay xne`ae .bilt xiyr `edy in lk` xi`n iaxc mixacd oi`xpe .elld mitl` `l` el oi`e ,`ed aexir e`lc ,xkzyp `l ezziay mewnae .ef gexn envr wliqy ,ezian fld

xn` `le li`ed `ed dil `gip `kid ol `wtqnc meyn `nrhe ,i`dl dil ieyn ipr xi`n iax jzrc `wlq i`c 'ek axrl ecia yiy lk :ipzwcn ,ipelt mewna?"lk" i`n ok m` Ð

.dil irain "lnb xng df ixd"e ,xfge `viy dicegl jda `l` `witq jd dl zgkyn `l `døæçåî.llk dziay dpw `ly rnyn Ð÷æçåî.dpwc rnyn Ðïàîë`nw `pyill Ð

wifgdy izxz irac ,`lerc `d `lf` o`nk dil ira ikd .dwfge ,dt oilc dxin` :ira izxz ,iqei iaxc `ail` sqei axc iyxtcexag exifgde ,dwfg epiid Ð."dt oil" epiid Ðáøë
äãåäé éáøá éñåé éáøã àáéìà óñåéxninl ira `lc `lerc `d `lf` o`nk :`yexit ikd `xza `pyille .hwp ediipin `cg `l` ,dcedi iaxc `ail` daxl oicd `ede .izxz irac Ð

ixnbl rnync xfgeny it lr s` :xn`wc ,ipelt mewna izziay`ail`e daxk xninl `kil `pyil jd`e :d"bd) .xnel opira `l xn`c ,dcedi iaxa iqei iaxc `ail`e ,sqei axk Ð

.(o`k cr .ira izxz dcedi iaxc edl `xiaq ediiexz sqei ax oiae dax oiac dcedi iaxcàúúùéà.mc` my Ðìéæà äåä éë.ded mitl` zrax` jezae dizial Ðàâøã úçðÐ

.jxca wifgd dil dedc ,dilrd on cxei didy yakd on dlrnàëä úéá."dt oil" Ð
ïàîë
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éàäcvik" seqc l`enyl dil iywiz :xn`z m`e Ð `ed xingdl lwdloiaexir) "oixarn

.dn` mitl` dl dvege dlek z` jldn Ð opaxl ,daixg xira zay :xn`c (a,`q

`nzqa mewn lkn :xnel yie !dn` mitl` `l` enewnn el oi` Ð daixg xira eaexir gipd

.lwdl ied ,daixg xira eaexir ozep oi`yk ,digxe` ik

øîåìyxit Ð jixvc ibilt `l `nlr ilek

dpiv zre ,`ed dng zr xnel :mz epiax

ezrc oeik ok m` ,df mrhn exifgdy oeikc .`ed

.ipr zxezn `vi `le ,dpive dng xearzyk jlil

ixnbl ok m` Ð exifgd mrh `la m` la`

it lr s` ipr zxezn `vie ,jliln y`iizp

ilek Ð wifgdl :xn` sqei axe .jxca wifgdy

xaqc .xnel Ð ibilt ik ,jixvc ibilt `l `nlr

m` Ð xfeg `ed dpive dng zngny oeik :sqei ax

iaxl aexird dpw `le ,jliln ixnbl y`iizp ok

iax xn` ok lr xzi .mrh `la xfegk `l` dcedi

sqei axl dil dede .aexir dpw ikd elit`c ,iqei

axc dizlina hwp `l` ,xne`a ibilt ik hwpnl

sqei ax wiice .daxc dizlin ab` xnel sqei

iaxe "dng zre dpiv zr" dcedi iax xikfd `lcn

.xikfd iqei

ïàîëit lr s` Ð `ler xn`c `d `lf`

`ail`e ,sqei axk o`nk wfgen xfgeny

zngn xfgc wiic "it lr s`" oeyln .iqei iaxc

daxke ,dcedi iaxl aexir dpw `le ,dpive dng

zr xn`iy dax ira `nlr ileklc ,`iz` `l

oeyl jiiy `l Ð dpiv zr xn`c i`e .`ed dpiv

oexg` yexite .wegc df yexite ."it lr s`"

.xwir wgvi epiaxl d`xp i"yxc
o`nk
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רמג ezny in` cenr ap sc ± iyily wxtoiaexir
.oinegzd ipy oia did mieqn mewn .`zpiva izziay xne`e ,eziaa zay axr ayei dide

êéúòã éàî.ipelt mewna izziay zxn`e ,z` xiyrc Ðïîçð áø øîà àäå`lc Ð

.lirl ongp axc dizeek `ipze .inewna `l` dcedi iax ixyúáùdziay dpewy Ð

.gex lkl mitl`n cal ,zia ziipwl zen` rax` el yi ,eilbxaàåä øéîçäìciqtnc Ð

.zen` rax`äðùîàöéù éîjlil ,exirn Ð

jeza exirl dkenqy da oiaxrny zxg` xira

.mitl` zrax`êìéì øúåî àåäit lr s`e Ð

yiy oeikc ,lirl izyxitck ,melk xn` `ly

zia myl el,ezkildn ezrc xwr `l i`ce Ð

iprk iede ,megzd seqa dziay zepwl oeekzpe

ipr `dc .dpwe ,ipelt mewna izziay xne`d

.`ed ipr i`ce xi`n iaxle .jxca wifgdc ,`ed

xn` i`edid lekic `zyd la` .ipw ied Ð

xn` `le ,ipelt mewna izziay xnele axrlÐ

seqa dziay zepwl ezrc ded i` ol `wtqn

el oi`y lnb xng df ixde ,eziaa e` megzd

la` .megzd seql ezia oiay mitl` `l`

ipyd cvl ezia xarny mitl`,ciqtd Ð

`l inp megzd seqne ,dpw megzd seqa `nyc

zxg`d xir cvl mitl` dpwdpw `l `ny Ð

.eziaa m` ik o`k dziay`xnbéëä éîð àéðú
zay inegz ipy odipiae miza ipy el yiykc Ð

.opiwqráåøéò äð÷ êøãá ÷éæçäù ïåéëm` s` Ð

.xfge "megzd seqa izziay" xn` `lìò øúé
ïë,z`vl xn` `l` ,jxca wifgd `l elit` Ð

."dt oil" xn`e exag exifgdeàîìò éìåë øîåì
êéøöã éâéìô àì"dt oil" exag el xn`iy Ð

"exag exifgde" dcedi iaxca oizipzn ipzwck

,dia xcdc `ed dnge dpiv meyn i`ce `zydc

it lr s`e ,megzd seqa dziay ipwnl dizrce

envrn xfg m` la` .xn` `ly`ki` Ð

elit`c .myl dziay dpw `le ,jlnp xninl

.exir ipak `ed ixde ,`kil `zrc ielbéâéìô éë
÷éæçäìwifgd `l elit` ok lr xzi epiide Ð

rnyy "dt oil" exag el xn`y `l` ,jxca

dt oil el xn`e ,z`vl dvex didy epnn

.dpiv meyn dlild jziaaøîà óñåé áøå
éâéìô éë êéøöã éâéìô àì àîìò éìåë ÷éæçäì

øîåìwifgd m` ,dcedi iaxlc "dt oil" Ð

,"dt oil" exag el xn` `ly it lr s` ,jxca

envrn xfgy `l`wgvi epiaxl oizipzn ipzwc "exag exifgd"e .inc "ipelt mewna izziay" xn`c o`nk Ðla` .hwp `zlinc `gxe` `l` ,envrn xfgl oicd `edc ,`wec e`l Ð

`le ,xingdl dcedi iaxa iqei iax :sqei ax xaqwe ,"dlild icnr dt oil" exag el xn`e ,z`vl ligzdy exag e`vn :xn`w ikde) .dxin`e dwfg ,ira ediiexz dcedi iaxa iqei iax

'ek exag e`vn xne` iqei iax" :opz ikd `l` ,"elit`"e "ok lr xzi" `ziixaa opzyie ."elit`" i`ne ,"ok lr xzi" i`n iqei iaxl dil `iywc ,yi oinebnb daxde .izrny jk .("

ibilt `l dwfgac xn` sqei ax :cere .dwfg `kil ikdn xivae ,dwfg `ied ezial ueg zg` driqtc ,od y`ep ixn` la` .dcedi iaxck i`d ilek dwfg ira `l iqei iaxc :oivxzn

"megzd jeza izziay" xnel :dax xn` :eizrny `le ,`pixg` `pyil .ibilt dwfga s` ok m`e ,xnela `l`iqei iax bilt ike ,ok xnel xfegd df jixvc ibilt `l `nlr ilek Ð

ilew`l `z`eegipd `le ,wifgdl dvex didy exag e`vn elit` xninl edi` `z`e ,wifgd xn`c dcedi iaxl dirnyc .bilt dwfg` Ð,myl izziay xn`iy calae .aexir dpw Ð

wifgd `l i`c ,opira dwfg i`cec ,ibilt `l wifgdl :xn` sqei axe .ipr iede ,`veik dil opiayg z`vl dvex dide li`edcxn`iy ira dcedi iaxc xnel ibilt ik .ipr ied `l Ð

icin xn` `l elit` :xninl iqei iax `z`e .`tiqa `iipzine xcdinl jixhvi` `le .exwira izziay xn`e da yixtc ,i`w oizipznc `yix`e ,myl izziay,wifgde li`ed ,ipw Ð

,`peeb i`d ik dwfg dil zil xi`n iax ?lnb xng dil ieyne dilr xi`n iax bilt i`n` ,xn`w "ipelt mewna izziay" xne`a dcedi iaxlc oeik :xn`z m`e .`id diipw `zrc ielbc

i`d la` .ynn jxca `a `l`xiyrk Ðdxin`a `l` zta axir `le zta axrl el dide ,xiyr `edy lk :xi`n iax xaqwe .dil ieynxarl el didy mitl` ezxin`a ciqtd Ð

izziay xne`ae .bilt xiyr `edy in lk` xi`n iaxc mixacd oi`xpe .elld mitl` `l` el oi`e ,`ed aexir e`lc ,xkzyp `l ezziay mewnae .ef gexn envr wliqy ,ezian fld

xn` `le li`ed `ed dil `gip `kid ol `wtqnc meyn `nrhe ,i`dl dil ieyn ipr xi`n iax jzrc `wlq i`c 'ek axrl ecia yiy lk :ipzwcn ,ipelt mewna?"lk" i`n ok m` Ð

.dil irain "lnb xng df ixd"e ,xfge `viy dicegl jda `l` `witq jd dl zgkyn `l `døæçåî.llk dziay dpw `ly rnyn Ð÷æçåî.dpwc rnyn Ðïàîë`nw `pyill Ð

wifgdy izxz irac ,`lerc `d `lf` o`nk dil ira ikd .dwfge ,dt oilc dxin` :ira izxz ,iqei iaxc `ail` sqei axc iyxtcexag exifgde ,dwfg epiid Ð."dt oil" epiid Ðáøë
äãåäé éáøá éñåé éáøã àáéìà óñåéxninl ira `lc `lerc `d `lf` o`nk :`yexit ikd `xza `pyille .hwp ediipin `cg `l` ,dcedi iaxc `ail` daxl oicd `ede .izxz irac Ð

ixnbl rnync xfgeny it lr s` :xn`wc ,ipelt mewna izziay`ail`e daxk xninl `kil `pyil jd`e :d"bd) .xnel opira `l xn`c ,dcedi iaxa iqei iaxc `ail`e ,sqei axk Ð

.(o`k cr .ira izxz dcedi iaxc edl `xiaq ediiexz sqei ax oiae dax oiac dcedi iaxcàúúùéà.mc` my Ðìéæà äåä éë.ded mitl` zrax` jezae dizial Ðàâøã úçðÐ

.jxca wifgd dil dedc ,dilrd on cxei didy yakd on dlrnàëä úéá."dt oil" Ð
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éàäcvik" seqc l`enyl dil iywiz :xn`z m`e Ð `ed xingdl lwdloiaexir) "oixarn

.dn` mitl` dl dvege dlek z` jldn Ð opaxl ,daixg xira zay :xn`c (a,`q

`nzqa mewn lkn :xnel yie !dn` mitl` `l` enewnn el oi` Ð daixg xira eaexir gipd

.lwdl ied ,daixg xira eaexir ozep oi`yk ,digxe` ik

øîåìyxit Ð jixvc ibilt `l `nlr ilek

dpiv zre ,`ed dng zr xnel :mz epiax

ezrc oeik ok m` ,df mrhn exifgdy oeikc .`ed

.ipr zxezn `vi `le ,dpive dng xearzyk jlil

ixnbl ok m` Ð exifgd mrh `la m` la`

it lr s` ipr zxezn `vie ,jliln y`iizp

ilek Ð wifgdl :xn` sqei axe .jxca wifgdy

xaqc .xnel Ð ibilt ik ,jixvc ibilt `l `nlr

m` Ð xfeg `ed dpive dng zngny oeik :sqei ax

iaxl aexird dpw `le ,jliln ixnbl y`iizp ok

iax xn` ok lr xzi .mrh `la xfegk `l` dcedi

sqei axl dil dede .aexir dpw ikd elit`c ,iqei

axc dizlina hwp `l` ,xne`a ibilt ik hwpnl

sqei ax wiice .daxc dizlin ab` xnel sqei

iaxe "dng zre dpiv zr" dcedi iax xikfd `lcn

.xikfd iqei

ïàîëit lr s` Ð `ler xn`c `d `lf`

`ail`e ,sqei axk o`nk wfgen xfgeny

zngn xfgc wiic "it lr s`" oeyln .iqei iaxc

daxke ,dcedi iaxl aexir dpw `le ,dpive dng

zr xn`iy dax ira `nlr ileklc ,`iz` `l

oeyl jiiy `l Ð dpiv zr xn`c i`e .`ed dpiv

oexg` yexite .wegc df yexite ."it lr s`"

.xwir wgvi epiaxl d`xp i"yxc
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רמד
ezny ina cenr ap sc ± iyily wxtoiaexir

ïàîëdil ibqc o`nk :opiqxb ikd `pixg` `pyille ."dt oil"e jxca wifgd opira Ð

ipelt mewna izziay xn` `lc ab lr s`e ,ikdaiaxa iqei iaxc `ail` sqei axk Ð

ied o`nk ::eyexit ikde .dcedi (iaxa iqei) iaxc `ail`e daxk ,`l ?dcedisqei axk Ð

`l` ira `lc ,dcedi iaxa iqei iaxc `ail`e:ipyne .xn` `le wifgd inp i`de ,wifgdl

dcedi iaxc `ail` daxke ,opiwqr xn`c ,`l

`ail`e sqei axl inp oicd `ede .izxz irac

dil `ticr daxc `ail` `l` ,dcedi iaxc

,daxk `zklid sqei axe ,daxc meyn inwe`l

.dvgne ,oipr ,dcy :zlzn xal÷ôñwxta Ð

ueg lblbzp :(`,dl oiaexir) "oiaxrn lka"

mei ceran ,sxyp ,megzl,aexir epi` Ð

dkiygynmei ceran wtq .aexir df ixd Ð

mixne` dcedi iaxe xi`n iax ,dkiygyn wtq

oizipzne .`ed lnb xng `witq lk :`nl` 'ek

:dil `iyw ikd `xza `pyille .`ed `witq inp

axirc `kidc xi`n iaxl `pnif `cg `pipz

.lnb xng ded ,aexir epi`y mewnaàîéú àì
wtqe ,dziay my dpwe axir wtqc `ed mzd Ð

la` .lnb xng iedc `ed eziaa dpwe axir `l

el didy df xfeg oebk ,axir `l i`cec `kid

:`pixg` `pyil .did ezial aexwy zta axrl

ied `l "ipelt mewna izziay" xnel el didy

oeekzp ixnbl `l` wtq o`k oi`c ,lnb xng

.exir iyp`k `die ,ezia`àì éàãå åìéôà àìà
áøéòmyl izziay xn` `ly Ðinp Ð

.`zrc iielb meyn ,wtqa dil opiwfgn

yxtc `xza `pyillexiyr xi`n iaxc ,opi

ipak `le lnb xng ied ikd elit`e ,dil ieyn

exir,wtq oi`y mewna elit`c dpin rny Ð

e`l i`cec ,mei ceran megzl ueg lblbzp oebk

`ed aexirlnb xng xi`n iaxl ikd elit` Ð

ipy cv ly mitl`n ezpeeka envr wliqc ,`ed

mei ceran mzd ipzwc `nzq `idde .ezial

exir ipak `ed ixde rnync ,aexir epi`iax Ð

icda ipze edl aixr `lc `de .`id dcedi

"lnb xng df ixd" ipzwc ,`tiqiaxc meyn Ð

`yixa la` ,xi`n iaxl dcen `tiqa dcediÐ

.`id dcedi iax `yixe .edl iey exir ipak

äðùîíåçúì õåç àöéù éîzrcne .cifna Ð

.devn myl `lyñðëé íéúùzrlad meyn Ð

iax :(`,dn sc lirl) oiwxita opixn`ck ,oinegz

.orvn`a `ede :xn`c ,dinrhl xfril`

`xnb:opiqxb ikdíå÷îì .àéä íéøçà éðî àä
ø÷æð àåä íù åáåøù.`ed megzd jeza eaexe Ð

ø÷æð:xnelk Ð`lc oeike .dil opicy eaex xza

megzl ueg zg` elbx `l` `iedeaex oiicr Ð

.qpki ,jklid ,megzd jezaøîàã àåä.`pipg iax Ðàãç ø÷òã ïéúéðúîcner mizya m` :xn`w ikde ,dipya cnere zg`d on `viy Ðqpki `l mizy ipzwc `ziixae .qpki Ð

.mizyd lkn `viy Ðããåîìmegzl ueg zg` dn` ely mitl` elke .xird megzl qpki ile` zeipepia zeriqt mitl` ccene ,inewna izziay xn`e ,el dkygy Ð,qpki `l Ð

ekezl eze` zekilen mitl`d elit`ymitl` el oipzep exn`y ccenle :opzck ,mitl`n z`vl xzen epi` Ðccny oeikc ,mitl`n oldl jldi `l dxrna dlk ezcn seq elit` Ð

rax` ody ezziay mewn cal mitl`.mitl`l ueg xearl leki epi` Ðäðùîêéùçäù éî.megzl ueg el dkyge ,jxca `a `edy Ð'åë äîà äøùò ùîç åìéôà`weec e`l Ð

.dn` dxyr yngúåçåùîä.megzd jezl oniq oiyere ,zexiirl oinegzd iccen Ðúåãîä úà ïéöîî ïðéà.mitl` jezl oze` oiqpek `l` ,mitl` seqa oniqd aivdl Ðéðôî
ïéòåèäod dcnd irehe ,hwp dxyr yng `wecc :eizrny `le ,`pixg` `pyil .ediizrc` e`le ,oixfege epnn oldl oikled minrte ,oniqd z` oixikn oi`y ,dcnd ireh iptn Ð

dfy zefig` ipy hrnzn lage lag lke ,mitl`l yi milag mirax` .dn` miyng ly laga `l` oiccen oi` :(a,fp) "oixarn cvik"a onwl opixn`e ,oinegzd oiraewd zegeynd

rav` ivge gth dfig`de ,o`kn qtez dfe o`kn qtez.zen` dxyr yng ody migth miryz ixd ,migth dxyrl oilerd ,zerav` mirax`e migth wxt ixd Ð

åäåàéöåäù éî êìò ïøãä

äðùîïéøáòî ãöéë.xeair dl yi cvik `zyd yxtne .xirl xeair yi :`nl` ,xir ly dxeaira eaexir ozepd :onwl opzc ,dxaer dy` oeyl `xnba yxtn Ðúéáå ñðëð úéá
åãâðë äãîä ïéàéöåî 'åë úåéãåãâ åéä åà àöåé íåâôå ñðëð íåâô åà àöåéxey dzvign ded m` ,dl dveg mitl` cecnl `ae ,xird megz oniq oiivl `ayk :xnelk Ð

qpkp mebt e` ,exiagn xzei uegl `veie hlea zia yie ,uegan dnebt ezqipk zi`xpe ,exiagn xzei ,xird jezl qpkp zia yie oixaegne oikenq miza `l` dwlg dneg dpi`y ,xbi`

zeicecb xir ly zepxwd zg`l my eidy e` .uega oihleay minrt mipta oihleay minrt ,dnega oihlea oilebr oilcbn yie dneg ztwen xir dzidy ,`vei mebt e`dneg ixay Ð

.onwl yxtnck ,xirl mixiye dn` miray jeza opyie ,miza zeaxg ly
åà
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ïàîëwfgenc rnync ,wiic it lr s`nc :qxhpewd yxit Ð iqei iaxc `ail`e sqei axk

dxin` mbe wifgdc izxz ira i` wiic ikd inp i` xn` `l ok m`e .dziay zepwln

.izxz ira dcedi iaxl daxl oiae sqei axl oiac ,dcedi iaxk `zklid `nil ok m` Ð

àðéðú.`ed `witq inp oizipzne ,`ed lnb xng xi`n iaxl `witq lkc Ð `pnif `cg

opirny `ied `kid `iddnc :dywe

:wgvi epiax xne`e .xi`n iaxl wtq `kd iedc

wtq 'eke lekiy lk ipzinl dil dedc jixtc

yne .lnb xng iedc `prci `linneminid ixac :ip

xng ied `l Ð `kd ik axir `l i`cec `kidc `

wtq :opiyxtn ded ,wtq opz ded m` elit`c .lnb

jkle .e`l m` ,jxca `a x`yk ipr jka aeyg m`

eilbxa axrny exn` ipr i`cec ,aexir dpw `l

,xiyr i`cek epice ipr wtqa `le ,ipelt mewna

.ol rnyn `w Ð exir ipak didie

éëezcn dlk elit`y Ð ccenl `idd `ipz

yxite .xzei zg` dn` qpki `l Ð dxrna

`ipz ik :xn`w `lc `de .d`xp `l :qxhpewd

`zlinc Ð qpki `l megzl ueg dn` jiygdl

la` .enegzl ueg z`vl el oi`c `ed `hiytc

.opireny`l jixhvi` dxrnl dlka

åäåàéöåäù éî êìò ïøãä

ãöéë:l`ppg epiax yxit Ð qpkp mebt oixarn

,jaey oirk ieyrd oipa Ð qpkp mebt

igixtn iab (a,dk oixcdpq) "xxea df"a opixn`ck

ynn jaey ,edine .mdinbt z` exayiyn :mipei

.`xnba opixn`ck ,xird mr xarzn oi`
mixybe
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ïàîk¯,àì .äãeäé øa éñBé éaøc àaélàå ,óñBé áøk §©§©¥§©¦¨§©¦¥©§¨¨
ìk :øîBà øéàî éaø" .äãeäé éaøc àaélàå äaøk§©¨§©¦¨§©¦§¨©¦¥¦¥Ÿ
éaø ,÷ôñ :àðîéæ àãç àðéðz àä ."'åë áøòì ìBëiL¤¨§¨¥¨¨¥¨£¨¦§¨¨¥©¦
áø øîà !ìnb ønç äæ éøä :íéøîBà äãeäé éaøå øéàî¥¦§©¦§¨§¦£¥¤©¨©¨¨©©

àîòè àîéz àì :úLL÷ôñ áøéò ÷ôñ øéàî éaøc ¥¤¨¥¨©§¨§©¦¥¦¨¥¥¥¨¥
áøéò àì éàcå ìáà ;ìnb ønç éåäc àeä ,áøéò àì¯ Ÿ¥¥§¨¥©¨©¨£¨©©Ÿ¥¥

áøéò àì éàcå eléôà :àlà ,ìnb ønç éåä àì¯éåä ¨¨¥©¨©¨¤¨£¦©©Ÿ¥¥¨¥
ønç éåä à÷å ,áøéò àì éàcå àëä àäc .ìnb ønç©¨©¨§¨¨¨©©Ÿ¥¥§¨¨¥©¨

.ìnbäðùîíeçzì õeç àöiL éî¯änà eléôà ©¨¦¤¨¨©§£¦©¨
íézL :øîBà øæòéìà éaø .ñðké àì úçà¯ìL ,ñðkéL ©©Ÿ¦¨¥©¦¡¦¤¤¥§©¦¦¨¥¨

¯.ñðké àìàøîâCBúa úçà Bìâø :àðéðç éaø øîà Ÿ¦¨¥¨©©¦£¦¨©§©©§
íeçzì õeç úçà Bìâøå íeçzä¯:áéúëc ,ñðké àì ©§§©§©©©§Ÿ¦¨¥¦§¦

Bìâø :àéðúäå .áéúk "Eìâø" ,"Eìâø úaMî áéLz íà"¦¨¦¦©¨©§¤©§¤§¦§¨©§¨©§
íeçzì õeç úçà Bìâøå íeçzä CBúa úçà¯!ñðké ©©§©§§©§©©©§¦¨¥

¯épî àä¯:íéøîBà íéøçà ,àéðúc .àéä íéøçà ¨©¦£¥¦¦§©§¨£¥¦§¦
éaø øîà ,éøîàc àkéà .ø÷æð àeä BaeøL íB÷îì¦§¤¦§¨¦¨§¨§¦¨©©¦
õeç úçà Bìâøå íeçzä CBúa úçà Bìâø :àðéðç£¦¨©§©©§©§§©§©©

íeçzì¯,"Eìâø úaMî áéLz íà" :áéúëc ,ñðké ©§¦¨¥¦§¦¦¨¦¦©¨©§¤
éìâø"äå .ïðéø÷ "E,íéøçàk øîàc àeä !ñðké àì :àéðú ©§¤¨¥©§¨©§¨Ÿ¦¨¥§¨©©£¥¦

:øîBà øæòéìà éaø" .ø÷æð àeä BaeøL íB÷îì :àéðúc§©§¨¦§¤¦§¨©¦¡¦¤¤¥
íézL¯ìL ,ñðkéL¯úçà :øîBà øæòéìà éaø ,àéðúäå ."ñðké àì¯íézL ,ñðké¯!ñðké àì §©¦¦¨¥¨Ÿ¦¨¥§¨©§¨©¦¡¦¤¤¥©©¦¨¥§©¦Ÿ¦¨¥

àä ;àéL÷ àì¯àä ,ézøzà í÷å àãç ø÷òc¯øæòéìà éaø ,àéðúäå .úìzà í÷å ézøz ø÷òc ¨©§¨¨©£©£¨§¨©©§¥¨©£©©§¥§¨©§¨§¨©§¨©¦¡¦¤¤
àéää àéðz ék !ñðké àì úçà änà eléôà :øîBà¯Bì ïéðúBð eøîàL ããBîìe :ïðúc .ããBîì ¥£¦©¨©©Ÿ¦¨¥¦©§¨©¦§¥¦§©§¥¤¨§§¦

änà íétìà¯.äøòna äìk Búcî óBñ eléôàäðùîéLçäL éîíeçzì õeç C¯eléôà ©§©¦©¨£¦¦¨¨¤©§¨¨¦¤¤§¦©§£¦
ïévîî úBçBLnä ïéàL ,ñðké úBnà äøNò Lîç eléôà :øîBà ïBòîL éaø .ñðké àì úçà änà©¨©©Ÿ¦¨¥©¦¦§¥£¦£¥¤§¥©¦¨¥¤¥©¨§©¦

.ïéòBhä éðtî úBcnä úàâàøî.äcnä éòBè éðtî :àpz ¤©¦¦§¥©¦¨¨¦§¥¥©¦¨

åäåàéöåäù éî Cìò ïøãä

äðùîíL eéä .àöBé íeât ñðëð íeât ,àöBé úéa ñðëð úéa ?íéøòä úà ïéøaòî ãöék¥©§©§¦¤¤¨¦©¦¦§¨©¦¥¨¦§¨¨¥¨¨
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עירובין. פרק רביעי - מי שהוציאוהו דף נב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc oiaexir(iriax meil)

:`xnbd zxxanïàîk,`irye` xa ozp ax xaeq in zhiyk - §©
.'dt oil' xnel mbe jxca wifgdl mb jixvdy

:`xnbd zx`an,äãeäé øa éñBé éaøc àaélàå óñBé áøkjixvnd §©¥§©¦¨§©¦¥©§¨
.cg`k mixacd ipy z`

.(äãeäé éaøc àaélàå äaøk àì)Ÿ§©¨§©¦¨§©¦§¨
:dpyna epipy'åë áøòì ìBëiL ìk øîBà øéàî éaøixd axir `le ©¦¥¦¥¨¤¨§¨¥
.lnb xng df

xng df ixd'y eprinydl xi`n iax jxved recn dywn `xnbd
:'lnbàðîéæ àãç àðéðz àäzg` mrt df oic epipy xak ixd -lirl) ¨§¦¨£¨¦§¨

(.dle` ,megzl uegn dlblbzpy oinegz aexir ly zt iabl ,
o`k oi` df xac rxi` mei ceran m`y ,dtxyp e` ,lb dilr ltpy

xg`l ok rxi` m` j` ,aexiryiy ote`ae .aexir df ixd dkiygd
÷ôñ,aexird ca` izni`ønç äæ éøä íéøîBà äãeäé éaøå øéàî éaø ¨¥©¦¥¦§©¦§¨§¦£¥¤©¨
,ìnbca` m`y ,miccv ipyl ekyeny wtq o`k yi ,xnelk ©¨

dpw `l` llk milrad axir `ly `vnp mei ceran aexird
mewna dziay dpw dkiygd xg`l ca` m` j` ,eziaa dziay
jlil i`yx epi`y eilr xingdl yi wtqn jkitle ,ztd zcinr
.eaexir z` gipd eay mewnl ezia oiay dn`d miitl` z` `l`
lkay ,xi`n iax ly ezrc z` ef dpynn epcnl xaky ,`vnp
eaexir mewna e` eziaa dziay mc` dpw m` wtzqdl yiy ote`
,ok oicd epizpyna s`y ep` mircei `linne ,'lnb xng df ixd'
oiay jxcd ivga e` eziaa dziay dpw m` wtzqdl yie xg`ny
recne ,mdipy oiay dn`d miitl` z` `l` dpew epi` mixrd

.df oic eprinydle aeyl xi`n iax jxved
:`xnbd zvxzn,úLL áø øîàxi`n iax jxvedy xacd mrh ¨©©¥¤

c ,epizpyna df oic eprinydløéàî éaøc àîòè àîéz àìick - Ÿ¥¨©§¨§©¦¥¦
y lirl dpyna `weecy ,xi`n iax ly ezhiya xn`z `ly÷ôñ̈¥

éåäc àeä áøéò àì ÷ôñ áøéò[zeidl epic-],ìnb ønçoi`y oeik ¥©¨¥Ÿ¥©§¨¥©¨©¨
,zeynyd oia zrya miiw aexird did m` mircei ep`ìáà£¨

y ote`a xaecny epizpyna,áøéò àì éàcåzelzl yiy ,xnelk ©©Ÿ¥©
axrl did lekie `ed ezial aexw ixdy ,axrl ezpeek oi` i`cey
jkitle ,ok dyr `le 'ipelt mewna izziay `dz' xnel e` ,zta

ìnb ønç éåä àì`l` ,miccvd ipyl jynpd wtqk epecl oi` - Ÿ¨¥©¨©¨
ezian dn` miitl` el yie ,llk dpew eaexir oi`y xacd xexa

,ok oicd oi`y xi`n iax eprinyn jkitle ,gex lkleléôà àlà¤¨£¦
y xacd d`xpy ote`aáøéò àì éàcåmewn lknàäc ,ìnb ønç éåä ©©Ÿ¥©¨¥©¨©¨§¨

àëäy xacd d`xpy ote`a xaecn epizpyna o`k ixdy -éàcå ¨¨©©
å ,áøéò àìc xi`n iax xaeq mewn lknéåä à÷zeidl epicy - Ÿ¥©§¨¨¥

k,ìnb ønçzepwl dvx m` ezpeeka wtzqdl epl yi oiicry itl ©¨©¨
miitl` z` `l` el oi` jkitle ,megzd seqa e` exira dziay

.mdipiay dn`d

äðùî
.cifna megzl uegn `viy mc`a zwqer ef dpyn

íeçzì õeç àöiL éî,devn myl `ly zrcne cifnaeléôàm` ¦¤¨¨©§£¦
wx `viñðké àì úçà änàjezl qpkdle xefgl i`yx epi` - ©¨©©Ÿ¦¨¥

.`nw `pz ixac el` .megzd
,øîBà øæòéìà éaø`vi m`íézL,zen` izy -ñðké`ed i`yx - ©¦¡¦¤¤¥§©¦¦¨¥

`vi m` j` ,oey`xd enegzl aeylìLL,zen`.ñðké àì ¨ŸŸ¦¨¥

àøîâ
:megzl uegn zg` lbx `ivedy mc` ly epic zx`an `xnbd

,àðéðç éaø øîàyk cnery mc`Bìâøå íeçzä CBúa úçà Bìâø ¨©©¦£¦¨©§©©§©§§©§
,íeçzì õeç úçàmegzl uegn zg`d elbx `ivedy ,epiidc ©©©§

enegzl aeyl `ed utg dzre ,dipyd elbx z` `ived `l oiicre
,oey`xd,ñðké àìuegn eilbx ipya `viy mc`k epic ,xnelk Ÿ¦¨¥

.dpey`xd ezziay z` cai`y ,megzláéúëc(bi gp diryi)íà' ¦§¦¦
,'Eìâø úaMî áéLz,z`xwp `id miax oeylay s` ef daize ¨¦¦©¨©§¤

mewn lkn ,'jilbx',áéúk 'Eìâø'yie ,cigi oeyla zazkp `id ©§§§¦
`veik oecip megzl uegn zg` lbx `ivend s`y o`kn cenll

.ezziay z` cai`y
:`xnbd dywnàéðúäåm`y ,`ziixaa epipy ixde -úçà Bìâø §¨©§¨©§©©

zcnerúçà Bìâøå íeçzä CBúazcneríeçzì õeçdf ixd,ñðké §©§§©§©©©§¦¨¥
ezziay z` cai` `le ,megzl uegn `veik oecip epi`y ,xnelk

.`pipg iax ixack `lye ,dpey`xd
:`xnbd zvxznépî àäzhiy ,`id in zhiy ef `ziixa -íéøçà ¨©¦£¥¦

àéðúc ,àéä,`ziixaa epipy jky -BaeøL íB÷îì ,íéøîBà íéøçà ¦§©§¨£¥¦§¦§¨¤
.ø÷æð àeä,cner eteb aexy mewnd itl mc`d z` mipc ,xnelk ¦§¨

megzl uegn zg` lbx `ivende xg`nejeza eaexa oiicr cner
i`yxe ,llk `vi `l eli`k epicy mixg` mixaeq jkitl ,megzd
jkitle ,ok xaeq epi` `pipg iax la` .oey`xd enegzl aeyl `ed

.qpki `l megzl ueg zg` lbx `ivendy xn`
:`pipg iax zrca zxg` dhiy d`ian `xnbdéøîàc àkéàyie - ¦¨§¨§¥

.xg` ote`a `pipg iax ixac z` mixne`,àðéðç éaø øîàmc` ¨©©¦£¦¨
cneryñðké ,íeçzì õeç úçà Bìâøå íeçzä CBúa úçà Bìâø- ©§©©§©§§©§©©©§¦¨¥

,oey`xd enegzl aeyl `ed i`yx,'Eìâø úaMî áéLz íà' áéúëc¦§¦¦¨¦¦©¨©§¤
mewn lkn ,'jlbx' ,cigi oeyla zazkp `idy s` ef daizeéìâøE ©§¤

ïðéø÷cenll yi jkitle ,'jilbx' ,miax oeyla dze` ep` mi`xew - §¦¨
oecip epi` megzl uegn eilbx ipy z` `ived `ly lky myn

.oey`xd enegzl aeyl `ed i`yxe ,`veik
:`xnbd dywnàéðúäå`ivedy mc`y ,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨

megzl uegn zg` lbx,ñðké àì.`pipg iax ixack `lye Ÿ¦¨¥
:`xnbd zvxznàeä,`pipg iax -íéøçàk øîàczhiyk xaeq - §¨©©£¥¦

,mixg`àéðúcmixne` mixg` ,`ziixaa epipy jky -íB÷îì §©§¨§¨
ø÷æð àeä BaeøL,ea cner eteb aexy mewnd xg` oecip mc`d - ¤¦§¨

epecl oi` megzd jeza eteb aex x`yp zg` lbx `ivende xg`ne
.megzl uegn `viy mc`k

:dpyna epipyìL ñðké íézL øîBà øæòéìà éaø.ñðké àì L ©¦¡¦¤¤¥§©¦¦¨¥¨ŸŸ¦¨¥
:xfril` iax ixaca dxizq dywn `xnbdàéðúäåepipy ixde - §¨©§¨

,`ziixaa,øîBà øæòéìà éaødn` `vi m`úçàmegzl uegnñðké ©¦¡¦¤¤¥©©¦¨¥
`vi m` la` ,oey`xd enegzl aeyl `ed i`yx -íézLizy - §©¦

,zen`,ñðké àìiax ixacly epizpyna x`eanl xzeq df ixde Ÿ¦¨¥
.qpki `l yly `vi m` wxe ,qpki zen` izy `vi m` xfril`

:`xnbd zvxznàéL÷ àìdpynd on dxizq zeywdl oi` - Ÿ©§¨
.xg` ote`a zwqer odn zg` lky itl ,`ziixalàädpynd - ¨

ote`a zwqer 'qpki mizy'y zxaeqdézøzà í÷å àãç ø÷òc- §¨©£¨§¨©©§¥
`vi `ly ,epiidc ,dipyd dn`d rvn`a cnere zg` dn` `viy
minkg el epzpy zen` izy megzy `vnpe ,zenily zen` izy

.eil` aeyl `ed i`yx jkitle ,oey`xd enegz jeza rlaenàä̈
ote`a zwqer 'qpki `l mizy'y zxaeqd `ziixad -ézøz ø÷òc§¨©©§¥

úìzà í÷ådn`a dzr cnere zenily zen` izy `viy - §¨©§¨
enegza rlaen ycgd enegz oi` xak dfk ote`ae ,ziyilyd

.qpkdle aeyl i`yx epi` jkitle ,oey`xd
:dywne `xnbd dayàéðúäå,zxg` `ziixaa epipy ixde -éaø §¨©§¨©¦
eléôà ,øîBà øæòéìà`vi m`úçà änàmegzl uegn,ñðké àì ¡¦¤¤¥£¦©¨©©Ÿ¦¨¥

dn` `veidy `ziixaae dpyna x`azpy dnl xzeq df ixde
.oey`xd enegzl aeyl i`yx zg`

:`xnbd zvxznàéää àéðz ékdzpyp ef `ziixa -ìoipr,ããBî ¦©§¨©¦§¥
,jxca jldn didy mc` ,epiidc .megzl ueg `vei oiprl `le
`ed i`yx dzrne ,enewna ezziay rawe ,dngd el dkyge
mewnl dkenqd xird cvl jlde ,gex lkl dn` miitl` jldl
megz seqn zg` dn` wegixa ely dn` miitl` elke ,ezziay
epi` ,dnvr xird on zen` zg`e miitl` wegixa epiidc ,xird
ely dn` miitl` eid m` s`y itl ,llk cer qpkil i`yx

,xzei jldl i`yx epi` xird megz jezl eze` mikilenïðúc- ¦§©
epizpyna epipy jky(.`q oldl),ããBîìeezziay rawy mc` - §¥

,xird xar l` el xzepy wgxnd z` ccene jxcaeøîàLminkg ¤¨§

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



רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc oiaexir(iriax meil)

:`xnbd zxxanïàîk,`irye` xa ozp ax xaeq in zhiyk - §©
.'dt oil' xnel mbe jxca wifgdl mb jixvdy

:`xnbd zx`an,äãeäé øa éñBé éaøc àaélàå óñBé áøkjixvnd §©¥§©¦¨§©¦¥©§¨
.cg`k mixacd ipy z`

.(äãeäé éaøc àaélàå äaøk àì)Ÿ§©¨§©¦¨§©¦§¨
:dpyna epipy'åë áøòì ìBëiL ìk øîBà øéàî éaøixd axir `le ©¦¥¦¥¨¤¨§¨¥
.lnb xng df

xng df ixd'y eprinydl xi`n iax jxved recn dywn `xnbd
:'lnbàðîéæ àãç àðéðz àäzg` mrt df oic epipy xak ixd -lirl) ¨§¦¨£¨¦§¨

(.dle` ,megzl uegn dlblbzpy oinegz aexir ly zt iabl ,
o`k oi` df xac rxi` mei ceran m`y ,dtxyp e` ,lb dilr ltpy

xg`l ok rxi` m` j` ,aexiryiy ote`ae .aexir df ixd dkiygd
÷ôñ,aexird ca` izni`ønç äæ éøä íéøîBà äãeäé éaøå øéàî éaø ¨¥©¦¥¦§©¦§¨§¦£¥¤©¨
,ìnbca` m`y ,miccv ipyl ekyeny wtq o`k yi ,xnelk ©¨

dpw `l` llk milrad axir `ly `vnp mei ceran aexird
mewna dziay dpw dkiygd xg`l ca` m` j` ,eziaa dziay
jlil i`yx epi`y eilr xingdl yi wtqn jkitle ,ztd zcinr
.eaexir z` gipd eay mewnl ezia oiay dn`d miitl` z` `l`
lkay ,xi`n iax ly ezrc z` ef dpynn epcnl xaky ,`vnp
eaexir mewna e` eziaa dziay mc` dpw m` wtzqdl yiy ote`
,ok oicd epizpyna s`y ep` mircei `linne ,'lnb xng df ixd'
oiay jxcd ivga e` eziaa dziay dpw m` wtzqdl yie xg`ny
recne ,mdipy oiay dn`d miitl` z` `l` dpew epi` mixrd

.df oic eprinydle aeyl xi`n iax jxved
:`xnbd zvxzn,úLL áø øîàxi`n iax jxvedy xacd mrh ¨©©¥¤

c ,epizpyna df oic eprinydløéàî éaøc àîòè àîéz àìick - Ÿ¥¨©§¨§©¦¥¦
y lirl dpyna `weecy ,xi`n iax ly ezhiya xn`z `ly÷ôñ̈¥

éåäc àeä áøéò àì ÷ôñ áøéò[zeidl epic-],ìnb ønçoi`y oeik ¥©¨¥Ÿ¥©§¨¥©¨©¨
,zeynyd oia zrya miiw aexird did m` mircei ep`ìáà£¨

y ote`a xaecny epizpyna,áøéò àì éàcåzelzl yiy ,xnelk ©©Ÿ¥©
axrl did lekie `ed ezial aexw ixdy ,axrl ezpeek oi` i`cey
jkitle ,ok dyr `le 'ipelt mewna izziay `dz' xnel e` ,zta

ìnb ønç éåä àì`l` ,miccvd ipyl jynpd wtqk epecl oi` - Ÿ¨¥©¨©¨
ezian dn` miitl` el yie ,llk dpew eaexir oi`y xacd xexa

,ok oicd oi`y xi`n iax eprinyn jkitle ,gex lkleléôà àlà¤¨£¦
y xacd d`xpy ote`aáøéò àì éàcåmewn lknàäc ,ìnb ønç éåä ©©Ÿ¥©¨¥©¨©¨§¨

àëäy xacd d`xpy ote`a xaecn epizpyna o`k ixdy -éàcå ¨¨©©
å ,áøéò àìc xi`n iax xaeq mewn lknéåä à÷zeidl epicy - Ÿ¥©§¨¨¥

k,ìnb ønçzepwl dvx m` ezpeeka wtzqdl epl yi oiicry itl ©¨©¨
miitl` z` `l` el oi` jkitle ,megzd seqa e` exira dziay

.mdipiay dn`d

äðùî
.cifna megzl uegn `viy mc`a zwqer ef dpyn

íeçzì õeç àöiL éî,devn myl `ly zrcne cifnaeléôàm` ¦¤¨¨©§£¦
wx `viñðké àì úçà änàjezl qpkdle xefgl i`yx epi` - ©¨©©Ÿ¦¨¥

.`nw `pz ixac el` .megzd
,øîBà øæòéìà éaø`vi m`íézL,zen` izy -ñðké`ed i`yx - ©¦¡¦¤¤¥§©¦¦¨¥

`vi m` j` ,oey`xd enegzl aeylìLL,zen`.ñðké àì ¨ŸŸ¦¨¥

àøîâ
:megzl uegn zg` lbx `ivedy mc` ly epic zx`an `xnbd

,àðéðç éaø øîàyk cnery mc`Bìâøå íeçzä CBúa úçà Bìâø ¨©©¦£¦¨©§©©§©§§©§
,íeçzì õeç úçàmegzl uegn zg`d elbx `ivedy ,epiidc ©©©§

enegzl aeyl `ed utg dzre ,dipyd elbx z` `ived `l oiicre
,oey`xd,ñðké àìuegn eilbx ipya `viy mc`k epic ,xnelk Ÿ¦¨¥

.dpey`xd ezziay z` cai`y ,megzláéúëc(bi gp diryi)íà' ¦§¦¦
,'Eìâø úaMî áéLz,z`xwp `id miax oeylay s` ef daize ¨¦¦©¨©§¤

mewn lkn ,'jilbx',áéúk 'Eìâø'yie ,cigi oeyla zazkp `id ©§§§¦
`veik oecip megzl uegn zg` lbx `ivend s`y o`kn cenll

.ezziay z` cai`y
:`xnbd dywnàéðúäåm`y ,`ziixaa epipy ixde -úçà Bìâø §¨©§¨©§©©

zcnerúçà Bìâøå íeçzä CBúazcneríeçzì õeçdf ixd,ñðké §©§§©§©©©§¦¨¥
ezziay z` cai` `le ,megzl uegn `veik oecip epi`y ,xnelk

.`pipg iax ixack `lye ,dpey`xd
:`xnbd zvxznépî àäzhiy ,`id in zhiy ef `ziixa -íéøçà ¨©¦£¥¦

àéðúc ,àéä,`ziixaa epipy jky -BaeøL íB÷îì ,íéøîBà íéøçà ¦§©§¨£¥¦§¦§¨¤
.ø÷æð àeä,cner eteb aexy mewnd itl mc`d z` mipc ,xnelk ¦§¨

megzl uegn zg` lbx `ivende xg`nejeza eaexa oiicr cner
i`yxe ,llk `vi `l eli`k epicy mixg` mixaeq jkitl ,megzd
jkitle ,ok xaeq epi` `pipg iax la` .oey`xd enegzl aeyl `ed

.qpki `l megzl ueg zg` lbx `ivendy xn`
:`pipg iax zrca zxg` dhiy d`ian `xnbdéøîàc àkéàyie - ¦¨§¨§¥

.xg` ote`a `pipg iax ixac z` mixne`,àðéðç éaø øîàmc` ¨©©¦£¦¨
cneryñðké ,íeçzì õeç úçà Bìâøå íeçzä CBúa úçà Bìâø- ©§©©§©§§©§©©©§¦¨¥

,oey`xd enegzl aeyl `ed i`yx,'Eìâø úaMî áéLz íà' áéúëc¦§¦¦¨¦¦©¨©§¤
mewn lkn ,'jlbx' ,cigi oeyla zazkp `idy s` ef daizeéìâøE ©§¤

ïðéø÷cenll yi jkitle ,'jilbx' ,miax oeyla dze` ep` mi`xew - §¦¨
oecip epi` megzl uegn eilbx ipy z` `ived `ly lky myn

.oey`xd enegzl aeyl `ed i`yxe ,`veik
:`xnbd dywnàéðúäå`ivedy mc`y ,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨

megzl uegn zg` lbx,ñðké àì.`pipg iax ixack `lye Ÿ¦¨¥
:`xnbd zvxznàeä,`pipg iax -íéøçàk øîàczhiyk xaeq - §¨©©£¥¦

,mixg`àéðúcmixne` mixg` ,`ziixaa epipy jky -íB÷îì §©§¨§¨
ø÷æð àeä BaeøL,ea cner eteb aexy mewnd xg` oecip mc`d - ¤¦§¨

epecl oi` megzd jeza eteb aex x`yp zg` lbx `ivende xg`ne
.megzl uegn `viy mc`k

:dpyna epipyìL ñðké íézL øîBà øæòéìà éaø.ñðké àì L ©¦¡¦¤¤¥§©¦¦¨¥¨ŸŸ¦¨¥
:xfril` iax ixaca dxizq dywn `xnbdàéðúäåepipy ixde - §¨©§¨

,`ziixaa,øîBà øæòéìà éaødn` `vi m`úçàmegzl uegnñðké ©¦¡¦¤¤¥©©¦¨¥
`vi m` la` ,oey`xd enegzl aeyl `ed i`yx -íézLizy - §©¦

,zen`,ñðké àìiax ixacly epizpyna x`eanl xzeq df ixde Ÿ¦¨¥
.qpki `l yly `vi m` wxe ,qpki zen` izy `vi m` xfril`

:`xnbd zvxznàéL÷ àìdpynd on dxizq zeywdl oi` - Ÿ©§¨
.xg` ote`a zwqer odn zg` lky itl ,`ziixalàädpynd - ¨

ote`a zwqer 'qpki mizy'y zxaeqdézøzà í÷å àãç ø÷òc- §¨©£¨§¨©©§¥
`vi `ly ,epiidc ,dipyd dn`d rvn`a cnere zg` dn` `viy
minkg el epzpy zen` izy megzy `vnpe ,zenily zen` izy

.eil` aeyl `ed i`yx jkitle ,oey`xd enegz jeza rlaenàä̈
ote`a zwqer 'qpki `l mizy'y zxaeqd `ziixad -ézøz ø÷òc§¨©©§¥

úìzà í÷ådn`a dzr cnere zenily zen` izy `viy - §¨©§¨
enegza rlaen ycgd enegz oi` xak dfk ote`ae ,ziyilyd

.qpkdle aeyl i`yx epi` jkitle ,oey`xd
:dywne `xnbd dayàéðúäå,zxg` `ziixaa epipy ixde -éaø §¨©§¨©¦
eléôà ,øîBà øæòéìà`vi m`úçà änàmegzl uegn,ñðké àì ¡¦¤¤¥£¦©¨©©Ÿ¦¨¥

dn` `veidy `ziixaae dpyna x`azpy dnl xzeq df ixde
.oey`xd enegzl aeyl i`yx zg`

:`xnbd zvxznàéää àéðz ékdzpyp ef `ziixa -ìoipr,ããBî ¦©§¨©¦§¥
,jxca jldn didy mc` ,epiidc .megzl ueg `vei oiprl `le
`ed i`yx dzrne ,enewna ezziay rawe ,dngd el dkyge
mewnl dkenqd xird cvl jlde ,gex lkl dn` miitl` jldl
megz seqn zg` dn` wegixa ely dn` miitl` elke ,ezziay
epi` ,dnvr xird on zen` zg`e miitl` wegixa epiidc ,xird
ely dn` miitl` eid m` s`y itl ,llk cer qpkil i`yx

,xzei jldl i`yx epi` xird megz jezl eze` mikilenïðúc- ¦§©
epizpyna epipy jky(.`q oldl),ããBîìeezziay rawy mc` - §¥

,xird xar l` el xzepy wgxnd z` ccene jxcaeøîàLminkg ¤¨§
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המשך בעמוד ראד



xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc oiaexir(iying meil)

åxirl jenqa eid m` okúBLôðe íéøLâlr miyery oipa oirk-] §§¨¦§¨
[xawdäøéc úéa ïäa LiLxird enk mipecip el` lk ,xneyd xear ¤¥¨¤¥¦¨

e ,dnvr,ïcâðk äcnä úà ïéàéöBîz` onql mi`a xy`k ,xnelk ¦¦¤©¦¨§¤§¨
,dnegz dlk okid rcil myn dn` miitl` cecnle xird zeleab
eli`k mi`ex xird ly zipetv zigxfn oxwa hlea el`n cg` m`
gezn heg yi eli`ke ,zinexc zigxfn oxwa mb ecbpk dhila yi
myne ,dnvr xird enk oecip hegd jezay dne ,[` xeiv] dfl dfn
xird inegz eidiy ick ,dinegz z` cecnl miligzn jli`e

.xg` cva mikex`e cg` cva mixvw `le ,miey
:xirl aiaq minegzd zcicn ote` z` zyxtn dpyndïéNBòå§¦

[ïúBà] (äúåà)xird inegz z` -àìáè ïéîk[gel-].úòaeøîoebk ¨§¦©§¨§©©
reaix miccen ,dn` miitl` dagexe dn` miitl` dkxe`y xira
z` miccen oi`e ,xirl aiaq cv lkl dn` miitl` lr miitl` ly

,lebira minegzdúBiåfä úà økNð àäiL éãkegiexi ok ici lry - §¥¤§¥¦§¨¤©¨¦
oinegzd miccen m` oky ,xird zepxw cvl mkelida miayezd
seql cr xird zepxwn jlil mi`yx mpi` xirl aiaq lebira
reaixa oinegzd miccen xy`k eli`e ,dn` miitl` `l` megzd
dn` ze`n dpenye miitl` xird zepxwn jlil md mi`yx aiaq

.[b xeiv]

àøîâ
ewlgp :dpyna qexbl yi cvik mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

ìàeîLe áø,epzpyn zqxibaéðz ãçcvik' dpey did mdn cg` - ©§¥©¨¥
ïéøaòî,'mixrd z`éðz ãçåcvik' dpey did xg`d eli`e - §©§¦§©¨¥

àîïéøa.'mixrd z` §©§¦
:mdizexaq z` `xnbd zx`aneéðúc ïàîdpeyy df -'ïéøaàî' ©§¨¥§©§¦

oeyln epiid,øáà øáà,mixai` mixai` xirl mitiqeny ,xnelk ¥¤¥¤
cva sqep xa` mitiqen xird ly cg` cva jynpd xa` yi m`y

.ecbpkyéðúc ïàîedpeyy dfe -,'ïéøaòî'epiidäøaeò äMàk- ©§¨¥§©§¦§¦¨¨¨
oke ,dilr sqepd ipevig xac `ed xaerdy ,zxaern dy` enk

.mitqep miwlg xirl ep` mitxvn o`k
zernyn oipra l`enyl ax oia zetqep zwelgn d`ian `xnbd

:zepeyl,äìtënä úøòîewlgpìàeîLe áøzipaz zxeva §¨©©©§¥¨©§¥
.dxrndøîà ãçda eidy xaeq mdn cg` -íéðôì äæ íézá éðL ©¨©§¥¨¦¤¦§¦

,äfî.oevig cg`e inipt cg` ,epiidcøîà ãçåxaeq mdn cg`e - ¦¤§©¨©
da eidy.åéab ìò äéiìòå úéa©¦©£¦¨©©¨

:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLaipy da eidy xaeqd ixac - ¦§¨¨§©§¨©
mizaäæ áb ìò äæc ,md mix`eanäìtëî eðééädpeekd `id efy - ¤©©¤©§©§¥¨

.ef lr ef zexwz izya dletk dxrnd dzidy ,'dltkn' zaiza
øîàc ïàîì àlàda eidy xaeqd zrcl la` -íéðôì äæ íézá éðL ¤¨§©§¨©§¥¨¦¤¦§¦

,äfî,denzl yiéàîoeyl `ed dn -,'äìtëî'oeyl jiiy `l ixd ¦¤©©§¥¨
.df cil df micnerd miza ipy lr 'dltkn'

lr 'dltkn' diexw dxrnd oi` ef dhiyl ok` :`xnbd zvxzn
meyn `l` ,mizad zelitk myúBâeæa äìeôkLmipenhd lky - ¤§¨§

.ezy`e yi` ,bef bef exawp da
zxrna mixeawd zebefd efnxp eay `xwn d`ian `xnbd

aezka xn`p :dltknd(fk dl ziy`xa)òaøà[ä] úéø÷ àøîî'`ed ©§¥¦§©¨©§©¦
.'oFxag,÷çöé éaø øîàoexag dzidy dfa aezkd zpeekúéø÷ ¤§¨©©¦¦§¨¦§©

úBâeæ òaøàämde ,dltknd zxrna mixeawdíäøáà ,äeçå íãà ¨©§©¨¨§©¨©§¨¨
.äàìå á÷òé ,ä÷áøå ÷çöé ,äøNå§¨¨¦§¨§¦§¨©£Ÿ§¥¨

zernyn oipra l`enyl ax oia zetqep zewelgn d`ian `xnbd
aezka xn`p :zepeyl(` ci my)ìôøîà éîéa éäéå','xrpW Kln ©§¦¦¥©§¨¤¤¤¦§¨

ewlgpe ,cexnp eny didy epivn xg` mewnaee áøìàeîLdid dn ©§¥
.eiepik did dne izin`d enyøîà ãçy xaeq mdn cg` -'ãBøîð' ©¨©¦§

`edBîL,izin`d,'ìôøîà' BîL àø÷ð änìåmeynìétäå øîàL §§¨¨¦§¨§©§¨¤¤¨©§¦¦
øîà ãçå .Làä ïLák CBúa eðéáà íäøáàìxaeq mdn cg`e - §©§¨¨¨¦§¦§©¨¥§©¨©

y'ìôøîà'`edBîL,izin`d,'ãBøîð' BîL àø÷ð änìåitlãéøîäL ©§¨¤§§¨¨¦§¨§¦§¤¦§¦
åéìò Blek íìBòä ìk úà,`ed jexa yecwd lr -azr.Búeëìî ¤¨¨¨¨¨§©§

aezka xn`p(g ` zeny),'íéøöî ìò Lãç Cìî í÷iå'ewlgpeáø ©¨¨¤¤¨¨©¦§¨¦©

ìàeîLe.'ycg' zaiz xe`iaaøîà ãçdf didy xaeq mdn cg` - §¥©¨©
jlnøîà ãçå ,Lnî Lãçdrxt df didy xaeq mdn cg`e - ¨¨©¨§©¨©

`l` ,sqei onfa jlnyåéúBøéæb eLcçúpLipa lr zexifb ycigy - ¤¦§©§§¥¨
.l`xyi

:mdizexaq z` `xnbd zx`anøîàc ïàîdidy xaeqd zrcl - ©§¨©
jln df,Lnî Lãçn z`f cenll yiøîàc ïàîe ,'Lãç' áéúëc- ¨¨©¨§§¦¨¨©§¨©

`l` oyi jln df didy xaeqd zrcleåéúBøéæb eLcçúpLyi ¤¦§©§§¥¨
z`f cenll'CBìîiå úîiå' áéúk àìcîaezka xn`p `ly xg`n - ¦§Ÿ§¦©¨¨©¦§

`xwnd jxcy itk ,'ipelt jln eizgz jelnie ipelt jln znie'
.okl mcewn jlny drxt eze` df didy gxkda ,yxtl

:`xnbd dywnøîàc ïàîìedrxt df didy xaeqd zrcle - §©§¨©
`l` sqei onfa jlny,åéúBøéæb eLcçúpL,ok yxtl ozip cvikàä ¤¦§©§§¥¨¨

áéúkmy `xwna xn`p ixd -,'óñBé úà òãé àì øLà'`ly epiidc §¦£¤Ÿ¨©¤¥
.ynn ycg jln df didy gxkdae ,sqei z` xikd

:`xnbd zvxznéàîaezkd zpeek `id dn -úà òãé àì øLà' ©£¤Ÿ¨©¤
ììk óñBéì déì òãé àìc ïàîk éîc äåäc ,'óñBéink dnec didy - ¥©£¨¨¥§©§Ÿ¨©¥§¥§¨

,l`xyi ipa lr zerx zexifb xfby dna ,llk sqei z` xikn epi`y
.mixvn lk mre enr sqei dyry daehd z` xkf `le

:opgei iax xn`y zexnin dnk d`ian `xnbdäðBîL' ïîéñ)¦¨§¤
äðBîL ,ïðçBé éaø øîà .('ïáiå' 'ãåãa' 'eðãîì' 'øNò íéðL'e 'äøNò¤§¥§¥¨¨¨©§§¨¦©¦¤¨©©¦¨¨§¨

ézìãb íéîé øNò[izidy-]éaéøa àéòLBà éaø ìöàlecb mc`-] ¨¨¨¦¨©§¦¥¤©¦©§¨§¦¦
,[execaðLîa ãçà øác àlà epnî ézãîì àìå,eðéúda qexbl yiy §Ÿ¨©§¦¦¤¤¨¨¨¤¨§¦§¨¥

,'óìà'a íéøòä úà 'ïéøaàî' ãöék.'oir'a 'oixarn' cvik `le ¥©§©§¦¤¤¨¦§¨¤
:`xnbd dywnéðéà,cg` xac `l` my cnl `ly did jk ike - ¥¦

øîàäå[xn` ixde-]éaøì Bì eéä íéãéîìz øNò íéðL ,ïðçBé éaø §¨¨©©¦¨¨§¥¨¨©§¦¦¨§©¦
ãçà ìk áì ézãîìå ,ïäéðéa ézìãb íéîé øNò äðBîLe ,éaéøa àéòLBà©§¨§¦¦§¨¨¨¨¦¨©§¦¥¥¤§¨©§¦¥¨¤¨

ãçàåxzei sixge ccegn `ed dnk mdn cg` lka izxkd - §¤¨
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המשך בעמוד זמ

ezny in` cenr bp sc ± iyily wxtoiaexir
úåùôð åà íéøùâ åà.xawd lr oiyery oirk Ðïãâðë äãîä úà ïéàéöåîzehila m` Ð

zipetv zigxfn oxw lv` elldzigxfn oxwa dcbpk zxg` dhila yi eli`k oi`ex Ð

zepxw izyl dey megzd `diy ick ,uegle hegd on ccene efl efn gezn hege ,zinexc

.jex` o`ke xvw o`k `di `leïúåà ïéùåòåmitl` `diy ick oiraexn oinegzd z` Ð

mitl` odl `diy oilebr `le .rvn`ak oiccvl

.lebr lk jxck oihrnzn od oiccvae orvn`a

mitl` `l` da oi`y ,opiwqr zraexn xirae

m`e .miraexn oinegz inp eedc ,mitl` lr

mitl` lr dxizi `idy oebk zraexn dpi`

mitl`n dzegt e` dkxe`l,oiraexn eed `l Ð

okx` `diy `weec e`l oiraexn oinegzc

`id xird zcinl oagx ixdy ,oagxkm` Ð

oiraexn `l` .mitl` okx`e ,dlecb m` dphw

ipzwcz` xkyp `diy ick ,oilebr ihernl Ð

.zeiefd`xnbïéøáàî éðú ãç.sl`a Ðøáà
øáàxa` yi m`y ,mixa` dl oitiqeny Ð

zinexc zigxfn oxwa xird on `veiyoi`ex Ð

oiccene zipetv zigxfn oxwa mb xa` eli`k

.mynäìôëîä úøòîibiltc meyn Ð

meyn .`kd dl hwp dltkn oeyl zernyna

oke ,ltxn`a oke .oizipznc `pyila inp ibiltc

.ycg jlnaíéúá éðù.dfn miptl df da eid Ð

äéìòå úéála` ,zexwz izya dletk ied Ð

.dletk oeyl eda jiiy `l miza ipyäìåôëù
úåâåæábef epiidc ,ezy`e yi` olek exawpy Ð

z` exaw dny" :(hn ziy`xa) aizkc .bef

.xnebe "dxy z`e mdxa`åéìòdlrn itlk Ð

.mpeyla minkg epiky `l`úîéå áéúë àìãî
.eizgz ipelt jelnie df Ðéáéøá àéòùåàÐ

ikd iaixa ixwc ikid lke execa lecb mc`

.eyexitãçàå ãçà ìë áì,ccegn did dnk Ð

.dfl dfn yi zetixg dn izxkd oleka :xnelk

ãçàå ãçà ìë úîëçå,dfn mkg df dnk Ð

.epnn xzei cnl dnkeàîéà úéòáéàÐ

la` ,cg` xac `l` cnl `l epizpyna

.`aeh xnb zexnbe zeziixaäîàá äùùÐ

z` df oiwgece eitn renyl oiaxwzn epiidy

.dfåúòã óåñ ìò åéøéáç åãîò àì øéàî éáøÐ

lr xne` didy (a,bi) `nw wxta opixn`ck

.mipt d`xne xedh `nhíìåà çúôeagx Ð

.dxyr lkid lye mixyrúé÷ãñhgn Ð

.xzeia wc `ede ,micba iwcq da oixtezy

àøîâì àãåâá àúëéñëeze` oivrepy czik Ð

oileki oi` jk ,wgeca qpkpe ,xv awpa lzeka

hrn m` ik ,oirney ep`y dn oiadl ep`

.iyewaeàøé÷á òáöàëoi`y ,dyw derya Ð

.hrn wacn `l` ,dkeza qpkil leki rav`d

äçëùì äøéáá òáöàëgep rav`dy myk Ð

.gekyl oixidn ep` jk ,xead ita qpkil

íðåùì ìò åãéô÷äù`le gv oeyla xacl Ð

.lilb ipaa onwl opixn`ck ,dpebn oeylaé÷ééãã
àðùéìoaxn oirney eidy oeyl eze`a xfgl Ð

xg` dreny it lr oirney eidy ici lre

jk jezne ,ef xg` ef oniq oda oipzep eid dreny

oeyla miwcwcn eidyoipniq gipdl oircei Ð

.odn oigkzyn opi`e ,oi`péçðúîåoigipne Ð

.oipniqäáø ãçî éøîâ àìdfn oirney eide Ð

mdipyy it lr s` ,xg` oeyla dfne df oeyla

cg`.ogkyne olalan oeyl iepiy Ðåìâã
àúëñî.oala ayiizny cr xac ly enrha miwcwcne odizereny oiyxtn :`pixg` `pyil .izrny jk ,mixg`l ecnl Ðåçîùéå éðåàøéxeqi` xeqi`l ,zepeekn eizerenyy itl Ð

.xzid xzidleàúëñî éìâã ãåã'ek izikf dti izpc dti iax zyeaitn :xne`e .`iliye xitye mca zeklkeln ici :xn`ck .ze`xed dxene dxeza rbi didy (`,c) zekxaa xn`ck Ð

.'ek cec df "ipenkgz zaya ayei ipvrd epicr" :(`,fh) ohw crena inp opixn`e
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íéøùâå,zeytp` i`w `l "dxic zia odl yiy" ipzwc `d Ð dxic zia oda yiy zeytpe

lr s` jkld ,ciar xaw xney zxicl `nzq diteb zeytpc `ziixaa gkenck

`l` .`xnba :qxhpewd yxitck ,xawd lry oipa ytpc ,`id dxic Ð da xiic `lc iab

dxic zia mdl yiy `ziixaa `xnba ipzwc edpd lke zqpkd ziae xawe xybc ,i`w mixyb`

dxic zia dia zil i`e ,ciar dxic zial e`l Ð

.oeiv = ytp :yxtn jexra .`ed dxic e`l Ð

:l`ilnb oa oerny oax xn` ,inlyexia opixn`ck

md mdixac `l` ,'iwicvl zeytp oiyer oi`

.(a,b) milwyc ipy wxtn `iad oke .mpexkf

àì`ad" wxta xn`c `de Ð 'ek epnn izcnl

opgei iax dipin ira ,(`,fp zenai) "eznai lr

oze`a `l Ð 'ek odk `kc revt :`irye` iaxn

.eid mini xyr dpeny

éël`ppg epiaxe Ð `gkyl `xiaa `zrav`

weyk :yxit ."ixfiaa" qxberav` r

.`neb enk d`xp ,ea `veike lcxga enk ,miperxfa

.cin `nebd z`lnzne zxfegÐ erav` xiqnyke

oiligzne `zkqnd oiniiqn ep`yk ,ep` jk

.dpey`xd oigkey cin Ð zxg`d

éøîâã,sicr cg` ax `xnbl Ð dax cgn

xaqinl la` .cgi mpeyl lalai `ly

lk :(`,hi) dxf dcearc `nw wxta opixn` Ð

dkxa oniq d`ex epi` cg` ax iptl dxez cneld
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רמז ezny in` cenr bp sc ± iyily wxtoiaexir
úåùôð åà íéøùâ åà.xawd lr oiyery oirk Ðïãâðë äãîä úà ïéàéöåîzehila m` Ð

zipetv zigxfn oxw lv` elldzigxfn oxwa dcbpk zxg` dhila yi eli`k oi`ex Ð

zepxw izyl dey megzd `diy ick ,uegle hegd on ccene efl efn gezn hege ,zinexc

.jex` o`ke xvw o`k `di `leïúåà ïéùåòåmitl` `diy ick oiraexn oinegzd z` Ð

mitl` odl `diy oilebr `le .rvn`ak oiccvl

.lebr lk jxck oihrnzn od oiccvae orvn`a

mitl` `l` da oi`y ,opiwqr zraexn xirae

m`e .miraexn oinegz inp eedc ,mitl` lr

mitl` lr dxizi `idy oebk zraexn dpi`

mitl`n dzegt e` dkxe`l,oiraexn eed `l Ð

okx` `diy `weec e`l oiraexn oinegzc

`id xird zcinl oagx ixdy ,oagxkm` Ð

oiraexn `l` .mitl` okx`e ,dlecb m` dphw

ipzwcz` xkyp `diy ick ,oilebr ihernl Ð

.zeiefd`xnbïéøáàî éðú ãç.sl`a Ðøáà
øáàxa` yi m`y ,mixa` dl oitiqeny Ð

zinexc zigxfn oxwa xird on `veiyoi`ex Ð

oiccene zipetv zigxfn oxwa mb xa` eli`k

.mynäìôëîä úøòîibiltc meyn Ð

meyn .`kd dl hwp dltkn oeyl zernyna

oke ,ltxn`a oke .oizipznc `pyila inp ibiltc

.ycg jlnaíéúá éðù.dfn miptl df da eid Ð

äéìòå úéála` ,zexwz izya dletk ied Ð

.dletk oeyl eda jiiy `l miza ipyäìåôëù
úåâåæábef epiidc ,ezy`e yi` olek exawpy Ð

z` exaw dny" :(hn ziy`xa) aizkc .bef

.xnebe "dxy z`e mdxa`åéìòdlrn itlk Ð

.mpeyla minkg epiky `l`úîéå áéúë àìãî
.eizgz ipelt jelnie df Ðéáéøá àéòùåàÐ

ikd iaixa ixwc ikid lke execa lecb mc`

.eyexitãçàå ãçà ìë áì,ccegn did dnk Ð

.dfl dfn yi zetixg dn izxkd oleka :xnelk

ãçàå ãçà ìë úîëçå,dfn mkg df dnk Ð

.epnn xzei cnl dnkeàîéà úéòáéàÐ

la` ,cg` xac `l` cnl `l epizpyna

.`aeh xnb zexnbe zeziixaäîàá äùùÐ

z` df oiwgece eitn renyl oiaxwzn epiidy

.dfåúòã óåñ ìò åéøéáç åãîò àì øéàî éáøÐ

lr xne` didy (a,bi) `nw wxta opixn`ck

.mipt d`xne xedh `nhíìåà çúôeagx Ð

.dxyr lkid lye mixyrúé÷ãñhgn Ð

.xzeia wc `ede ,micba iwcq da oixtezy

àøîâì àãåâá àúëéñëeze` oivrepy czik Ð

oileki oi` jk ,wgeca qpkpe ,xv awpa lzeka

hrn m` ik ,oirney ep`y dn oiadl ep`

.iyewaeàøé÷á òáöàëoi`y ,dyw derya Ð

.hrn wacn `l` ,dkeza qpkil leki rav`d

äçëùì äøéáá òáöàëgep rav`dy myk Ð

.gekyl oixidn ep` jk ,xead ita qpkil

íðåùì ìò åãéô÷äù`le gv oeyla xacl Ð

.lilb ipaa onwl opixn`ck ,dpebn oeylaé÷ééãã
àðùéìoaxn oirney eidy oeyl eze`a xfgl Ð

xg` dreny it lr oirney eidy ici lre

jk jezne ,ef xg` ef oniq oda oipzep eid dreny

oeyla miwcwcn eidyoipniq gipdl oircei Ð

.odn oigkzyn opi`e ,oi`péçðúîåoigipne Ð

.oipniqäáø ãçî éøîâ àìdfn oirney eide Ð

mdipyy it lr s` ,xg` oeyla dfne df oeyla

cg`.ogkyne olalan oeyl iepiy Ðåìâã
àúëñî.oala ayiizny cr xac ly enrha miwcwcne odizereny oiyxtn :`pixg` `pyil .izrny jk ,mixg`l ecnl Ðåçîùéå éðåàøéxeqi` xeqi`l ,zepeekn eizerenyy itl Ð

.xzid xzidleàúëñî éìâã ãåã'ek izikf dti izpc dti iax zyeaitn :xne`e .`iliye xitye mca zeklkeln ici :xn`ck .ze`xed dxene dxeza rbi didy (`,c) zekxaa xn`ck Ð

.'ek cec df "ipenkgz zaya ayei ipvrd epicr" :(`,fh) ohw crena inp opixn`e
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íéøùâå,zeytp` i`w `l "dxic zia odl yiy" ipzwc `d Ð dxic zia oda yiy zeytpe

lr s` jkld ,ciar xaw xney zxicl `nzq diteb zeytpc `ziixaa gkenck

`l` .`xnba :qxhpewd yxitck ,xawd lry oipa ytpc ,`id dxic Ð da xiic `lc iab

dxic zia mdl yiy `ziixaa `xnba ipzwc edpd lke zqpkd ziae xawe xybc ,i`w mixyb`

dxic zia dia zil i`e ,ciar dxic zial e`l Ð

.oeiv = ytp :yxtn jexra .`ed dxic e`l Ð

:l`ilnb oa oerny oax xn` ,inlyexia opixn`ck

md mdixac `l` ,'iwicvl zeytp oiyer oi`

.(a,b) milwyc ipy wxtn `iad oke .mpexkf

àì`ad" wxta xn`c `de Ð 'ek epnn izcnl

opgei iax dipin ira ,(`,fp zenai) "eznai lr

oze`a `l Ð 'ek odk `kc revt :`irye` iaxn

.eid mini xyr dpeny

éël`ppg epiaxe Ð `gkyl `xiaa `zrav`

weyk :yxit ."ixfiaa" qxberav` r

.`neb enk d`xp ,ea `veike lcxga enk ,miperxfa

.cin `nebd z`lnzne zxfegÐ erav` xiqnyke

oiligzne `zkqnd oiniiqn ep`yk ,ep` jk

.dpey`xd oigkey cin Ð zxg`d

éøîâã,sicr cg` ax `xnbl Ð dax cgn

xaqinl la` .cgi mpeyl lalai `ly

lk :(`,hi) dxf dcearc `nw wxta opixn` Ð

dkxa oniq d`ex epi` cg` ax iptl dxez cneld

.mlerl
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eznyרמח ina cenr bp sc ± iyily wxtoiaexir
òéùøé.dkldk zexedl dkef did `l Ðïåò åúåà ìò.mipdkd xir aepc oer Ðäúà

éîò êéðáå.ae` zlra ici lr edlrdyk ,le`yl xn`w l`eny Ðåæåëò åà ïðú åæåëà
zg` dvia `l` el oi`y ,opz oinen iab (`,n) zexekaa Ð`aiwr iax .men df ixd Ð

zxg` dvia yi m` ,jrnne efekr lr eze` oiaiyen :xne`efek` .z`vl dteq Ð=

.efekr oke ,eizeabréòãé.oircei eid Ðïéãøúë
äîãà ìò.ux`d wxi ravk ,dzid zwxwxi Ð

ïàîì øîàyxit `le ,dtx dtya xacn Ð

.xni` m` xng m` xnr m` xkip epi`e ,ze`d

ùáìéîì øîò.micba zeyrl Ðøîéà
äàñëúéàì.hegyl dy Ðàáìç êéìëåàã àú

dpi`e ,alg jilke`e i`ea xnel dvex dzid Ð

daiz lk rinydle efn ef zeaiz jezgl zyxtn

znbnbne] zg`k zeaiz izy zetxhvne ,daize

inp zxne`e .[`ial jilk`z zxne`e zeaizd

"izaely" xnel dvex dzide ,s"ka "izkely"

izxag :xnelk ,"zealeyn" enk 'aa.êéìëåú
àéáì.`ial jlk`zy rnyn ,dllw Ðéøî
éøéëdxn`e ,oec` `ede ,"ixiw" xnel dvexe Ð

.car `ede ,"ixik"éì úåä àìôúxnel dvex Ð

.dxew `ide `ltz dxn`e ,il zed `lahêåáðâå
ïéîjeapb dxn`e ,ipnn deapb xnel dvex Ð

.oiicd z` eapby rnync ,oinéëã úåä åãëå
àòøàà êéòøë ïééèî àì äéåìéò êì åøãùÐ

dilr jze` oigzen m`y jk lk dzid dlecb

zeiehy ixde .ux`a zerbep jilbx eid `l

ocke xnel `irae ,eiykr rnyn "ecke" .daxd

:zxne`e oiica diilz zxkfn dzidy cere .zed

.'ek dilr jze` oilez m`úìòilk my Ð

.zeqekd oi`lnne ziagd on oii ea oilecyúô÷ð
ãëá,oiid dlk xak :xnelk ,ziaga ztwpn Ð

.ziagd zizgza rbepïåäéðé÷ì àéøùéð ïåàãéÐ

,ozcerq ewqti :xnelk .mdizal micinlz ekli

.dpin dzxag xza icri (e`) .[oii cer oi`y]

.cer befnpe zxg`d ziag ztebn xiqpéô÷úúå
ãëá úìò.geixa cka zlr dtv `dz Ð

àîéá àôìéàë"itwzz" .mia dtvd dip`k Ð

`tw" enke ,(a,fh) dbibga "ekiici etw`" enk

(`,bp) dkeqc "`nedz.dlre medzd sv Ð

äîëç ïåùìá.mixg`d epiai `ly Ðèôùî øåù
oicxz Ðxey .oic xez Ðhtyn ,xez =.oic =

ïëñî øåèá.lcxg ,lc xd Ðàæéôùåàá ìééùî
.ipkiftye` oipra mikxc ixaer l`ey Ðøáâ

éç ïéã íåô"ye`" ,ig ef it ye` Ð,yi` enk Ð

"met""oic" ,it enk Ð.df enk Ðäáåè åæ äî
ùéxnelk Ð.el aeh dnk :ïéîçôì åâéøúà

ïéáäæì åòé÷øàzeidl oingtd z` exirad Ð

lr zeygeld milgb eghyiy .bexz`k oinec`

.ocbpk mngzdl dxikd itåòé÷øàenk eghy Ð

.riwxïéáäæì.adfk zenec` ,zeygel milgb Ð

äèìòá éãéâîzeper oiricend ,oilebpxz Ð

.dlildïäá.oingtd lr Ðåððéôöä,ep`xd Ð

.(`l ilyn) "dzia zekild ditev" oeylïåôö
micinlzd mircei eid `lc ,`agzn ded Ð

.epnn mil`ey eide ,did okidläøòðá õìò
åúøéòðäå úéðøéò úéðåøçà úéðåøäàgny Ð

.oyi `ed eiykre zipexd` dxrpa dlildéøîà
äùà äìzipexd` Ðexg` ,odk za ÐzipÐ

.dpexg` efe dpey`x ezy` dznúéðøéò.oeyil leki did `l ezxirpde ,xr mc`k dtixge og zlra Ðàúëñîzipexg` .oxd` zcear ,miycw xcqn zipexd` Ðzxg` miiq Ð

zipxir ,efa ligzde.dicnel zxxerne dxenge dwenr Ðøéúëîá õòéúðzeidl xyk `ed d`lde f`ne ,iax ezexwle jenql zeyx ozepy my lr "xizkn" ,`iypn zeyx lhp Ð

.mlyi `l drh m`e .miaxl dgnen iax `xwil xzkenáéâðäå.mexcl el jld ,mixcde Ðúùåáéôîìedl ixw lecb mc` zyaitn didy my lr .c`n minkg ody mexc ipwf iptl Ð

.ikdíãà éðçöð àì.mixaca Ðåúçéã÷ä.i`cn xzei gln ea dpzp :xnelk .(al mixac) "dgcw y` ik" enk ,eztxy Ðñôìéàá äàô ïéøééùî ïéàqtli`d on dxrn ynydyk Ð

dxrwd jezl.yny lk`n `ede ,ynyl dxifgne dxrwa d`t gipn cg` lk la` ,ekxevl melk qtli`a gipdl jxc oi` Ðíéëøã úùøô.o`kle o`kl yxet jxc ÐäëåøàÐ

.jxcd jix`nyäøö÷å.qpkil iept xird iean `iveny Ð
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc oiaexir(iying meil)

Løé,'òé.dkldk zexedl dkef did `ly ,xnelk ©§¦©
:jlnd le`y oipra ztqep `xnin d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨

àeä Ceøa LBãwä Bì ìçnL ïéépîle`ylïBò BúBà ìòzbixd ly ¦©¦¤¨©©¨¨©¨
,aep xird ipdkøîàpL(hi gk '` l`eny)éðáe äzà øçîe'.'énò E ¤¤¡©¨¨©¨¨¤¦¦

,ae` zlra ici lr l`eny z` le`y dlrdy drya ,epiidc
l`eny el xn` ,ea minglpy mizyltd cbpk zeyrl dn el`ye
yie .enr zxgnl eipae `ed eidie ,my bxdie dnglnl `viiy

dfa dpeekdy 'inr' zaizn cenlléúöéçîa énò,`ad mlera ¦¦¦§¦¨¦
.df oer el lgnpy o`kne

:'oixarn' dpynd oeyl oipra oecl day `xnbdéà ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨¦
eäì ìéàLîc àkéàl`yiy edyin yi m` -é÷ééãc äãeäé éðáì ¦¨§©§¦§¦§¥§¨§©§¥

àðLéìm`d ,dpyna qexbl yi cvik ,mpeyla miwiicnd - ¦§¨
,ïðz 'ïéøaòî' Bà ïðz 'ïéøaàî'zqxib iabl ml`ey did ok enke §©§¦§©§©§¦§©

zexeka zkqna dpyn(.n)m`d ,éòãé ,ïðz 'Bæekò' Bà ïðz 'Bæekà'- ©§©©§©¨§¥
.el` zel`y lr zeprl mircei dcedi ipa eid

:`xnbd zxne`eäðéìéàL,dcedi ipal z`f el`y ok` -déì éøîàå §¥¦§§¨§¥¥
,jk l`eyl el eaiyde -éðúc àkéàmipeyd yi -àkéàå ,'ïéøaàî' ¦¨§¨¥§©§¦§¦¨

éðúcmipeyd yie -,'ïéøaòî',zexeka zkqna dpynd iabl oke §¨¥§©§¦
éðúc àkéàmipeyd yi -éðúc àkéàå ,'Bæekà'mipeyd yie -.'Bæekò' ¦¨§¨¥©§¦¨§¨¥©

:mpeyla miwiicn eidy dcedi ipaa epivn okid zxxan `xnbdéða§¥
àéä éàî àðMéì é÷ééãc äãeäémixacne miwiicn eidy epivn okid - §¨§©§¥¦§¨©¦

.dxexae dgv oeyla
:`xnbd zx`anäãeäé øa àeääcdcedi ipan mc`a did dyrn - §©©§¨

eäì øîàceixagl -Eúélè ïåeb éàî ,déì eøîà .øBkîì éì Lé úélè §¨©§©¦¥¦¦§¨§¥©©©©¦§
.jzilh rav `ed dn -,eäì øîà`ed draväîãà éìò ïéãøúk- ¨©§¦§¨¦£¥£¨¨

,epiidc .xzeia wexi `edy ,rwxwa xaegn ecera cxzd ravk
`ly ezilh ly wiecnd ravd z` mdl yxtl epeyla wcwcy

.ea erhi
:mpeyla miwiicn eid `ly lilb ipaa epivn okid zxxan `xnbd

àéä éàî àðMéì é÷ééc àìc ìéìb éðampi`y lilb ipaa epivn okid - §¥¨¦§Ÿ©§¥¦§¨©¦
.zblir oeyla `l` ,dxexae dgv oeyla mixacn

:`xnbd zx`anàìéìb øa àeääc (àéðúc)mc`a did dyrn - §©§¨§©©§¦¨
,lilbd ipaneäì øîàå [ìéæà÷ äåäc]xne`e jled didy -øîà' ©£¨¨¨¦§¨©§©©

,'ïàîì øîà ïàîìdzidy xg`n j` .'xn`' xeknl yi inl ,xnelk §©©©§©
xne` m` epeyln xkip did `l ,eixaca wcwc `le zblir epeyl

okle .'xng' e` ,'xnr' e` ,'xn`'déì eøîà,mirneyd el exn` - ¨§¥
äèBL äàìéìbdz` dvex m`d ,jixac z` yxt ,dhey ililb - §¦¨¨¤

zepwløîç[xeng-]ákøéîì,eilr aekxl ick -øîç Bà[oii-] £¨§¦§©£©
ézLéîìzepwl dz` dvex `ny e` .zezyl -øîò[xnv-] §¦§¥£©
Laìéîì,micba epnn zeyrl -ønéà Bà[dy-]äàñkúéàì- §¦§©¦©§¦§§¨¨

mileki mirneyd eid `l zblird epeyl llbay `vnp .ehgeyl
.eixac zpeek oiadl

:zblir oeyla exaicy miyp`a mitqep miyrn d`ian `xnbd
àúzéà àéää,dy`a did dyrn -dzøáçì øîéîì àéòác- ©¦¦§¨§¨£¨§¥©©£¤§¨

izaely' ,dzxagl xnel dzvxyéìëBàc éàz'àaìç C,izxag' - ¨¦§§¦¤§¨
zblir dpeyl dzide xg`n j` .'alg jlik``e i`eadì äøîà̈§¨¨

éìëBz ézëBìL','àéáì Cdllw oeyl `id el` zeaiz zernyne §§¦§¦¨§¨
.'d`iald jlk`z'

àúzéà àéää,dy`a did dyrn -àðéiãc dén÷ì àéúàcd`ay - ©¦¦§¨§¨§¨§©¥§©¨¨
dzvxe ,dpnn eapby [gel-] dlah lr opelzdl ick ,oiicd iptl
ikc ,zied oicke ,i`pn deapbe ,il zied `lah ,ixiw ixn' jk xnel
il dzid ,ipec` ,xnelk .'`rx`` irxk ehn `l dielr il excy
ize` migzen eid m`y ,jk lk dlecb dzide ,ipnn deapbe dlah
zblir dpeyl dzide xg`n j` .ux`l zeribn ilbx eid `l dilr

déì äøîà,jkãëc úååä eãëe ,ïéî Ceáðâe ,éì úéåä àìôz ,éøék éøî' ¨§¨¥¨¦¦¥©§¨¨¥¦§¨¦§£©§©
eøãLéòøk éèî àì déåléò Cì'àòøàà C,il dzid dxew ,icar - §©¨¦¨¥Ÿ¨¥©§¦©©§¨

oi` dilr jze` milez m`y efk `id eiykre ,ipnn jze` eapbe
zxacn dzid zblird dpeyl llbay `vnp .ux`l zeribn jilbx

.daxd zeiehy

:dnkg oeyla xeaic oiprn miyrn dnk d`ian `xnbdàúäîà©§¨¨
éaø éác,iax zia ly dgtyd -àéòzLî úåä ékdzid xy`k - §¥©¦¦£¨¦§¨£¨
zxacnìaéëä äøîà ,äîëç ïBL,jk iax iptl zxne` dzid -úìò ¦§¨§¨¨§¨¨¦¨©

[zeqekl ziagd on oii ea mi`lnn eidy ilk my-]ãka úô÷ð- ¨§©©©
,xnbidl cner xak ziagay oiid ,xnelk ,ziagd zizgza zwtec

ïBäépé÷ì àiøLéð ïeàãéexfgi epiidc ,mdipiwl mixypd eteri - ¦§¦§©¨§¦¥
mdizal micinlzdäðéî äzøáç øúa éãòé Bà]xqezy e` - ©§¦¨©©¥§¨¦¨
zxg` ziag ztebn.[,ziaga hren oii x`ype xg`n ,xnelk

`linne ,iax ziaa zayl ekiyni micinlzd m`d rcil yi dzrn
micnery e` ,mlekl wtiq da yiy dycg ziag geztl jxev yi

.dpyid ziagay oiia ice ,dxdna aefrl md
ïBäépé÷ì àiøLéð ïeàãé dì øîà ïéðîéæ]eteri dl xne` did mizr - ¦§¦¨©¨¦§¦§©¨§¦¥

jixv oi`e mzial micinlzd ekliy epiidc ,mdipiwl mixypd
dycg ziag geztléìc éòa äåä ãëå .[ïeáúdvex did xy`k j` - §©£¨¨¥§¥§

,eziaa micinlzd zayl ekiyniydì øîà] (åäì äøîà) äåä- £¨¨©¨
ezgtyl xne` iax diddpéî dzøáç øúa éãòé ,[xiqdl yi - ©£¥¨©£¤§¨¦¨

,dycg ziag ztebnãka úìò éô÷úúåilkd sevi ok ici lre - §¦§§¥¨©©©
,ziagd jeza 'zlr' enyyànéa àìæàc àôìéàkdhyd dpitqk - §¦§¨§©§¨§©¨

sevi ,d`lne dycg ziag jeza eze` egipie xg`n ,xnelk .mia
.dzizgza wetci `le ziagd y`xa ilkd

éòzLî äåä ék ,ïééñà øa éñBé éaøxacn did xy`k -ìaïBL ©¦¥©©§¨¦£¨¦§¨¥¦§
,äîëç`ly ote`a elk`n z` exear epikiy ywal dvex didy ¨§¨

,mirneyd epiaiøîà,jk.'ïkñî øeèa ètLî øBL éì eNò''xey' ¨©£¦¦§¨§¦§¥
xey' ly mebxzdy `vnp ,'oic' enebxz 'htyn'e ,'xez' enebxz
,'lc' enebxz 'okqn'e ,'xd' enebxz 'xeh' .'oicxz' epiid ,cgi 'htyn
eid ok ici lre .'lcxg' epiid ,cgi 'okqn xeh' ly mebxzdy `vnp
mirneyd x`yy cera ,lcxga oicxz el oikdl mircei ezia ipa

.ezpeek epiad `l
àæétLeàa ìéàL äåä ãëåmikxc ixaer l`ey did xy`ke - §©£¨¨¦§§¦¨

,mirneyd x`y epiaiy dvx `le ,egxi`y mxir oa mc` melya
éëä øîà,jk xne` did -,'éç ïéc íet øáb','yi`' enebxz 'xab' ¨©¨¦§©¥©

met xab'y `vnp .ernynk ig ,'df' enebxz 'oic' ,'it' enebxz 'met'
,'igx`n' ,xnelk ,'ipkfitye`' epiid ,cgi 'ig oic'Lé äáBè Bæ äî'- ©¨¥

.el aeh m`d
éòzLî äåä ék eäaà éaøxacn did xy`k -ìaäåä ,äîëç ïBL ©¦©¨¦£¨¦§¨¥¦§¨§¨£¨

éëä øîà.jk xne` did -ïéîçôì eâéøúàmingtd z` exirad - ¨©¨¦©§¦§¤¨¦
,bexz`k minec` eidiy crïéáäæì eòé÷øàdxikd lr eghy - ©§¦¦§¨¦

,ocbpk mngzdl lke`y ick ,adfk zenec` zeygel milgbeNòå§£
äèìòa éãébî éðL éìmiricend ,milebpxz ipy ilk`nl epikd - ¦§¥©¦¥©£¨¨

.dlild zFpFr z` dkiyga
éøîàc àkéà,xn` jky mixne` yie -ïäa éì eNòéå,mingta - ¦¨§¨§¥§©£¦¨¤

äèìòa éãébî éðLlr milebpxzd z` elyaiy ,xnelk ,milebpxz - §¥©¦¥©£¨¨
.mingtd

ïðaø déì eøîàdaiyid icinlz el exn` -eððétöä ,eäaà éaøì ¨§¥©¨¨§©¦©¨©§¦¥
[ep`xd-]ïeôö éàòlà éaø ïëéäerci `ly ,xnelk .[`agp-] ¥¨©¦¦§©¨

.eda` iaxn z`f el`ye ,i`rl` iax `vnp okid micinlzd
ïäì øîài`rl` iax ,eda` iaxúéðBøçà úéðBøäà äøòða õìò ¨©¨¤¨©§©£¨©£¦©£¦

ezøéòðäå úéðøéòdid leki `le ,zipexd` dxrpa dlild gny - ¥¨¦§¦§¦©
.oyi `ed eiykr jkitle ,oyil

:eixac z` `xnbd zx`anedì éøîàiax ixac z` eyxity yi - ¨§¥¨
a i`rl` iax gnyy ,eda`äMàmixacd zpeek df it lre .`ypy ¦¨

,`ypy odk za dxrpa gny epiid 'zipexd` dxrpa ulr' ,`id jk
,'zipxir' ,dixg` dze` `ype dpey`xd ezy` dzny ,'zipexg`'
ok zngn did leki `ly ,'ezxirpde' ,xr mc`k dtixge og zlra

.dzr `ed oyi jkitle ,dlila oeyil
dì éøîàåi`rl` iax gnyy ,eda` iax ixac z` eyxity yie - §¨§¥¨

aàzëqîdxrpa ulr' ,`id jk mixacd zpeek df itle .cnly ©¤§¨
zwqerd ,miycw xcqn `zkqn cenila gnyy epiid 'zipexd`
ligzde zxg` zkqn miiqy ,'zipexg`' ,eipae oxd` zcear oipra
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רמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc oiaexir(iying meil)

Løé,'òé.dkldk zexedl dkef did `ly ,xnelk ©§¦©
:jlnd le`y oipra ztqep `xnin d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨

àeä Ceøa LBãwä Bì ìçnL ïéépîle`ylïBò BúBà ìòzbixd ly ¦©¦¤¨©©¨¨©¨
,aep xird ipdkøîàpL(hi gk '` l`eny)éðáe äzà øçîe'.'énò E ¤¤¡©¨¨©¨¨¤¦¦

,ae` zlra ici lr l`eny z` le`y dlrdy drya ,epiidc
l`eny el xn` ,ea minglpy mizyltd cbpk zeyrl dn el`ye
yie .enr zxgnl eipae `ed eidie ,my bxdie dnglnl `viiy

dfa dpeekdy 'inr' zaizn cenlléúöéçîa énò,`ad mlera ¦¦¦§¦¨¦
.df oer el lgnpy o`kne

:'oixarn' dpynd oeyl oipra oecl day `xnbdéà ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨¦
eäì ìéàLîc àkéàl`yiy edyin yi m` -é÷ééãc äãeäé éðáì ¦¨§©§¦§¦§¥§¨§©§¥

àðLéìm`d ,dpyna qexbl yi cvik ,mpeyla miwiicnd - ¦§¨
,ïðz 'ïéøaòî' Bà ïðz 'ïéøaàî'zqxib iabl ml`ey did ok enke §©§¦§©§©§¦§©

zexeka zkqna dpyn(.n)m`d ,éòãé ,ïðz 'Bæekò' Bà ïðz 'Bæekà'- ©§©©§©¨§¥
.el` zel`y lr zeprl mircei dcedi ipa eid

:`xnbd zxne`eäðéìéàL,dcedi ipal z`f el`y ok` -déì éøîàå §¥¦§§¨§¥¥
,jk l`eyl el eaiyde -éðúc àkéàmipeyd yi -àkéàå ,'ïéøaàî' ¦¨§¨¥§©§¦§¦¨

éðúcmipeyd yie -,'ïéøaòî',zexeka zkqna dpynd iabl oke §¨¥§©§¦
éðúc àkéàmipeyd yi -éðúc àkéàå ,'Bæekà'mipeyd yie -.'Bæekò' ¦¨§¨¥©§¦¨§¨¥©

:mpeyla miwiicn eidy dcedi ipaa epivn okid zxxan `xnbdéða§¥
àéä éàî àðMéì é÷ééãc äãeäémixacne miwiicn eidy epivn okid - §¨§©§¥¦§¨©¦

.dxexae dgv oeyla
:`xnbd zx`anäãeäé øa àeääcdcedi ipan mc`a did dyrn - §©©§¨

eäì øîàceixagl -Eúélè ïåeb éàî ,déì eøîà .øBkîì éì Lé úélè §¨©§©¦¥¦¦§¨§¥©©©©¦§
.jzilh rav `ed dn -,eäì øîà`ed draväîãà éìò ïéãøúk- ¨©§¦§¨¦£¥£¨¨

,epiidc .xzeia wexi `edy ,rwxwa xaegn ecera cxzd ravk
`ly ezilh ly wiecnd ravd z` mdl yxtl epeyla wcwcy

.ea erhi
:mpeyla miwiicn eid `ly lilb ipaa epivn okid zxxan `xnbd

àéä éàî àðMéì é÷ééc àìc ìéìb éðampi`y lilb ipaa epivn okid - §¥¨¦§Ÿ©§¥¦§¨©¦
.zblir oeyla `l` ,dxexae dgv oeyla mixacn

:`xnbd zx`anàìéìb øa àeääc (àéðúc)mc`a did dyrn - §©§¨§©©§¦¨
,lilbd ipaneäì øîàå [ìéæà÷ äåäc]xne`e jled didy -øîà' ©£¨¨¨¦§¨©§©©

,'ïàîì øîà ïàîìdzidy xg`n j` .'xn`' xeknl yi inl ,xnelk §©©©§©
xne` m` epeyln xkip did `l ,eixaca wcwc `le zblir epeyl

okle .'xng' e` ,'xnr' e` ,'xn`'déì eøîà,mirneyd el exn` - ¨§¥
äèBL äàìéìbdz` dvex m`d ,jixac z` yxt ,dhey ililb - §¦¨¨¤

zepwløîç[xeng-]ákøéîì,eilr aekxl ick -øîç Bà[oii-] £¨§¦§©£©
ézLéîìzepwl dz` dvex `ny e` .zezyl -øîò[xnv-] §¦§¥£©
Laìéîì,micba epnn zeyrl -ønéà Bà[dy-]äàñkúéàì- §¦§©¦©§¦§§¨¨

mileki mirneyd eid `l zblird epeyl llbay `vnp .ehgeyl
.eixac zpeek oiadl

:zblir oeyla exaicy miyp`a mitqep miyrn d`ian `xnbd
àúzéà àéää,dy`a did dyrn -dzøáçì øîéîì àéòác- ©¦¦§¨§¨£¨§¥©©£¤§¨

izaely' ,dzxagl xnel dzvxyéìëBàc éàz'àaìç C,izxag' - ¨¦§§¦¤§¨
zblir dpeyl dzide xg`n j` .'alg jlik``e i`eadì äøîà̈§¨¨

éìëBz ézëBìL','àéáì Cdllw oeyl `id el` zeaiz zernyne §§¦§¦¨§¨
.'d`iald jlk`z'

àúzéà àéää,dy`a did dyrn -àðéiãc dén÷ì àéúàcd`ay - ©¦¦§¨§¨§¨§©¥§©¨¨
dzvxe ,dpnn eapby [gel-] dlah lr opelzdl ick ,oiicd iptl
ikc ,zied oicke ,i`pn deapbe ,il zied `lah ,ixiw ixn' jk xnel
il dzid ,ipec` ,xnelk .'`rx`` irxk ehn `l dielr il excy
ize` migzen eid m`y ,jk lk dlecb dzide ,ipnn deapbe dlah
zblir dpeyl dzide xg`n j` .ux`l zeribn ilbx eid `l dilr

déì äøîà,jkãëc úååä eãëe ,ïéî Ceáðâe ,éì úéåä àìôz ,éøék éøî' ¨§¨¥¨¦¦¥©§¨¨¥¦§¨¦§£©§©
eøãLéòøk éèî àì déåléò Cì'àòøàà C,il dzid dxew ,icar - §©¨¦¨¥Ÿ¨¥©§¦©©§¨

oi` dilr jze` milez m`y efk `id eiykre ,ipnn jze` eapbe
zxacn dzid zblird dpeyl llbay `vnp .ux`l zeribn jilbx

.daxd zeiehy

:dnkg oeyla xeaic oiprn miyrn dnk d`ian `xnbdàúäîà©§¨¨
éaø éác,iax zia ly dgtyd -àéòzLî úåä ékdzid xy`k - §¥©¦¦£¨¦§¨£¨
zxacnìaéëä äøîà ,äîëç ïBL,jk iax iptl zxne` dzid -úìò ¦§¨§¨¨§¨¨¦¨©

[zeqekl ziagd on oii ea mi`lnn eidy ilk my-]ãka úô÷ð- ¨§©©©
,xnbidl cner xak ziagay oiid ,xnelk ,ziagd zizgza zwtec

ïBäépé÷ì àiøLéð ïeàãéexfgi epiidc ,mdipiwl mixypd eteri - ¦§¦§©¨§¦¥
mdizal micinlzdäðéî äzøáç øúa éãòé Bà]xqezy e` - ©§¦¨©©¥§¨¦¨
zxg` ziag ztebn.[,ziaga hren oii x`ype xg`n ,xnelk

`linne ,iax ziaa zayl ekiyni micinlzd m`d rcil yi dzrn
micnery e` ,mlekl wtiq da yiy dycg ziag geztl jxev yi

.dpyid ziagay oiia ice ,dxdna aefrl md
ïBäépé÷ì àiøLéð ïeàãé dì øîà ïéðîéæ]eteri dl xne` did mizr - ¦§¦¨©¨¦§¦§©¨§¦¥

jixv oi`e mzial micinlzd ekliy epiidc ,mdipiwl mixypd
dycg ziag geztléìc éòa äåä ãëå .[ïeáúdvex did xy`k j` - §©£¨¨¥§¥§

,eziaa micinlzd zayl ekiyniydì øîà] (åäì äøîà) äåä- £¨¨©¨
ezgtyl xne` iax diddpéî dzøáç øúa éãòé ,[xiqdl yi - ©£¥¨©£¤§¨¦¨

,dycg ziag ztebnãka úìò éô÷úúåilkd sevi ok ici lre - §¦§§¥¨©©©
,ziagd jeza 'zlr' enyyànéa àìæàc àôìéàkdhyd dpitqk - §¦§¨§©§¨§©¨

sevi ,d`lne dycg ziag jeza eze` egipie xg`n ,xnelk .mia
.dzizgza wetci `le ziagd y`xa ilkd

éòzLî äåä ék ,ïééñà øa éñBé éaøxacn did xy`k -ìaïBL ©¦¥©©§¨¦£¨¦§¨¥¦§
,äîëç`ly ote`a elk`n z` exear epikiy ywal dvex didy ¨§¨

,mirneyd epiaiøîà,jk.'ïkñî øeèa ètLî øBL éì eNò''xey' ¨©£¦¦§¨§¦§¥
xey' ly mebxzdy `vnp ,'oic' enebxz 'htyn'e ,'xez' enebxz
,'lc' enebxz 'okqn'e ,'xd' enebxz 'xeh' .'oicxz' epiid ,cgi 'htyn
eid ok ici lre .'lcxg' epiid ,cgi 'okqn xeh' ly mebxzdy `vnp
mirneyd x`yy cera ,lcxga oicxz el oikdl mircei ezia ipa

.ezpeek epiad `l
àæétLeàa ìéàL äåä ãëåmikxc ixaer l`ey did xy`ke - §©£¨¨¦§§¦¨

,mirneyd x`y epiaiy dvx `le ,egxi`y mxir oa mc` melya
éëä øîà,jk xne` did -,'éç ïéc íet øáb','yi`' enebxz 'xab' ¨©¨¦§©¥©

met xab'y `vnp .ernynk ig ,'df' enebxz 'oic' ,'it' enebxz 'met'
,'igx`n' ,xnelk ,'ipkfitye`' epiid ,cgi 'ig oic'Lé äáBè Bæ äî'- ©¨¥

.el aeh m`d
éòzLî äåä ék eäaà éaøxacn did xy`k -ìaäåä ,äîëç ïBL ©¦©¨¦£¨¦§¨¥¦§¨§¨£¨

éëä øîà.jk xne` did -ïéîçôì eâéøúàmingtd z` exirad - ¨©¨¦©§¦§¤¨¦
,bexz`k minec` eidiy crïéáäæì eòé÷øàdxikd lr eghy - ©§¦¦§¨¦

,ocbpk mngzdl lke`y ick ,adfk zenec` zeygel milgbeNòå§£
äèìòa éãébî éðL éìmiricend ,milebpxz ipy ilk`nl epikd - ¦§¥©¦¥©£¨¨

.dlild zFpFr z` dkiyga
éøîàc àkéà,xn` jky mixne` yie -ïäa éì eNòéå,mingta - ¦¨§¨§¥§©£¦¨¤

äèìòa éãébî éðLlr milebpxzd z` elyaiy ,xnelk ,milebpxz - §¥©¦¥©£¨¨
.mingtd

ïðaø déì eøîàdaiyid icinlz el exn` -eððétöä ,eäaà éaøì ¨§¥©¨¨§©¦©¨©§¦¥
[ep`xd-]ïeôö éàòlà éaø ïëéäerci `ly ,xnelk .[`agp-] ¥¨©¦¦§©¨

.eda` iaxn z`f el`ye ,i`rl` iax `vnp okid micinlzd
ïäì øîài`rl` iax ,eda` iaxúéðBøçà úéðBøäà äøòða õìò ¨©¨¤¨©§©£¨©£¦©£¦

ezøéòðäå úéðøéòdid leki `le ,zipexd` dxrpa dlild gny - ¥¨¦§¦§¦©
.oyi `ed eiykr jkitle ,oyil

:eixac z` `xnbd zx`anedì éøîàiax ixac z` eyxity yi - ¨§¥¨
a i`rl` iax gnyy ,eda`äMàmixacd zpeek df it lre .`ypy ¦¨

,`ypy odk za dxrpa gny epiid 'zipexd` dxrpa ulr' ,`id jk
,'zipxir' ,dixg` dze` `ype dpey`xd ezy` dzny ,'zipexg`'
ok zngn did leki `ly ,'ezxirpde' ,xr mc`k dtixge og zlra

.dzr `ed oyi jkitle ,dlila oeyil
dì éøîàåi`rl` iax gnyy ,eda` iax ixac z` eyxity yie - §¨§¥¨

aàzëqîdxrpa ulr' ,`id jk mixacd zpeek df itle .cnly ©¤§¨
zwqerd ,miycw xcqn `zkqn cenila gnyy epiid 'zipexd`
ligzde zxg` zkqn miiqy ,'zipexg`' ,eipae oxd` zcear oipra
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xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc oiaexir(iyiy meil)

déa äLèa,ea dhra -,déì äøîàikeáeúk Ck àì,dxezd lr ¨§¨¥¨§¨¥Ÿ¨¨
`idy'äøîLe ìká äëeøò'(d bk 'a l`eny),minkg eyxce ,íà £¨©Ÿ§ª¨¦

dxezdç"îøá äëeøò[dpenye mirax` miiz`n-],ElL íéøáà £¨¥¨¦¤§
jcenila mixai`d lk miyibxne lewa cnel dz`y epiidcf` ,

jzxezúønzLî,jnn zgkzyn dpi`eåàì íàådz` oi`y - ¦§©¤¤§¦©
,lewa cnel.úønzLî dðéà¥¨¦§©¤¤

:lewa cenild zeaiyg oipra sqep dyrn d`ian `xnbd,àðz̈¨
äðBL äéäL ,øæòéìà éaøì äéä ãçà ãéîìzecenlz z`,Lçìa ©§¦¤¨¨¨§©¦¡¦¤¤¤¨¨¤§©©

ìL øçàìçëL íéðL Lz`.Bãeîìz §©©¨Ÿ¨¦¨©©§
:xfril` iax ly cinlz mr rxi`y sqep dyrn d`ian `xnbd

íB÷nì äôéøN áéiçúpL ,øæòéìà éaøì Bì äéä ãçà ãéîìz ,àðz- ¨¨©§¦¤¨¨¨§©¦¡¦¤¤¤¦§©¥§¥¨©¨
.minyleøîà,dlrn ly `ilntaBì eçépälr el xzeel yi - ¨§©¦

meyn ,eyperìBãb íãàL`ed.LnLz` yniyy df zekfa ,xnelk ¤¨¨¨¦¥
.dlrn ly oic ziaa dtixyn lvip `ed xfril` iax

zeaiyg oipra dcedi axl l`eny xn`y `xnin d`ian `xnbd
:lewa cenildàððéL ,äãeäé áøì ìàeîL déì øîà,oepye sixg - ¨©¥§¥§©§¨¦§¨

énet çútéø÷ C,lewa `xwn `xwe jit gzt -énet çútéðz C- §©¥§¥§©¥§¥
,lewa dpyn dpye jit gztkéa íéi÷úúc éëéä éCxnzyzy ick - ¦¥¦§¦§©¥¥

,gkzyz `le jzxezéøBúåéiç C,mini jix`ze -øîàpL(ak c ilyn) §¦©¥¤¤¡©
,'àtøî BøNa ìëìe íäéàöîì íä íéiç ék'df `xwn yexcl yie ¦©¦¥§Ÿ§¥¤§¨§¨©§¥

,jkéø÷z ìà`xwz l` -'íäéàöîì',d`ivn oeylnàlà ©¦§¥§Ÿ§¥¤¤¨
,äta 'íäéàéöBîì'micnely el`l miig zpzep dxezdy ,epiidc §¦¥¤©¤

.lewa dze`
:ecinlz dcedi axl l`eny xn`y ztqep `xnin d`ian `xnbd

àððéL ,äãeäé áøì ìàeîL déì øîà,[oepye sixg-]ìBëàå óBèç ¨©¥§¥§©§¨¦§¨£¤¡
ézLéàå óBèç,[dzye-]dépéî ïðéìæàc àîìòcdfd mlerdy - £§¦§¥§¨§¨§©§¦¨¦¥

,epnn mikled ep`yéîc àìeläkmyky ,dnec `ed dtegk - §¦¨¨¥
xgnle mlera epyi meid mc`d ok ,xdn zxaer dpezg zgnyy
,jteb ze`ixa jxevl ea ynzyd oenn jl yi m` ,xnelk .eppi`
mini e`eaiy mcew zenz `ny ,mi`ad minil jeqgze unwz l`e

.el`
:df oipra ztqep `xnin d`ian `xnbd,àðeðîä áøì áø déì øîà̈©¥©§©©§¨

Eì Lé íà ,éðaoennEì áèéäjxvp dz`y mixacl ea ynzyd - §¦¦¥§¥¥§
itl ,mi`ad mini jxev liaya unwz l`e ,mdlìBàMa ïéàL¤¥©§

[xawa-],âeðòzynzydl leki dz` oi` jzzin xg`l ,xnelk ©£
,jpennadîäîúä úånì ïéàåmc`d me`zt ik ,aekir zeenl oi` - §¥©¨¤¦§©§¥©

.zn÷Bç éðáì çépà øîàz íàåjxevl oenn xiiy` ,xnelk ,[oefn-] §¦Ÿ©©¦©§¨©
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ElL íéøáà ç"îøa äëeøò íà ,"äøeîLe¯,úønzLî §¨¦£¨§¥¨¦¤§¦§©¤¤

åàì íàå¯éaøì äéä ãçà ãéîìz :àðz .úønzLî dðéà §¦¨¥¨¦§©¤¤¨¨©§¦¤¨¨¨§©¦
ìL øçàì ,Lçìa äðBL äéäL øæòéìàçëL íéðL L ¡¦¤¤¤¨¨¤§©©§©©¨¨¦¨©

áéiçúpL øæòéìà éaøì Bì äéä ãçà ãéîìz :àðz .Bãeîìz©§¨¨©§¦¤¨¨¨§©¦¡¦¤¤¤¦§©¥
øîà .LnL ìBãb íãà ,Bì eçépä :eøîà .íB÷nì äôéøNa¦§¥¨©¨¨§©¦¨¨¨¦¥£©

énet çút ,àðpéL :äãeäé áøì ìàeîL déìçút ,éø÷ C ¥§¥§©§¨¦¨¨§©¥§¥§©
énetéa íéi÷úúc éëéä ék ,éðz CéøBúå C:øîàpL .éiç C ¥§¥¦¥¦§¦§©¥¦§¦©¥¤¤¡©

éø÷z ìà ,"àtøî BøNa ìëìe íäéàöîì íä íéiç ék"¦©¦¥§Ÿ§¥¤§¨§¨©§¥©¦§¦
ìàeîL déì øîà ."äta íäéàéöBîì" àlà "íäéàöîì"§Ÿ§¥¤¤¨§¦¥¤©¤£©¥§¥
àîìòc ,éúLéàå óBèç ,ìBëàå óBèç ,àðpéL :äãeäé áøì§©§¨¦¨¨£¤¡£§¦§¥§¨§¨
:àðeðîä áøì áø déì øîà .éîc àìeläk dépéî ïðéìæàc§¨§¦©¦¥§¦¨¨¥£©¥©§©©§¨

Eì Lé íà ,éða¯úånì ïéàå âeðòz ìBàMa ïéàL ,Eì áèéä §¦¦¥§¥¥§¤¥©§©£§¥©¨¤
éðáì çépà øîàz íàå .dîäîúä¯ãébé éî ìBàMa ÷Bç ¦§©§¥©§¦Ÿ©©¦©§¨©©§¦©¦

eìlä ,äãOä éáNòì íéîBc íãàä éða .Eìeìläå ïéööBð §§¥¨¨¨¦§¦§¥©¨¤©¨§¦§©¨
äééåì Bnò ïéàå Cøca Cläîä :éåì ïa òLBäé éaø øîà .ïéìáBð¯ïç úéåì ék" :øîàpL ,äøBza ÷Bñòé §¦¨©©¦§ª©¤¥¦©§©¥©¤¤§¥¦§¨¨©£©¨¤¤¡©¦¦§©¥

BLàøa Lç ."íä¯BðBøâa Lç ."ELàøì íä ïç úéåì ék" :øîàpL ,äøBza ÷Bñòé¯,äøBza ÷Bñòé ¥¨§Ÿ©£©¨¤¤¡©¦¦§©¥¥§Ÿ¤¨¦§©£©¨
éúåøâøâì íé÷ðòå" :øîàpLåéòîa Lç ."E¯ì éäz úeàôø" :øîàpL ,äøBza ÷BñòéLç ."EøL ¤¤¡©©£¨¦§©§§Ÿ¤¨§¥¨©£©¨¤¤¡©¦§§¦§¨¤¨

åéúBîöòa¯éúBîöòì ée÷Lå" :øîàpL ,äøBza ÷BñòéBôeb ìëa Lç ."E¯:øîàpL ,äøBza ÷Bñòé §©§¨©£©¨¤¤¡©§¦§©§¤¨§¨©£©¨¤¤¡©
øNa úcî àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL äàøe àa :àéiç éaøa äãeäé áø øîà ."àtøî BøNa ìëìe"§¨§¨©§¥¨©©§¨§©¦¦¨Ÿ§¥¤Ÿ§¦©©¨¨¦©¨¨

Bøéáçì íñ ïúBð íãà ,íãå øNa úcî .íãå¯äøBz ïúð ,ïk Bðéà ìlä úéa÷ä ìáà .äL÷ äæìå äôé äæì ¨¨¦©¨¨¨¨¨¨¥©©£¥¨¤¨¤§¨¤¨¤£¨¥¦¥¥¥¨©¨
ìàøNéì¯íéòð ék" :øîàc ïàî :éîà éaø øîà ."àtøî BøNa ìëìe" :øîàpL ,Bôeb ìëì íéiç íñ §¦§¨¥©©¦§¨¤¤¡©§¨§¨©§¥¨©©¦©¦©©£©¦¨¦

ðèáa íøîLú ékéúôN ìò åécçé eðåké Eíéîéòð äøBú éøác éúîéà ,"E¯ðèáa íøîLzL ïîæa,E ¦¦§§¥§¦§¤¦Ÿ©§¨©§¨¤¥¨©¦§¥¨§¦¦¦§©¤¦§§¥§¦§¤
ðèáa íøîLz éúîéàåE¯éúôN ìò åcçé eðBkiL ïîæaLéàì äçîN" :àëäî ,øîà àøéæ éaø .E §¥¨©¦§§¥§¦§¤¦§©¤¦©§¨©§¨¤©¦¥¨¨©¥¨¨¦§¨¨¦

"Léàì äçîN" éúîéà ,"áBh äî Bzòa øáãå åét äðòîa¯ì .åéôa äðònL ïîæaéúîéà :øçà ïBL §©£¥¦§¨¨§¦©¥¨©¦§¨¨¦¦§©¤©£¥§¦¨©¥¥¨©
åét äðòîa Léàì äçîN¯éìà áBø÷ ék" :àëäî ,øîà ÷çöé éaø .áBh äî Bzòa øácL ïîæaàî øácä Eéôa ãáBø÷ éúîéà ,"BúBNòì Eááìáe E ¦§¨¨¦§©£¥¦¦§©¤¨¨§¦©©¦¦§¨¨©¥¨¨¦¨¥¤©¨¨§Ÿ§¦¦§¨§©£¥¨©¨

éìàE¯éôaL ïîæaBì äzúð Baì úåàz éúîéà ,"äìñ zòðî ìa åéúôN úLøàå Bì äzúð Baì úåàz" :àëäî ,øîà àáø .BúBNòì Eááìáe E¯ ¥¤¦§©¤§¦¦§¨§©£¨¨¨©¥¨¨©£©¦¨©¨©£¤¤§¨¨©¨©§¨¤¨¥¨©©£©¦¨©¨
äëæ !"äìñ zòðî ìa åéúôN úLøàå" :áéúëe ,"Bì äzúð Baì úåàz" :áéúk :éîø àáø .äìñ zòðî ìa åéúôN úLøàL ïîæa¯äzúð Baì úåàz ¦§©¤£¤¤§¨¨©¨©§¨¤¨¨¨¨¥§¦©£©¦¨©¨§¦©£¤¤§¨¨©¨©§¨¤¨¨¨©£©¦¨©¨

äëæ àì ,Bì¯"ãòå" "äìñ" "çöð" øîàpL íB÷î ìk :á÷òé ïa øæòéìà éaø éác àðz .äìñ zòðî ìa åéúôN úLøàå¯.úéîìBò ÷ñôä Bì ïéà Ÿ¨¨©£¤¤§¨¨©¨©§¨¤¨¨¨§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨¤¤¡©¤©¤¨¨¤¥¤§¥¨¦
"çöð"¯"äìñ" ."óBö÷à çöðì àìå áéøà íìBòì àì ék" :áéúëc¯íéäìà eðéäìà øéòa úBàáö 'ä øéòa eðéàø ïk eðòîL øLàk" :áéúëc ¤©¦§¦¦Ÿ§¨¨¦§Ÿ¨¤©¤§¤¨¦§¦©£¤¨©§¥¨¦§¦§¨§¦¡Ÿ¥¡Ÿ¦

"ãòå" ."äìñ íìBò ãò äððBëé¯íé÷ðòå" :áéúëc éàî ,øæòéìà éaø øîà .(úeøç úBçeì åééçì íé÷ðò ïîéñ) ."ãòå íìBòì CBìîé 'ä" :áéúëc §§¤¨©¨¤¨¨¤¦§¦¦§§¨¨¤¦¨£¨¦§¨¨¨¨©©¦¡¦¤¤©¦§¦©£¨¦
éúåøbøâì"E¯äàøð Bðéàå äàøðå ,øàevä ìò óøL äæ ÷ðòk Bîöò íãà íéNî íà¯åàì íàå ,Bãéa íéi÷úî Bãeîìz¯íéi÷úî Bãeîìz ïéà §©§§Ÿ¤¦¥¦¨¨©§©£¨¤¤¨©©©¨§¦§¤§¥¦§¤©§¦§©¥§¨§¦¨¥©§¦§©¥

"íNBaä úâeøòk åéçì" :áéúëc éàî ,øæòéìà éaø øîàå .Bãéa¯ïéîNaúî ìkäL äæ íNBáëe ,da ïéLc ìkäL Bæ äâeøòk Bîöò íãà íéNî íà §¨§¨©©¦¡¦¤¤©¦§¦§¨¨©£©©¤¦¥¦¨¨©§©£¨¤©Ÿ¨¦¨§¤¤¤©Ÿ¦§©§¦
da¯åàì íàå ,íéi÷úî Bãeîìz¯"ïáà úBçeì" :áéúëc éàî ,øæòéìà éaø øîàå .íéi÷úî Bãeîìz ïéà¯Bæ ïáàk åééçì úà Bîöò íéNî íãà íà ¨©§¦§©¥§¦¨¥©§¦§©¥§§¨©©¦¡¦¤¤©¦§¦¤¤¦¨¨¥¦©§¤§¨¨§¤¤

úéçîð dðéàL¯åàì íàå ,Bãéa íéi÷úî Bãeîìz¯"úBçelä ìò úeøç" :áéúëc éàî ,øæòéìà éaø øîàå .Bãéa íéi÷úî Bãeîìz ïéà¯àì éìîìà ¤¥¨¦§¥©§¦§©¥§¨§¦¨¥©§¦§©¥§¨§¨©©¦¡¦¤¤©¦§¦¨©©¦§¨¥Ÿ
ìå äneà ìk ïéà :øîà á÷òé øa àçà áø .ìàøNiî äøBz äçkzLð àì úBðBLàøä úBçeì eøazLðéø÷éz ìà ,"úeøç" :øîàpL ,ïäa úèìBL ïBL ¦§©§¨¦Ÿ¦§©§¨¨¦¦§¨¥©©¨©©£Ÿ¨©¥¨¨§¨¤¤¨¤¤¤¡©¨©¦§¦

"äðzî øaãnîe" :áéúëc éàî ,äðzî áø øîà ."úeøéç" àlà "úeøç"¯Ba ïéLc ìkäL äæ øaãîk Bîöò íãà íéNî íà¯íéi÷úî Bãeîìz ¨¤¨¥¨©©©¨¨©¦§¦¦¦§¨©¨¨¦¥¦¨¨©§§¦§¨¤¤©Ÿ¨¦©§¦§©¥
åàì íàå ,Bãéa¯:øîà éøetéëc àîBé éìòî àèî ék ,déãäa óñBé áøì àúlî déì äåä àîç øa óñBé áøc déøa àáø .Bãéa íéi÷úî Bãeîìz ïéà §¨§¦¨¥©§¦§©¥§¨¨¨§¥§©¥©¨¨£¨¥¦§¨§©¥©£¥¦§¨©£¥¨§¦¥£©

ì déçkLà ,ìæà .déñéiôàå ìéæéààâéæî éàä éîc :øîà déîòèãk .déâæî ,déì áäé .àðà débæîéàå éì áä :øîà .àñk déì âéæî à÷c déònL ¥¦©£©§¥£©©§©¥§©¨¥§¨¨¥¥¨¨£©©¦§¦§©¥£¨§©¥§©¥§¦§©¥£©¨¥©§¦¨
éòøkà áéúú àì :déì øîà .àeä àðà :déì øîà .àîç øa óñBé áøc déøa àáøc àâéæîìøaãnîe" :áéúëc éàî ,éàø÷ éðä éì zLøôîc ãò C ¦§¦¨§¨¨§¥§©¥©¨¨£©¥£¨£©¥¨¥¦©©§¦©¦§¨©§§¦¨¥§¨¥©¦§¦¦¦§¨

Ba ïéLc ìkäL äæ øaãîk Bîöò íéNî íãà íà :déì øîà ."àébä úBîaîe úBîa ìàéìçpîe ìàéìçð äðznîe äðzî¯.äðzîa Bì äðzéð äøBz ©¨¨¦©¨¨©£¦¥¦©£¦¥¨¦¨©©§£©¥¦¨¨¥¦©§§¦§¨¤¤©Ÿ¨¦¨¦§¨§©¨¨
äðzîa Bì äðzépL ïåéëå¯ìà BìçpL ïåéëå ."ìàéìçð äðznîe" :øîàpL ,ìà Bìçð¯Baì ñéâî íàå ."úBîa ìàéìçpîe" :øîàpL ,äleãâì äìBò §¥¨¤¦§¨§©¨¨§¨¥¤¤¡©¦©¨¨©£¦¥§¥¨¤§¨¥¤¦§¨¤¤¡©¦©£¦¥¨§¦¥¦¦

¯Ba øæBç íàå ."àébä úBîaîe" :øîàpL ,BìétLî àeä Ceøa LBãwä¯ïàî ,àðeä áø øîà ."àNpé àéb ìk" :øîàpL ,Bäéaâî àeä Ceøa LBãwä ©¨¨©§¦¤¤¡©¦¨©©§§¦¥©¨¨©§¦¤¤¡©¨¤¦¨¥¨©©¨©
"íéäìà éðòì EúáBèa ïéëz dá eáLé Eúiç" :øîàc¯íãà íàúìëBàå úçøñnL :éøîàc àkéàå ,úìëBàå úñøBcL Bæ äiçk Bîöò íéNî¯ ©£©©¨§¨§¨¨¦§¨§¤¨¦¡Ÿ¦¦¨¨¥¦©§§©¨¤¤¤§¤¤§¦¨§¨§¦¤©§©©§¤¤

åàì íàå ,Bãéa íéi÷úî Bãeîìz¯ïk äNBò íàå .Bãéa íéi÷úî Bãeîìz ïéà¯EúáBèa ïéëz" :øîàpL ,Bîöòa äãeòñ Bì äNBò àeä Ceøa LBãwä ©§¦§©¥§¨§¦¨¥©§¦§©¥§¨§¦¤¥©¨¨¤§¨§©§¤¤¡©¨¦§¨§
äðàzk äøBz éøác eìLîð änì ,"déøt ìëàé äðàz øöBð" :áéúëc éàî :ïðçBé éaø øîà ,àaà øa àéiç éaø øîà ."íéäìà éðòì¯Bæ äðàz äî ¤¨¦¡Ÿ¦¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©¦§¦¥§¥¨Ÿ©¦§¨¨¨¦§§¦§¥¨©§¥¨©§¥¨

ìë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46



רני ezny in` cenr cp sc ± iyily wxtoiaexir
äéá äùèá.ea dhra Ðééç êéøåú.mini jix`zy Ðìåëà óåèçoenn jl yi m` Ð

.d`pd jl oi` aeye zenz `ny xgnl cr oiznz l` ,jnvr zepddlïðéìæàã àîìòã
äéðéî.opiqxb Ðéîã àìåìäë.xdn zkledy dtegl dnec ,eppi` xgnle epyi meid Ð

êì ùé íà.oenn ÐïéàåÐäîäîúä úåîì.zn mc`d me`zt ik ,aekir Ð÷åç.oefn Ð

êì ãéâé éî.edeca`i `ny ,mcia x`yp m` Ð

ïéööåð åììädlicb oilicb odyk :xnelk Ð

b`cdl jixv jpi`e ,odnr oxyere ozqpxt

.odilrïéìáåð åììäådlrde" oeyl ,mizn Ð

."lapäôédti ,df ilegl dywe df ilegl Ð

.mipirl rxe allêðèáá íøîùúùody Ð

.jnn oigkzyn oi`y ,jcia mixenyãçé åðåëé
mebniba `le ,dta o`ivene oxceq dz`y Ð

.dyiglaeïîæá 'åëå äçîù éúîéàrceiy Ð

dgny izni` :xg` xac .bga bg zekld yexcl

yiy onfa - ecenlza gny mc` izni` ,yi`l

.dkld xac epnn oil`eyyk dprn elúùøàù
ea zzpyk ,dlq rpnz la eizty zxitq Ð

.eiztya `ivedl zrcäëælfn el yi m` Ð

de`zn `edy ceray ,el zzp eal ze`z aeh

.dpl`yi `ly cr eze`z el d`aäëæ àìÐ

.xrhvdle wnwnzdl jixváéøà íìåòì àì éë
óåö÷à çöðì àìåmler oeyl "gvpl" :`nl` Ð

.dil jinqcn ,`ed- "dlq mler cr" oke

.rnyn mlerl oeyl "dlq" :`nl`øàåöì óøù
`l` ,x`evd aiaq wgeca mvnevn epi`y Ð

.zeixal dvexne mirp `ed jk ,geixa ietxy

äàøð åðéàå äàøðåd`xp ex`ev diabnyk Ð

oiqkn epwfe exhpqy minrt aexe ,epwf zgzn

z`vl scex epi` `ed mkg cinlz m` ,jk .eze`

ecenlz lr xfgne ayei `l` ,weya `aleÐ

.ecia miiwznåúåà ïéùã ìëäùel oi`y Ð

.zeqbåðîî ïéîùáúî ìëäùdxez cnlny Ð

.micinlzlúçîð äðéàù åæ ïáàëiptn Ð

oi`lp opi` eiigl jk ,mc` ipa ilbx zqixc

.mixg`l cnlle ecenl lr xfglnäçëúùð àì

l`xyil dwewg dxez dzid zegeld ici lr .mlerl wgnp epi`e ,wewg rnyn "zexg" Ð

ydn.zinler odn gkzúåçåìä ìò.oixeg ipa l`xyi ipa eid zegeld liaya Ðøáãîî
äðúî.gkyi `le ,dpzna el dpezp dxez `ed xacnk m` Ðàúìéî.qrk ÐøîàÐ

.sqei axl diqiit` lifi` ,`axâåæî,ed`ex did `le ,ded xedp ibq sqei ax :mina Ð

xikn didy itl .ebfn `edy oiid mrha exikde

iwa didy ,dligzn `ax ly ebfna sqei ax

.dcna min ozilàùðé àéâ ìëab lr s` Ð

`ay inc dil iyxc ,aizk i`xw ipd iab e`lc

ltyedy ,`ib icil.`ypzne xfeg Ðúñøåãù
úìëåàåcitwn epi`y ,dzbixd xg`l cin Ð

oke ,oilaz `la xya lke` `l` ,mibeprz lr

.oibepir x`yúçøñîùepi`y in epiid .hiha Ð

lyazp `l m` elk`na uewl zedab xg` jled

zlke`e zqxecy :`pixg` `pyil .ekxv lkÐ

mkg cinlz jk ,cin zlke` dzbixd xg`l

zgxqn ,eaxn elawnyk cin ecenlz lr xfgn

d`xp df oeyl .dxez ixac lr envr lapn Ð

icinlz jxcy cenlzd lka epivny itl ,ipira

,ceake dlecb jxc olk`n lr citwdl minkg

g ilyn) aizkck ,odiyealn lrei`pynle" (

."zen ead`éðòì.iprk envr myy dfl Ð

`xza `pyillexfgl iprk envr myy Ð

.dilräðàú.oli` Ð

ìë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

ìká äëeøò" :áeúk Ck àì :déì äøîà ,déa äLèä§¨¥¨§¨¥Ÿ¨¨£¨©Ÿ
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lynp `ede ,ecia ecenlz miiwzn ok ici lry ,xfege cneld
,ecin egxai `ly mxnyne zeter cv xy` ,mkge mexr ciivl
aezkd zpeeke .mlk`ie el` zeter [dlvi-] 'jexgi' xy` df `ede
dlvi `l mexrd ciivd m`d ,'eciv dinx jexgi `l ike' denzl
zeterd z` xenyl ecia xacd dlri i`ce ixd ,mlk`ie zeterd

.epnid egxai lal ecevipy
àúà ék[`a xy`k-]éîéc áø,laal l`xyi ux`nìLî ,øîà ¦¨¨©¦¦¨©¨¨

,dnec xacd dnløaLî ïBLàø ïBLàø íà ,íéøtö ãvL ãéiöì§©¨¤¨¦¢¦¦¦¦§©¥
åéôðkdf ixd ,cv `edy ser lk ly eitpk z` xayn m` -ønzLî §¨¨¦§©¥

.serl leki epi` aey ixdy ,eciaåàì íàå,ok dyer epi`y -ïéà §¦©¥
serdønzLî,dxez ixacl lyn `ede .epnid gxet `l` ,ecia ¦§©¥

qxeb m`e ,ecia xnzyn `ed ixd ecenlz lr mc` xfeg m`y
.dne`n ecia x`yp `l xfeg epi`e

:df oipra sqep `xwn zyxec `xnbdáø øîà [àáø] (äáø) øîà̈©¨¨¨©©
áéúëc éàî ,àðeä áø øîà äøBçñaezkd zpeek `id dn -bi ilyn) §¨¨©©¨©¦§¦

(`i.'äaøé ãé ìò õá÷å èòîé ìáäî ïBä'oiprl df `xwn yexcl yi ¥¤¤¦§¨§Ÿ¥©¨©§¤
,dxez ixacíãà äNBò íàz`,úBìéáç úBìéáç BúøBzepiidc ¦¤¨¨¨£¦£¦

df ixd ,cgi daxd qxebyèòîúîepi`y itl ,zhrnzn ezxez - ¦§©¥
,epnid gkzyne ,jxevd itk ecenlz lr xefgl lekiåàì íàå- §¦©

`l` ,ok dyer epi`yãé ìò õáB÷,xfege hrn hrn cnel -äaøé ¥©¨©§¤
.ecia daxzne zniiwzn ezxez -

àúlî àäì ïðaø éòãé ,[àáø] (äáø) øîàxac micinlzd mircei - ¨©¨¨¨§¥©¨¨§¨¦§¨
,cenild zxfg ici lr `id dxezd meiwl jxcdy ,dfdìò éøáòå- §¨§¥£¨

.jxevd itk mixfeg mpi`e ,ef `xnin lr mixaer md ok it lr s`e
dzãáò àðà ,÷çöé øa ïîçð áø øîàizcnly ,ok iziyr ip` - ¨©©©§¨©¦§¨£¨£©§¨

izkynd f`e ,ita ahid xeby didy cr icenil lr izxfge hrn
,eilr izxfge sqep oipr cenlléàãéa íéi÷éàåmiiwzp jke - §¦©©¦¨

.icia icenlz
didy dxezd cenil xcq z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd

:epiax dyn onfaïðaø eðz,`ziixaaäðLî øãñ ãöékecnl cvik - ¨©¨¨¥©¥¤¦§¨
,dt lray dxez l`xyiãîì äLîdxezd z`äøeábä étîeitn - Ÿ¤¨©¦¦©§¨

okn xg`l ,`ed jexa yecwd lyïøäà ñðëð,dyn iptl ayie ¦§©©£Ÿ
B÷øét äLî Bì äðLåcenll miiqy xg`l ,[ecenil-]ïøäà ÷lzñð §¨¨Ÿ¤¦§¦§©¥©£Ÿ

enewnnåéða eñðëð .äLî ìàîNì áLéå,xnzi`e xfrl` ,oxd` ly §¨©¦§ŸŸ¤¦§§¨¨
dyn iptl eayie,ï÷øét äLî ïäì äðLåenvr wxtd eze` ,xnelk §¨¨¨¤Ÿ¤¦§¨

mcnll miiqy xg`l .xnzi`e xfrl`l cnile ay oxd`l cnily
åéða e÷lzñð,miccvl oxd` lyøîúéàå ,äLî ïéîéì áLé øæòìà ¦§©§¨¨¤§¨¨¨©¦¦Ÿ¤§¦¨¨

ayi.ïøäà ìàîNì¦§Ÿ©£Ÿ
,øæBç äLî ïéîéì ïøäà íìBòì ,øîBà äãeäé éaøs` ,xnelk ©¦§¨¥§¨©£Ÿ¦¦Ÿ¤¥

d` ayiizp dligzny`ly meyn epiid ,dyn ly el`nyl ox
axd oinil ayil ceak df oi`e ,dyn cvl ayeid xg` mc` did
oxd` ly eipa miayeiy dzr la` .l`nya ayeid xg` oi`yk
epinia ayie oxd` xefgiy dynle oxd`l `ed ceak ,dyn cvl

.eipan `ed lecb ixdy ,dyn ly
okn xg`leñðëðdíéð÷æ,dyn iptl eayieäLî ïäì äðLåz` ¦§§§¥¦§¨¨¨¤Ÿ¤

ï÷øétz` eniiqy xg`l .eipale oxd`l xak dpyy wxtd z` - ¦§¨
mcenile÷lzñðdíéð÷æe ,miccvl eayieíòä ìk eñðëðiptl eayie ¦§©§§¥¦¦§§¨¨¨

,dynäLî ïäì äðLåz`.ï÷øét §¨¨¨¤Ÿ¤¦§¨
eàöîð,mixac ly mnekiqaäòaøà ïøäà ãéadynn rny oxd` - ¦§§§©©£Ÿ©§¨¨

,minrt rax` wxte wxt lkìL åéða ãéa,íéðL íéð÷fä ãéáe ,äL §©¨¨§Ÿ¨§©©§¥¦§©¦
.ãçà íòä ìk ãéáe§©¨¨¨¤¨

okn xg`läLî ÷lzñð,el jldeB÷øét ïøäà ïäì äðLåoxd` ay - ¦§©¥Ÿ¤§¨¨¨¤©£Ÿ¦§
mcnll miiqyke .l`xyi lkle mipwfle eipal df wxt cnile

ïøäà ÷lzñðe ,el jldeåéða ïäì eðLz` oxd` lyï÷øétmipwfl ¦§©¥©£Ÿ¨¨¤¨¨¦§¨
mcnll eniiqyke ,l`xyi lkleåéða e÷lzñðeklde oxd` ly ¦§©§¨¨

e ,mdlïäì eðLdíéð÷æz`ï÷øét.l`xyi lkl ¨¨¤§¥¦¦§¨
äòaøà ìkä ãéa àöîð.minrt rax` df wxt epy lkdy `vnp - ¦§¨§©©Ÿ©§¨¨

minrt yly epy eipa ,dyn ly eitn minrt rax` e`py oxd`
dyn ly eitn miinrt erny mipwfd ,oxd`n cg`e dyn ly eitn
lk eli`e ,eipa ly mditn zg` mrte oxd` ly eitn zg` mrte
,eipan zg` ,oxd`n zg` ,dyn ly eitn zg` mrt erny l`xyi

.mipwfd on zg`e
ì íãà áéiç ,øæòéìà éaø øîà ïàkîBãéîìúì úBðLwxte wxt lk ¦¨¨©©¦¡¦¤¤©¨¨¨¦§§©§¦

å .íéîòt äòaøàmixacdïøäà äîe ,øîBçå ì÷,oiane mkg didy ©§¨¨§¨¦§©¨¤¨©£Ÿ
äLî étî ãîlL,jexrd ogleyk mixacd xcqn didyäLîedid ¤¨©¦¦Ÿ¤Ÿ¤

cnl ixdy xenb xexiaa mixacd rcei,äøeábä étîexexia jezne ¦¦©§¨
xacd riizqn didy `vnpe ,mcnlle mixacd oiekl rcei did

,xdn oiaie eaila dxezd miiwzzy oxd`lCkmewn lkne - ¨
.minrt rax` cenll jxvedèBéãäel dywy [heyt mc`-] ¤§

cneld ,oiadlèBéãä étî,jk lk xexiaa xacd rcei epi`y xg` ¦¦¤§
änëå änk úçà ìò.minrt rax`n zegtl el oi`y ©©©©¨§©¨

ì íãà áéiçL ïépî ,øîBà àáé÷ò éaøepãnìiL ãò Bãéîìúì úBðL- ©¦£¦¨¥¦©¦¤©¨¨¨¦§§©§¦©¤§©§¤
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xcde"רנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc oiaexir(ycew zay meil)

mixrdle gexhl jixvy cenll yi epnny `xwn d`ian `xnbd
:cenild meiwl zeleagzaeðééäåjixvy ,lirl x`azpy dn - §©§

itk `ed ,ezxez miiwzzy ick mipniq cinrdle gexhl mc`
`xnindøîàciaxáéúëc éàî ,àñBc øa àîç øa éîécáàdn - §¨©©§¦¦©¨¨©¨©¦§¦

aezkd zpeek `id(bi-ai l mixac),àåä íéîMá àì'dlri in xn`l Ÿ©¨©¦¦¥Ÿ¦©£¤
.dPUrpe Dz` EprnWie EpN dgTie dninXd EpNíiì øáòî àìå ¨©¨©§¨§¦¨¤¨¨§©§¦¥Ÿ¨§©£¤¨§Ÿ¥¥¤©¨

,àåäDz` EprnWie EpN dgTie mId xar l` Epl xari in xn`l ¦¥Ÿ¦©£¨¨¤¥¤©¨§¦¨¤¨¨§©§¦¥Ÿ¨
,jk `xwnd on wiicl yi .'dPUrpeíéîMa íàL ,'àéä íéîMa àì' §©£¤¨Ÿ©¨©¦¦¤¦©¨©¦

àéä,minya dxezd dzid m`y -éøö äzàCe gexhlúBìòì ¦©¨¨¦©£
å ,äéøçày ,'`id mil xarn `l'àéä íiì øáòî íàdzid m` - ©£¤¨§¦¥¥¤©¨¦

,mil xarn dxezdéøö äzàCe gexhläéøçà øBáòì.mid z` ©¨¨¦©£©£¤¨
.ezxez miiwzzy ick lkeiy dn lka gexhl mc` jixvy o`kne

:df `xwn lr zexg` zeyxc d`ian `xnbd,øîà àáøyexcl yi ¨¨¨©
,jk df `xwnàönz àì 'àéä íéîMa àì'dxezdBzòc déaânL éîa Ÿ©¨©¦¦Ÿ¦¨¥§¦¤©§¦©©§

äéìò,d`bzn -íéîMk.mideab mdyå','`id mil xarn `làì ¨¤¨©¨©¦§Ÿ
àönzdxezdíik ,äéìò Bzòc áéçønL éîa.agx `edy ¦¨¥§¦¤©§¦©§¨¤¨©¨

,øîà ïðçBé éaø,jk eyxecl yi df `xwnàì 'àéä íéîMa àì' ©¦¨¨¨©Ÿ©¨©¦¦Ÿ
àönzdxezdéqâadçeø.de`b ilra -àì ,'àéä íiì øáòî àìå' ¦¨¥§©¥©§Ÿ¥¥¤©¨¦Ÿ
àönzdxezdíéðøçñá àìgl mi`veid mixgeqa `l -zexiira xf ¦¨¥Ÿ§©£¨¦

,zepwle xeknlíéøbúá àìåwx `l` ,mnewna dxegq miyerd §Ÿ§©¨¦
.raw mzxeze i`xr mzk`ln miyerd el`a

:mixrd zeleab zcicn ipic z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd
ïðaø eðz,`ziixaa,íéøòä úà ïéøaòî ãöékmipc cvik ,xnelk ¨©¨¨¥©§©§¦¤¤¨¦

.mixrd sebn mpi`y miwlg cer odilr siqedl ,'zexaern'k mixr
`idy xiräkeøàmipc ,dagex lr xzi dkxe`y epiidc ,dxve £¨

dze`àéäL úBîk.llk dilr mitiqen oi`e §¤¦
`idy xir.úBiåæ dì ïéNBò ,äleâò`id eli`k dze` mipc ,xnelk £¨¦¨¨¦

jli`e reaixd one ,zeiefd z` mixkyp eidiy ick ,zraexn
xak `idy xir la` .[` xeiv] cv lkl dn` miitl` miccen

.úBiåæ dì ïéNBò ïéà úòaeøî§©©¥¦¨¨¦
äúéäxird,øçà ãvî äøö÷e ãçà ãvî äáçødagx dzidy oebk ¨§¨§¨¨¦©¤¨§¨¨¦©©¥

,inexcd dciva dn` sl`e ipetvd dciva dn` miitl`ïéàBø¦
äåL àéä eléàk dúBàagex lr mitiqen ,xnelk ,miccvd ipya ¨§¦¦¨¨

cd dciv.[a xeiv] ipetvd dcivl dey `diy cr ,inex
àöBé ãçà úéa äéädvegd xird iza zxeyníebt ïéîkzi`xpy - ¨¨©¦¤¨¥§¦¦

,miptan micnerl dnebt ez`iviBàeidyïéàöBé íézá éðLzxeyn §¥¨¦§¦
xird izaïúBà ïéàBø ,ïéîebt éðL ïéîk[el`d mizad z`-]eléàk §¦§¥¦¦¦¨§¦

èeçxyiïäéìò çeúî,dfl dfnïläìe epnî ããBîexird megz z` ¨©£¥¤¥¦¤§©¨
änà íétìà.[b xeiv] gex lkl ©§©¦©¨

äúéäxirdäéeNòlebir ivga,úL÷ ïéîkmicner xird iza oi`e ¨§¨£¨§¦¤¤
,[c xeiv] aiaqn `l` zywd llg jezaBàdieyr dzidyïéîk§¦

íàb,[e xeiv] eply ziteq s"k oirk zi`xpd ,zipeei l"nib ze` - ©
,úBøéöçå íézá äàìî àéä eléàk dúBà ïéàBølk z` mipc ,xnelk ¦¨§¦¦§¥¨¨¦©£¥

,miza `ln `ed eli`k 'm`b'd e` zywd jezay llgdããBîe¥
epnî[llgd seqn-].änà íétìà ïläìe ¦¤§©¨©§©¦©¨

:`ziixad ixac z` zx`an `xnbdøî øîàlirl `aed - ¨©©
xiry ,`ziixaaäkeøàdze` mipcàéäL úBîkmiraxn oi`e £¨§¤¦

.dze`
:`xnbd dywnàèéLtike ,dze` miraxn oi`y xacd heyt - §¦¨

.dagexk `diy ick xird jxe` z` xvwpy jzrc lr dlrz
:`xnbd zvxznàëéøö àìoic eprinydl `ziixad dkxved `l - Ÿ§¦¨

xira `l` ,dfàðéè÷e àëéøàc,dxve dkex` `idy -àîéúc eäî ©£¦¨§¦¨©§¥¨
,xn`z `ny -dkøBàà àéúet dì ïzéìdagex z` dl ozipy - ¦¥¨§¨©§¨

zcnk `diy cr xird agex xeriy lr siqepy ,xnelk ,dkxe`k
,[h xeiv] zraexn xird `dze ,dkxe`ïì òîLî à÷jkl - ¨©§©¨

zenk dze` migipn `l` ,ok oicd oi`y `ziixad epl drinyn
.zeief xak dl yie xg`n ,`idy

`idy xir :`ziixaa epipy.úBiåæ dì ïéNBò ïéà úòaeøîdywn §©©¥¦¨¨¦
:`xnbdàèéLtzeief zeyrl okzi cvik ike ,`ed heyt df oic - §¦¨

.zraexn xak `idy xirl
:`xnbd zvxznàëéøö àìeprinydl `ziixad dkxved `l - Ÿ§¦¨

xira `id zwqery meyn `l` ,z`féøa àòaøî àìå àòaøîcòea §¦©§¨§Ÿ¦©§¨§¦©
íìBò,mlerd reaixl dey dreaix oi` la` ,zraexn ok` `idy - ¨

mlerd oetvl dpetv `diy ote`a xyi ewa zcner dpi`y ,xnelk
.oeqkl`a zcner `l` ,mlerd mexcl dnexceàîéúc eäî`ny - ©§¥¨

,xn`zíìBò òeaéøa àòaøéìaiaq xg` reaix siqedl yiy - ¦©§¨§¦©¨©¥
,[i xeiv] mler ly ereaix itk zraexn `dzy cr ,xird reaixà÷̈

ïì òîLî,ok miyer oi`y eprinydl `ziixad dkxved jkl - ©§©¨
.cer dze` miraxn oi` `id zraexne xg`n `l`

:`ziixaa epipyàöBé ãçà úéa äéäxird iza zxeyn,íebt ïéîk ¨¨©¦¤¨¥§¦¦
BàeidyïéàöBé íézá éðLxird zxeyn,ïéîebô éðL ïéîkmi`ex §¥¨¦§¦§¦§¥¦¦

`ziixad zpeeky ,`xnbd dxaq .mdilr gezn heg eli`k mze`
,oetv cvl oebk ,xird ly cg` cva mi`vei miza ipy eidy `id
ipyde ,zigxfn zipetv oxwa `vei cg` zia ,epiidc ,eizevw ipyn
heg eli`k mi`exy `ziixad drinyne ,ziaxrn zipetv oxwa
:`xnbd dywn jk lre .ipyd ziad l` cg`d ziad on gezn

àzLäa m` ,denzl yi dzrn -ãçà úéaiza zxeyn `veid ©§¨©¦¤¨
xirdzøîàcbpk gezn heg eli`k mi`exy `ziixad zxne` - ¨§©§

yiy ote`a if` ,ipyd dvwa sqep zia oi`y s` ,cvd eze` lkéðL§¥
íézá,eizevw ipyn xird ly cv eze`a mi`veidàéòaéîike - ¨¦¦©§¨

.mizad ipy oia gezn heg yi eli`k mi`exy xnel jixv
:`xnbd zvxznàëéøö àì`ziixad dkxved `l ok` - Ÿ§¦¨

,xird ly cg` cvn miza ipy mi`veiy ote`a df oic eprinydl
mi`veiyk `l`úBçeø ézMîoebk ,xird ly mipey miccv ipyn - ¦§¥

,mexcl cg` ziae oetvl cg` zia `veiyàîéúc eäî`ny - ©§¥¨
zia `veiy ote`a wxy ,xn`zúçà çeøîf` xird lyïðéøîà ¥©©©©§¦¨

miza ipy mi`vei xy`k la` ,ecbpk heg gezn eli`k mi`exy
úBçeø éúMîxirdïðéøîà àìxyt` i`y ,ok mixne` oi` - ¦§¥Ÿ©§¦¨

,miccv ipyn xird lr siqedlïì òîLî à÷drinyn jkl - ¨©§©¨
heg migzen zegex izya miza ipy yi xy`k s`y `ziixad

.[`i xeiv] miccvd ipyn xird lr mitiqene mcbpk
:`ziixaa epipyäúéäxirdïéàBø ,íàb ïéîk Bà úL÷ ïéîk äéeNò ¨§¨£¨§¦¤¤§¦©¦

íétìà ïläìe äpnî ããBîe ,úBøéöçå íéza äàìî àéä eléàk dúBà¨§¦¦§¥¨¨¦©£¥¥¦¤¨§©¨©§©¦
.änà©¨

:zywk dieyrd xir oica `ped ax ly `xnin d`ian `xnbdøîà̈©
äéLàø éðL ïéa Lé íà ,úL÷k äéeNòä øéò ,àðeä áøy`x oia - ©¨¦¨£¨§¤¤¦¥¥§¥¨¤¨

,ipyd dy`xl cg`d zywdänà íéôìà úòaøàî úBçt,[ai xeiv] ¨¥©§©©£¨¦©¨
,ipyd dciv megza rlaen xird ly cg`d dciv megzy `vnp
oecip zywd ly iniptd llgd s`e ,zg` xirk lkd aygp jkitle

e ,miza `ln `ed eli`kdì ïéããBîl-]megzl dn` miitl` [xir §¦¨
,zayøúéä ïîiy`x ipy oia xagnd ewd on epiidc ,zywd lag - ¦©¤¤¤¤

.zywdåàì íàåzywd iy`x ipy oia yi `l` ,ok xacd oi`y - §¦©
`id oi` ,dfa df rlaen mdipy megz oi`e ,dn` mitl` zrax`

e ,zg` xirl zaygp,úLwä ïî dì ïéããBîlkl micceny ,epiidc §¦¨¦©¤¤
.ezian dn` miitl` megz zywa mixcd on cg`

:`ped ax ixaca dxizq dywn `xnbdéëä àðeä áø øîà éîe- ¦¨©©¨¨¦
zrax`n zegt zywd iy`x oia yi m`y ,jk `ped ax xn` ike

,zg` xirk llgd lk oecip dn` mitl`øîàäå[xn` ixde-]áø §¨¨©©
äöøôpL øéòä úîBç ,àðeädxeriyúçàå íéòaøàå äàîazen` ¨©¨¦¤¦§§¨§¥¨§©§¨¦§©©

LéìLe,drvn`a diza eaxge dizeneg evxtpy xir ,xnelk .dn` §¦
cr `ed dvxitd agex m` ,[eh xeiv] mixr ipyl dwelgk zi`xpe
,zg` xirk oiicr zipecip ,yilye zen` zg`e mirax`e d`n
uegle myn jlil ipyd dwlgl xird ly cg`d dwlgn `veide
`l` zay megz ly dn` miitl` xeriy zepnl ligzn epi`
mirax`e d`nn xzei dvxitd agex did m` la` .xird dvwn
efn `veide ,zecxtp mixr izyk xird ziyrp ,yilye zen` zg`e
dn` miitl` zepnl ligzn uegl dipyd xird jxc jldl ick efl

.jli`e dvxitd zligzn zay megz ly
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המשך בעמוד רנר



רנה
ezny in` cenr dp sc ± iyily wxtoiaexir

éîéãáà áø øîàã åðééäåmixrdle oipniq cinrdle gexhl jixvc oxn`c `d Ð

dicnela dxezd miiwzzy ick zeleagza,`xwc `weic yxtnc inica` iaxc epiid Ð

.dixg` zelrl dz` jixv `id minya m`yïéðøçñ.zexiira oixfgn Ðïéøâúoxira Ð

.lirl xn`ck d`xp epi`e d`xp `l` ,onewnaàéäù úåîë äëåøà.yxtn onwl Ðäìåâò
úåéåæ äì ïéùåòoinegz cecnl `ayk Ð

dl siqei `l` ,dnegdn dl cecni `l dizevwl

`dc ,reaix ick dnegd on wigxi :xnelk .reaix

cecni jk xg`e ,zayc ilin lkl ze`it opiaxn

xird oxw jxc z`vl `a m`y .zepxwd inegz

lr xzei raexnc ,riax ezkilda xkzyi Ð

.riax lebrdúåéåæ äì ïéùåò ïéà úòáåøîÐ

.yxtn onwlãöî äøö÷å äæ ãöî äáçø äúéä
äåù àéä åìéàë äúåà ïéàåø äæcecnl `ayk Ð

epi` zinexc ziaxrn oxw lv` axrnl oinegzd

cr axrnl jyene wigxn `l` ,dnegd on ccen

zkynpd zipetv ziaxrn oxw ly dceg cbpk

zinexc oxwl oke .ccene ,axrnl z`veie

.zigxfnèìåá ãçà úéá äéäxird znegn Ð

lv` oetv megz cecnl `ayk ,oiccvd zg`l

ziad oi`y mewnl `ayk ,zipetv ziaxrn oxw

mewn cbpk cr dnegd on wigxn my hlea

,zipetv zigxfn oxwl ziad zhila dlky

mewnn ecbpk jlede oeekn gezn heg eli`k

,ziaxrn zipetv oxw cbpk cr ziad dlky

.mitl` oetvle hegd on cceneïéîë íéúá éðù
ïéîåâô éúù,zg` gexl jzrc `wlq `w Ð

onwle .dfl dfn gezn heg eli`k oi`ex :xn`we

miza ipy oi`ex zxn` cg` zia `zyd :jixt

.`irainúù÷ ïéîë äéåùò äúéäoi`y Ð

.zywd lag mewna mizadíàâ ïéîë åàÐ

.eply dtetk sk oink ieyr ,ipeei lnibïéàåø
íéúá äàìî àéä åìéàë äúåàcecnl `ayk Ð

oetvd on oinegzdzid eli`k ,xzid on ccen Ð

cecnl ligzi `l zywa xcde ,miza ztwen

xzid cr xird lk `l` ,mitl` oetvle ezian

m`b oink dieyrd oke .zen` rax`k el daeyg

miza oi`y it lr s` :axrnl gxfnd on `veid

axrna,miza llgd lk `ln eli`k oi`ex Ð

mexcd on okellg oi` ezian `veide .oetvl

.dcnd on el dler xir ly wlgdúåîë äëåøà
àèéùô àéäù.dpxvwiy jzrc lr dlrz ike Ð

àðéè÷å àëéøàã.dagxa dxvw Ðàîéúã åäî
.dti zraexn `dzy cr axrnle gxfnl dpaigxi Ðïì òîùî à÷.ze`it dl yi ixdy ,dze` oigipn `idy zenk Ðíìåò ìù åòåáéøá àòáøî àì ìáà àòáøîãdpetv `diy Ð

.oeqkl`a zcner `l` ,mler mexcl dnexce mler oetvlúåçåø éúùì àëéøö àì.mexcl cg`e oetvl cg` Ðäéùàø éðù ïéá.xzid mewn jxe` epiid Ðíéôìà úòáøàî úåçôÐ

xzei m`e .miza d`iln `id eli`k oi`exe xzid on dl oiccene ,zg` xir ziyrp ,xg`d dy`x megz jeza rlap df dy`x megzydl oiccene ,zg` zeidl dze` oitxvn oi` Ð

miza ea oi`y wlgd xird llge ,ezia gztn cg` lkl zywd on.`ed dcind on Ðùéìùå úçàå íéòáøà äàîá äøåòéù äöøôðù øéòä úîåçmirax` d`n dvxit agex m` Ð

dl dveg ef jxc zkll efl efn `veide zg` zeidl zexiir izyk eyrpe ,miixiye dn` miray ly zetitxw izy xeriy epiidc ,yilye zen` zg`eon xird zcn el dler oi` Ð

.dlcad `ied yilye zg`e mirax` d`nn xzeia :`nl` .oipndúçà çåøî ïàë.mitl` zrax` iedc cr ,jkld ,zg` gexn `l` zlcaen dpi` zywk dieyrd xir ÐàäåÐ

.zevxtd zia cbpk xird llga aeyii oi`y oebke ,edpip zexiir izyk ,jkld .xn`w ef cbpk ef dizegex izya dvxtpy xird znegcïì òîùî à÷ éàîåi`cec ,zegex izya i` Ð

od zexiir izykick ,zg` xirk zeidl zg` lkl miixiye dn` miray ly stxw oipzep efl ef zekenqd zexiir izyc ?efl stxwe efl stxw oipzepc `ped ax opireny` i`n` Ð

.xn`w stxw xeriy `l` dvign zetwen opi` onvr zetitxwd mbe zetitxwd oia oipa oi`y it lr s`e ,zg` xirk ozeyrl elld zetitxw ici lr mxagl
ïéðúåð
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øéòied mebt mzqc meyn Ð oinebt ipy` dizln `ped ax hwp `lc `dÐ zywk dieyrd

oia yi elit` Ð xird xeair jez iedc oeike ,xird xwirn miixiye dn` miray jez

df daxd oinebt yi elit`e .mdilr gezn heg eli`k oi`ex ,mitl` zrax`n xzei oinebt

,wlgl yi `ny Ð xird iy`x ipya exiag ly miixiye dn` miray jez cg` lk ,df xg`

my oi` elit` xird xwirn mpi`y oinebt iabc

lhay itl ,xird mr oze` oixarn oinegz zrlad

xwirn mdy zywd iy`x ipy la` .xird ab`

`diy ira jkle ,xird ab` oilhan oi` Ð xird

wgvi epiaxl d`xp ,edine .oinegz zrlad my

.zywk dieyrd xirl oinebt ipy oia wlgl oi`c

`ped ax hwp `lc `de .l`ppg epiax yxit oke

`l `ziixac meyn Ð oinebt ipy lr dizlin

.cg` mebta `l` ,zg` gexn oinebt ipya ixii`

úåçôÐ xzid on oiccen mitl` zrax`n

xzi oia mby jenqa inp ira `ped ax xa dax

ediy irac meyn ,mitl`n xzei `di `l zywl

daxc dixa `axl la` .cv lkn oirlaen oinegz

xzei elit`e xzid on oiccen xn`c ,`ped ax xa

xcd ira i`c meyn Ð zywl xzi oia mitl`n

wx oirlaen ediy yg `le ,miza jxc dil iz`

oi` m` dicicl inp oicd `edc d`xp Ð cg` cvn

.xzid on el oiccenc ,mitl` `l` zywl xzi oia

.zywd iy`x ipy oia mitl` 'cn xzei yi elit`

y`xl cg`d y`xn xzid jxc iz` ivn `dc

.zywd jez rlaen xzidc oeik ,xg`d
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רנו
ezny ina cenr dp sc ± iyily wxtoiaexir

øéòì óôø÷ ïéðúåðmiixiye dn` miray ly xie` xirl gipn ,oinegzd cecnl `ayk Ð

.megzd cal ,xirk `edyúåøééò éúùì àìà.odipiay stxw ici lr oxagl Ðøîúéàå
'åë øîà àðåä áø.ediizbelt `wxita yxtn onwle Ðïðéòîùà éàxird znega Ð

oxagl efle efl stxw `ped ax xn`w mzd ,dvxtpyxzid cv edl dedc meyn Ð

.zg` xir xak eidy ,`xwirnà÷éçãã
åäééúùéîùú`wigc ynn zexiir izy Ð

aygin stxw ,jkld ,stxw cga ediizyinyz

,xirk iede dl jixvc oeike ,dteb xirk cg lkl

zetitxwd izy ixagn ikzexiird eli`k Ð

.enc zexaegnàëä ìáà,`id zg` xirc Ð

dlek `ied dvxtpy mcew ixagn ik `xwirne

xie` i`d e`la dl `ibq iede ,d`ln`zyd Ð

rnyn `w ,oyinyzl `xie` i`d aizip `l inp

.oläîëåzywl xzid on wlgd xie` `di Ð

zrax` `kil ik xzid on dl oiccen exn`c

.diy`x ipy oia mitl`íéôìàxzei la` Ð

megz el jled ezian wtp iknc oeik ,mitl`n

xzil ihnilc inwn mlyon dil opigyn `l Ð

.xzidéúà øãä éòá éàãjxc xzid mewnl Ð

ribny cr jldl leki zywd aiaq mizad

ey`xl jldl leki myne ,oiy`xd on cg`l

oeike .dfa df oirlap odinegz ixdy ,xg`d

xzid mewnl jldl leki xzidacxq` `l ez Ð

oi`exe ,zexiir izyk dieeyl wlgd jxe` dil

.zexivge miza d`ln `id eli`k dze`ïéàù
äø÷ú ïäéìòefl efn od zexewn m` oky lke Ð

.`ziilrn dxic edl eedc bbaùôðlr oipa Ð

,jkld ,ciar xawd xney zxicl `nzqe .xawd

.`ed dxic zia dia xiic `lc ab lr s`øá÷äå
.zexawd zia Ðúñðëä úéáåzia mzq Ð

da zil i` ,jkld ,ciar dxicl e`l zqpkd

zqpkd ofgl dxic`id dxic e`l Ð.úéáå
äøæ äãåáò.ciar dxicl e`l inp Ðúååøåàäå

.miqeq zeexe` Ðúåøöåàonyle d`eazl Ð

.edpip dxicl e`l oiileäëåúáù ïéðâøåáäåÐ

.dcyd jezaíéáù úéáäåjeza ,mid ii`a Ð

.xirl miixiye dn` mirayçéùå øåá`aaa Ð

.giy i`ne xea i`n yxtn (a,p) `nwäëåúáù
.dcyay Ðäðéôñáù úéádil riaw `l Ð

,xirl miray jeza `edy minrt ,`zkec

.epi`y minrteïéðá íåùî äéì ÷åôéúåm` Ð

dxrn e`la ?dxrn `ipd` i`n dit lr oipa yi

.opigyn oipan inpíéìùäìoipad oi` m` Ð

rax` lr rax` ea oi`y oebk ,dxicl ie`xÐ

.inely`l dxrn dil `ipdnïéôéøödxic Ð

yi elit` ,jkld .raw epi`e ,daxre oived ly

xeriyk cg` mewna daxd,dn` d`n jldn Ð

cg` lke ,zen` rax`k zeidl xir oiaeyg oi`

`a m` ,gex lkl mitl` ezia gztn ccen

.z`vlïãøéä ìò åðçéå.aizk l`xyi dpgna Ð

ïäéðôì àì ïéðôð ïéàjli `ny ,oprl ueg Ð

.my oex`de oprdïäéãéöì àìå,oprl ueg Ð

.xearl oprd dpti dp` oircei oi`yàìà
ïäéøåçàìoprd xefgi `l i`cec ,oprl ueg Ð

.zen` rax`k dpgnd lk z` oikldn ikd elit`e ,oireaw opi`y ,eid mild` iayei xacna l`xyie ,ze`qxt yly eixeg`l xfeg eiawpl jxvede y`xa jldnd :`nl` .eixeg`lïåéë
åðçé 'ä éô ìò áéúëã.raw zpecip zeidl oziipg `id daeyg Ðíéúá éðù ìù úåøéöç ùìù:(`,hp) onwl opzcke .olek z` zraewe xir iaiyg ikda ,ur ly e` oa` ly ,oireaw Ð

.miza mipy mipy ly zexivg yly :xne` oerny iaxúåøáãî éëìäîå.odnr odizeype Ðïéôéøö éáùåéåe` ycg ea oipege ,od dpwn iyp` inp Ð,zendal drxnd dlky cr miycg

.xg` mewna oirawpe myn oirqepeïäìù ïðéà.`nrh yxtn onwl Ðúåøá÷ éáùåéë.xhnae mxfa zegexa oiwele ,od d`pd oixqegny itl ,miznk Ðàîòè éàî.odizepa oixeq` Ð

úåàöçøî ïäì ïéàù.yi` oi`n daefr xirdy itl ,oit`pnl zewwfp odizeype ,uegxl wegx mewna oiklede Ðäìéáèá,wegx mewna leahl miypd zeklede ,ze`eewn odl oi`y Ð

.miyp izy mr mc` cgiizi `l :(a,t oiyeciw) opze odnr cgiizne .odixg` scex ryx yie .mipkyd oiyibxne dzxagl d`xeweàøäðdliah ybxd ,ugxnl `le dliahl ie`x Ð

ze`vgxn meync `nrh la` .dl jenq `dc ,`kil.`ki` Ð'åë íëç ãéîìú ïéà.dxeza weqrl lekie ,lefa gwlpe ,lk`nl aeh wxidy itl Ðïéôôåëå.opiqxb Ð
úô
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íàåoi`e mipta xvwzny mewnn `l` ,ynn zywd on `l Ð zywd on dl oiccen e`l

xir :yxit l`ppg epiaxe .dlrn ly eze` lhip eli`n rxb `lc ,mitl` zrax` my

.jlede xvwzn oi`y Ð zywk dieyrd

ùôðdinzqc meyn Ð dxic `le ,zen` rax` xikfd ytp iab Ð zen` rax` ea yiy

xyb iabe .qxhpewd yxitck ,dxicl ieyr

ezen` rax` xikfd `ly dne .dxic xikfd xaw

xaw `dc ,zen` rax` ediinzqc meyn e`l Ð

zia xikfdy oeik `l` .zen` rax` ied `l `nzq

zegtc ,zen` rax` xikfd eli`k Ð dxic

.dxic ied `l zen` rax`n

àìoipady qxhpewa yxit Ð milydl `kixv

,zen` rax` lr zen` rax` ied `l

epiaxl d`xpe .zen` rax`l dnilyn dxrnde

yi cere .zen` rax` aex oipa `diy jixvc :wgvi

,zen` rax` oipaa yic Ð milydl :yxtl

oi`e ,oipal dtxvl dxrnl dnilyny xn`we

.dxrnd seqn `l` cecnl oiligzn

ìë,lefa gwipy itl :yexit Ð wxi da oi`y xir

wxta xn`c `de .dxeza weqrl lekie

`wxi lekil `l ax ia xa (a,nw zay) "oilez"

daxd `ivedl el mxeby rnyn Ð xixbc meyn

lyean la` ,ig wxia ixiin mzd Ð mgl zlik`a

.lw xaca riayne aeh
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áø øa àéiçå .Bæì ótø÷å Bæì ótø÷ :øîà àðeä¨¨©©§¥¨§©§¥¨§¦¨©©

ì ãçà ótø÷ àlà ïéðúBð ïéà :øîà,àëéøö .íäéðL ¨©¥§¦¤¨©§¥¤¨¦§¥¤§¦¨
àëä ïðéòîLà éàc¯øzéä ãö déì äåäc íeMî §¦©§©¦©¨¨¦©£¨¥©¤¥
íúä ìáà ,àøwéòî¯íúä ïðéòîLà éàå .àì àîéà¯ ¥¦¨¨£¨¨¨¥¨¨§¦©§©¦©¨¨

à÷éçc àìc àëä ìáà ,eäéézLéîLz à÷éçãc íeMî¦¦§¦¨©§¦§©§£¨¨¨§¨§¦¨
eäéézLéîLz¯øúé ïéa éåä änëå .àëéøö ,àì àîéà ©§¦§©§¥¨¨§¦¨§©¨¨¥¥¤¤

àáø .änà íétìà :øîà àðeä áø øa äaø ?úL÷ì§¤¤©¨©©¨¨©©§©¦©¨¨¨
íétìàî øúé eléôà :øîà àðeä áø øa äaøc déøa§¥§©¨©©¨¨©£¦¨¥¥©§©¦
áø øa äaøc déøa àáøc déúååk :ééaà øîà .änà©¨¨©©©¥§¨¥§¨¨§¥§©¨©©

éòa éàc ,àøazñî àðeä¯.íéza Cøc éúà øãä ¨¦§©§¨§¦¨¥£©¨¥¤¤¨¦
úBäBáb úBiãeãb íL eéä"éàî ."'åë íéçôè äøNò ¨¨§¦§£¨¨§¨¦©

ìL :äãeäé áø øîà ?úBiãeãbïäéìò ïéàL úBvéçî L §¦¨©©§¨¨§¦¤¥£¥¤
äø÷z ïäéìò Léå úBvéçî ézL :eäì àéòaéà .äø÷z¦§¨¦©£¨§§¥§¦§¥£¥¤¦§¨
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íiaL úéaäå ,dëBúaL ïéðbøeaäå ,äøéc úéa ïäa Léå¯ïéàL elàå .dnò ïéøaòúî elà éøä §¥¨¤¥¦¨§©§¨¦¤§¨§©©¦¤©¨£¥¥¦§©§¦¦¨§¥¤¥
úéa ïäì ïéàL øáwäå øLbäå ,Cìéàå Cìéà äéúBçeø ézLî äöøôpL Lôð :dnò ïéøaòúî¦§©§¦¦¨¤¤¤¦§§¨¦§¥¤¨¥¨§¥¨§©¤¤§©¤¤¤¥¨¤¥
,íéøîBkì äøéc úéa dì ïéàL äøæ äãBáò úéáe ,ïfçì äøéc úéa dì ïéàL úñðkä úéáe ,äøéc¦¨¥©§¤¤¤¥¨¥¦¨©©¨¥£¨¨¨¤¥¨¥¦¨©¨¦
,dëBúaL CáBLå øãâå äøòîe çéLå øBáe ,äøéc úéa ïäì ïéàL úBãOaL úBøöBàäå úBåøeàäå§¨¨§¨¨¤©¨¤¥¨¤¥¦¨§¦©§¨¨§¨¥§¨¤§¨

äðéôqaL úéaäå¯Cìéà äéúBçeø ézLî äöøôpL Lôð :úäéî éðú÷ .dnò ïéøaòúî elà ïéà §©©¦¤©§¦¨¥¥¦§©§¦¦¨¨¨¥¦©¤¤¤¦§§¨¦§¥¤¨¥¨
åàì éàî .Cìéàå¯:àtt áø øîà ?éæç éàîì íiaL úéa .äø÷z àkéìc ,àì ?äø÷z àkéàc §¥¨©¨§¦¨¦§¨¨§¥¨¦§¨©¦¤©¨§©£¦¨©©©¨

äøòî :àéiç éaø éðúäå ?dnò úøaòúî ïéà äøòîe .äðéôqaL íéìk Ba úBpôì éeNòL úéa©¦¤¨§©¥¦¤©§¦¨§¨¨¥¦§©¤¤¦¨§¨¨¥©¦¦¨§¨¨
,àëéøö àì !déôeb ïéða íeMî déì ÷Btéúå .äét ìò ïéða LiLk :ééaà øîà !dnò úøaòúî¦§©¤¤¦¨¨©©©¥§¤¥¦§¨©¦¨§¥¥¦¦§¨¥¨§¦¨
:àcñç áø áéúî .ïäéza çútî àlà ïäì ïéããBî ïéà ïéôéøö éáLBé :àðeä áø øîà .íéìLäì§©§¦¨©©¨§¥§¦¦¥§¦¨¤¤¨¦¤©¨¥¤§¦©¦§¨
éì éæç éãéãì :ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa äaø øîàå ,"úBîéLéä úéaî ïcøiä ìò eðçiå"©©£©©©§¥¦¥©§¦©£©©¨©©¨¨£©©¦¨¨§¦¦£¦¦
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רנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc oiaexir(ycew zay meil)

.øéàî éaø éøác ,øéòì ótø÷ ïéðúBðz` cecnl mi`a xy`k ,xnelk §¦©§©¨¦¦§¥©¦¥¦
ly wix ghy dligz migipn ,xird ly dn` miitl` inegz
enk oecip df ghye ,xirl jenqa dn` yily ipye dn` miray
uegn dn` miitl` cecnl miligzn oldle myne ,dnvr xird

.xirleøîà àì ,íéøîBà íéîëçåoic.úBøééò ézL ïéa àlà 'ótø÷' ©£¨¦§¦Ÿ¨§©§©¤¨¥§¥£¨
zepnl miligzn `l` ,zicigi xirl sqep ghy mipzep oi` ,xnelk
zexiir izy yiy ote`a wxe ,ynn xird seqn dn` miitl`

.eci lr oxagl ick ,odipia 'stxw' odl mipzep efl ef zekenqd
øîzéàå,minkg zhiy xe`iaa yxcnd ziaa zwelgn dxn`pe - §¦§©

.zexiir izy oia mipzep zetitxw dnk,øîà àðeä áømipzepótø÷ ©¨¨©©§©
.Bæì ótø÷å Bæìipye dn` miray xeriya wix yxbn mipzep ,xnelk ¨§©§©¨

cr efn ef zewegx od m`y `vnpe ,zexiird on zg` lkl yily
zeidl eicgi zetxhvn yilye zen` zg`e mirax`e d`n xeriy

.zg` xirk.ïäézLéì ãçà ótø÷ àlà ïéðúBð ïéà ,øîà áø øa àéiçå§¦¨©©¨©¥§¦¤¨©§©¤¨¦§¥¤
izyl yily ipye dn` miray ly cg` ghy mipzep ,xnelk
izye dn` miray cr efn ef zewegx od m` jkitle ,eicgi zexiird
xzei odipia yi m` la` ,zg` xir zeidl zetxhvn yily

.zepey zexiir izyk mpic df xeriyn
zhiyly ,epic z` xg` mewna `ped ax xn` xaky ,`vnp
,denzl yi ok m`e ,zexiird on zg` lkl stxw mipzep minkg
izyk dzyrpe dvxtpy xird znegy eprinydl jxved recn

.yilye zen` zg`e mirax`e d`na dxeriy mixr
:`xnbd zvxznàëéøöipya df oic eprinydl `ped ax jxved - §¦¨

,dizeneg evxtpy zg` xir iabl mbe zexiir izy iabl mb ,mipte`
.mdn cg` lka yecig yiy meynàëä ïðéòîLà éàcdid m`y - §¦©§§¦¨¨¨

epiid mixeaq ,dvxtpy xird zvign oiprl ,o`k wx z`f eprinyn
,cv lkl stxw mipzep dfk ote`a wxy xnelãö déì äåäc íeMî¦©£¨¥©

àøwéòî øzéäeid ixdy ,dligzn xzid el` mixrl didy itl - ¤¥¥¦¨¨
izy ici lr efl ef otxvl lwdl yi jkitle ,ynn zg` xir

,zetitxwíúä ìáàef zexaegn eid `ly zexiir izy iabl ,my - £¨¨¨
,mlern eflàì àîéà`l` mipzep oi`y xnel mixeaq epiid - ¥¨Ÿ

ipye dn` mirayn xzei odipia yi m`e ,odizyl cg` stxw
eprinydl `ped ax jxved jkitle ,zg` xirl zeyrp opi` yily

.efl stxwe efl stxw mipzep dfk ote`a s`y
íúä ïðéòîLà éàå,my wx df oic eprinyn `ped ax did m`e - §¦©§§¦¨¨¨

dfk ote`a wxy xnel epiid mixeaq ,zepey zexiir izy iabl
,odn zg` lkl stxw mipzepeäéézLéîLz à÷éçãc íeMîitl - ¦¦§¦¨©§¦§©§

on zg` lk dkixve ,cg` stxwa ynzydl mewnd odl wegcy
xy`k jkitle ,xird on wlgk oecip `ede ,dnvrl stxw zexiird

.zg` xirk mixrd zepecip el` zetitxw ipy mixagznàëä ìáà£¨¨¨
,dvxtpy xird zneg oiprl ,o`k -eäéézLéîLz à÷éçc àìc- §Ÿ§¦¨©§¦§©§

ixdy ,cg` stxwa ynzydl xird iwlg ipyl mewnd wegc oi`y
,llk el ekxved `le mizaa iepa df mewn did dligznàì àîéà¥¨Ÿ

,mdipyl cg` stxw `l` mipzep oi`y xnel epiid mixeaq -
àëéøöte`a s`y eprinydl `ped ax jxved jkitl -mipzep df o §¦¨

.zetitxw ipy mdl
:`xnbd zxxan .'zywk dieyrd xir' ipica oecl day `xnbd

úL÷ì øúé ïéa éåä änëå'lag'd oiay llgd xeriy `ed dnk cr - §©¨¨¥¥¤¤§¤¤¤¤
oi` m`y ,`ziixaa x`azpy oicd z` dfa xn`p oiicry ,zywl
miptay llgd z` mipc zywd iy`x ipy oia dn` mitl` zrax`

.miza `ln `ed eli`k
:df oica mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian,øîà àðeä áø øa äaø©¨©©¨¨©

cr zywl 'xzi'd oia yi m`änà íétìàiy`x ipy z` sxvl ozip ¤¤©§©¦©¨
,[8 ` xeiv] dn` mitl` zrax` mdipia oi`y lk ,dfl df zywd
zywd oia yi m` la` ,zg` xirk dllge zywd lk ziyrpe
megzd z` zepnl mze` mitxvn oi` dn` miitl`n xzei 'xzi'l¤¤

.ezian cg` lkl miccen `l` ,'xzi'd on¤¤
eléôà ,øîà àðeä áø øa äaøc déøa àáøoiay wgxnd xeriy m` ¨¨§¥§©¨©©¨¨©£¦

`ed 'xzi'l zywdänà íétìàî øúéiy`x ipy z` sxvl ozip ¤¤¨¥¥©§©¦©¨
.dn` mitl` zrax` mdipia oi`y lk ,dfl df zywd

déúååk ,éiaà øîàezhiyk -àðeä áø øa äaøc déøa àáøc ¨©©©¥§¨¥§¨¨§¥§©¨©©¨
,àøazñîdn` miitl`n dlrnl 'xzi'l zywd oia yi m` elit`y ¦§©§¨¤¤

meyn ,dfl df zywd iy`x z` sxvl ozipCøc éúà øãä éòa éàc§¦¨¥¨©¨¥¤¤
íézamizad jxc 'xzi'd mewnl jlil leki mc` dvex m`y - ¨¦¤¤

,cg`d zywd y`xl cr jldl `ed i`yx ixdy ,zywl aiaqny
megzy xg`n ,[8 a xeiv] 'xzi'd jxc ipyd zywd y`xl myne¤¤
jkitle ,dn` mitl` zrax` mdipia oi`y ,dfa df rlaen mdipy

a miaygzn ep` oi`s`y ,'xzi'l zywd oiay llgd ly ekxe`¤¤
miza `ln eli`k eze` mipc dn` miitl`n xzei jex` m`

.zexivge
dpyna epipy(:ap lirl):,'åë íéçôè äøNò úBäBáb úBiãeãb íL eéä̈¨§¦§£¨¨§¨¦

.ocbpk dcind z` oi`iven
:`xnbd zxxanéàîmd dn -,äãeäé áø øîà .úBiãeãblra mewn ©§¦¨©©§¨

ìL,úBvéçî Lit lr s`,äø÷z ïäéìò ïéàLmitxvn mewn lkn ¨Ÿ§¦¤¥£¥¤¦§¨
.d`lde mdn dn` miitl` mipene ,xirl mze`

eäì àéòaéàea yiy mewn ,daiyid ipa ewtzqp -Léå úBvéçî ézL ¦©§¨§§¥§¦§¥
eäî ,äø÷z ïäéìòzetxhvnd zeicecbk epic m`d ,epic dn - £¥¤¦§¨©

.`l e` ,xirl
:`ziixan wtqd heytl dqpn `xnbdòîL àzdi`x rnye `ea - ¨§©

,`ziixaa epipy .df wtq heytldnò ïéøaòúnL elà,xird mr - ¥¤¦§©§¦¦¨
dn` miitl` mipeny ,'xir ly dxeair'k miyrpd md el` ,xnelk

.d`lde mdn zay megzlLôð[xawd iab lry oipa-]da LiL ¤¤¤¥¨
øLbäå ,úBnà òaøà ìò úBnà òaøàøáwäå[zexaw zia-]ïäa LiL ©§©©©©§©©§©¤¤§©¤¤¤¥¨¤

äøéc úéazia xney xear e` ,qkn lhepd xybd xney xear ¥¦¨
,zexawdïfçì äøéc úéa da LiL úñðkä úéáe,[yny-]úéáe ¥©§¤¤¤¥¨¥¦¨§©¨¥

úBåøeàäå ,íéøîBkì äøéc úéa da LiL íéáëBk úãBáò,miqeq ly £©¨¦¤¥¨¥¦¨©¨¦§¨¨
úBøöBàäåoiie onye d`eaz lyäøéc úéa ïäa Léå ,úBãOaL §¨¨¤©¨§¥¨¤¥¦¨

,xneylïéðâøeaäåzexit ixneyl mipwe daxrn miyery sixv-] §©§¨¦
[zeter iciiv e`dëBúaL,[dcyd jezay-]úéaäåi` lr cnerd ¤§¨§©©¦

,íiaLipye dn` miray jeza xirl md mikenq m` el` lk ¤©¨
,yilydnò ïéøaòúî elà éøämitqepe 'xir ly dxeair' miyrp - £¥¥¦§©§¦¦¨

.d`lde mdn dn` miitl` mipene ,dghy lr
dnò ïéøaòúî ïéàL elàå,'xir ly dxeair' miyrp oi`y -Lôð §¥¤¥¦§©§¦¦¨¤¤

[xawd lry oipa-]Cìéàå Eìéà äéúBçeø éúMî äöøôpLdvxtpy - ¤¦§§¨¦§¥¤¨¥¨§¥¨
,zevign izy `l` da exzep `le ,o`kle o`kl miccv ipyn

ïäì ïéàL øáwäå øLbäå[oda-]äøéc úéa,xneylàL úñðkä úéáeïé §©¤¤§©¤¤¤¥¨¤¥¦¨¥©§¤¤¤¥
dì[da-]äøéc úéa dì ïéàL íéáëBk úãBáò úéáe ,ïfçì äøéc úéa ¨¥¦¨§©¨¥£©¨¦¤¥¨¥¦¨

äøéc úéa ïäì ïéàL úBãOaL úBøöBàäå úBåøeàäå ,íéøîBkì©¨¦§¨¨§¨¨¤©¨¤¥¨¤¥¦¨
,xneyløBáe,[dlebr dxitg-]çéLå,[dxve dkex` dxitg-] §¦©

øãâå ,äøòîemipa`CáBLåmipeidëBúaL,[dcyd jezay-]úéaäå §¨¨§¨¥§¨¤§¨§©©¦
Lcneräðéôqa,xirl jenqa zcnerddnò ïéøaòúî elà ïéà- ¤©§¦¨¥¥¦§©§¦¦¨

.dxicl miie`x mpi`y itl ,'xir ly dxeair'l miyrp mpi`
oiprl wtqd z` ef `ziixan heytl yi cvik `xnbd zx`an dzr

:dxwze zevign izyúäéî éðz÷,`ziixaa mipt lk lr epipy - ¨¨¥¦©
yLôð[xawd lry oipa-]Cìéàå Cìéà äéúBçeø éúMî äöøôpL ¤¤¤¦§§¨¦§¥¤¨¥¨§¥¨

:`xnbd zxxan .xirl ztxhvn dpi`éàîzpeek `id dn - ©
,`ziixadåàìote`a elit` dzpeek oi` m`d -äø÷z àkéàc- ©§¦¨¦§¨

da exzepy epiidc ,dizegex izyn dvxtpy ef ytpl dxwz yiy
yie ,xird mr ztxhvn dpi` ok it lr s`e ,dxwze zevign izy
sxhvn zevign yly ea yiy mewn wxy ,wtqd o`kn heytl
yiy mewn la` ,dxwz eilr oi` m` elit` ,dzenk zeidl xirl

.dxwz eilr yi m` elit` sxhvn epi` zevign izy ea
:`xnbd dgecàìyxtl ozipy itl ,`ziixad on ok gikedl oi` - Ÿ

ote`a zwqer `idyäø÷z àkéìcdvxtpy ef ytpl dxwz oi`y - §¥¨¦§¨
mewn la` ,xird izal ztxhvn dpi` jkitle ,dizegex izyn

.sxhvny okzi dxwze zevign izy ea yiy
ziay `ziixaa epipy :`ziixaa e`aedy mipic zxxan `xnbd
jeza cner `ed m` ,xird izal sxhvn ,miay i` lr cnerd

:`xnbd zxxan .xirl yily ipye dn` mirayéàîì íiaL úéa©¦¤©¨§©
éæç`lde ,xirl etxvl ozip jk meyny ,ie`x `ed yeniy dfi`l - ¨¥
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המשך בעמוד רספ



רנח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc oiaexir(oey`x meil)

àéðúc ,éànL,`ziixaa epipy jk ixdy -äMîçmixcd miyp` ©©§©§¨£¦¨
zg` xvgaïáeøéò úà eábLjxevl zt mdn cg` lk ozpy - ¤¨¤¥¨

,zexivg iaexiríéìë éðLa eäeðúðe,cg` ziaa mipeyéànL úéa §¨¦§¥¥¦¥©©
.áeøéò äæ éøä íéøîBà ìlä úéáe ,áeøéò äæ ïéà íéøîBà,`vnp §¦¥¤¥¥¦¥§¦£¥¤¥

xaeq liren epi` milk ipyl wlgpy aexiry xn`y l`enyy
epicia `ed llk ixd ,xacd okzi cvike ,i`ny zia zhiyk

.i`ny zia mr mdizewelgna lld ziak dkldy
:`xnbd zvxznàîéz eléôàxaeq l`enyy xn`z m` elit` - £¦¥¨

kìlä úéac meyn ,`iyew jka oi`ìlä úéa éøîà÷ àì ïàk ãò ¥¦¥©¨Ÿ¨¨§¥¥¦¥
íúä,aexir df ixd eaexir wlegdy my lld zia exn` `l -àlà ¨¨¤¨

ote`aøzéiàå àðîì ïééìîc`le ,aexird on cg` ilk `liny - §©§¨§¨¨§¦©©
egxk lra jxved jkitle ,ztd lk z` gipdl mewn ic ea did

,sqep ilka aexird zix`y z` gipdl,âìôéî débìôc àëéä ìáà£¨¥¨§©§¥¦§©
àìzia micen milk ipya ezrcn dligzn ewligy ote`a la` - Ÿ

z` wlegd' l`eny xn` jkitle ,liren df aexir oi`y lld
.'aexir epi` eaexir

:`xnbd zxxanél änì ézøúåeprinydl l`eny jxved recn - §©§¥¨¨¦
wlegd' oic mbe 'eaexir lr citwnd' oic mb ,elld mipicd ipy z`

g` mrh ixd ,'eaexir z`lk ly aexird `diy jixvy ,mdipyl c
e` eilr citwn m` liren `ed oi` jkitle ,cgi axern xvgd ipa
cg` z` eprinyiy jka did ic ok m`e ,miwlg ipyl ewlig m`

.ipyd oicd z` s` jkn epiid micnle ,elld mipicd on
:`xnbd zx`anéëéøöipya df oic eprinydl l`eny jxved - §¦¥

meyn ,mipte`íúä ïðéòîLà éàcmy wx eprinyn did m`y - §¦©§§¦¨¨¨
oi`y xacd mrhy ,xnel epiid mixeaq ,eaexir lr citwnd iabl

'aexir' my eilrãéô÷c íeMî`ly mixg` lr citwny xg`n - ¦§¨¦
,ezitn elk`iàëä ìáàoi`y ,eaexir z` wleg iabl o`k la` - £¨¨¨

,ezitn elk`i m` eixag lr citwn xvgd ipan cg`àì àîéà- ¥¨Ÿ
.aexird z` zlqet ef dwelg oi`y epiid mixeaqàëä ïðéòîLà éàå§¦©§§¦¨¨¨

epiid mixeaq ,eaexir z` wlegd iabl o`k eprinyn did m`e -
leqt aexird dfk ote`a wxy xnelâìôéî débìôc íeMîxg`n - ¦§©§¥¦§©

epi` ixdy ,'aexir'd my z` jka lhiae ,miwlg ipyl ewlige
,axerníúä ìáàlky ,eaexir lr citwnd iabl my la` - £¨¨¨

,cg` ilka gpen aexirdàì àîéàlqet df oi`y epiid mixeaq - ¥¨Ÿ
,aexird z`àëéøö.mdipya eprinydl l`eny jxved jkl - §¦¨

:l`eny ixaca dxizq dywn `xnbdáøì àaà éaø déì øîà̈©¥©¦©¨§©
àzøöòî éáa ,äãeäé[cad ziaa-]éîe ,éàkæ áø éácke-][iøîà §¨§¥©£©§¨§¥©©©¦¨©

ìàeîLyBáeøéò úà ÷ìBçämilk ipyaøîàäå ,áeøéò Bðéàixde-] §¥©¥¤¥¥¥§¨¨©
[xn`,ìàeîLd lrayBa ïéçépnL úéad z`áeøéòixiic lk ly §¥©¦¤©¦¦¥

,xvgdéøö Bðéàïzéì C`ed s`útä úàyie .xvgd ipa x`y mr ¥¨¦¦¥¤©©
,xxalàîòè éàîzt ozil jixv `ed oi`y xacd mrh dn - ©©§¨
,elynåàìmrhd oi` m`d -øîàc íeMî,xaeq l`enyy xg`n - ©¦§¨©

éîc àëä çpîc ïàîk àlña çpîc ïåéëcyi mzqd one xg`ny - §¥¨§©©§©¨§©§©©¨¨¨¥
cgi aexirl dtxvl ozip ,eziaay lqa zgpend zt ziad lral
ilka mnr zgpen `id oi`y s` ,xvgd ipa x`y ly ztd mr
milk ipya eaexir z` wlegd recn ,zeywdl yi ok m`e ,cg`

ixd ,aexir epi`énð àëäc ,xnel yi dfa s` -àlña çpîc ïåék ¨¨©¦¥¨§©©§©¨
éîc àëä çpîc ïàîkeze`ay xg` lqa zt gipde xg`ny - §©§©©¨¨¨¥

x`y ly aexird zt mr o`k zgpen `id eli`k df ixd ,ziad
.xvgd ixiic

:`xnbd zvxzndéì øîà,`a` iaxl dcedi axíúäiabl ,my - ¨©¥¨¨
xeht ziad lray mrhd oi` ,aexird z` ea migipny zia

`l` ,eziaay lqa zgpend zt xak el yiy meyn zt gipdlnóà©
ïéàL ét ìòelútx`y mr aexir gipdl jixv `ed oi` llk eziaa ©¦¤¥©
,xvgd ipaàîòè éàîmrh `ed dne -meyn ,xacdàëä eäleëc ©©§¨§§¨¨

éøééceidiy ick `ed xvgd ipa ici lr ztd zgpd mrhy itl - ¨§¥
lra la` ,mzit z` ea egipdy ziaa mixc md eli`k mipecip

.jk jxevl zt gipdl jixv epi` lreta my xcy ziad
aexirl zt zgpd dliren cvik mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:xvg dze`a lehlhd xizdl,ìàeîL øîàzgpdy xacd mrh ¨©§¥
áeøéò`ed zg` zeyxl xvgd ipa lk z` ztxvn.ïéð÷ íeMî ¥¦¦§¨

aexird gpen eay ziad lra dpwn ztd zpizp ici lry ,xnelk
xvgae ziaa mitzey mleky `vnpe ,xvgd ixiic lkl eziaa wlg
`l` o`k oi`y ,xvgl mizad on lhlhl xzen jkitle ,eaiaqy

.cala zg` zeyx
øîàz íàå,dywz m`e -ïéà äî éðtîxvgd ixiicïéðB÷wlg §¦Ÿ©¦§¥¨¥¦

ziad eze`aazpizpäòîminkg epwizy mrhd dne ,sqk ly §¨¨
,`ed uexizd .`weeca zt ozilL éðtîsqk drnäéeöî dðéàlv` ¦§¥¤¥¨§¨

mc` ipa,úBúaL éáøòazngn axrl elkei `l minrty `vnpe §©§¥©¨
zt zpizp ici lr eaxriy minkg epwiz ok lre ,zernd oexqg

.mizaa dievnd
:`xnbd dywnéð÷ì eäéî áøéòc àëéälr mc` axiry ote`a - ¥¨§¥©¦¦§¥

dpew ixdy ,mewn lkn aexird lireiy did jixv zern zpizp ici
zta `weec zepwl minkg exn` mrh dne ,dxic dze`a wlg `ed

.zerna `le
:`xnbd zvxznäøéæb,zern zpizp lirez `ly minkg exfb - §¥¨

eyygy meyneøîàé ànLzpizpyäòî`id sqkøwéò,aexird ¤¨Ÿ§¨¨¦¨
,zta s` axrl xyt`y erci `leäòî çéëL àìc ïéðîæå- §¦§¦§Ÿ§¦©¨¨

,mcia zeievn zern eidi `l mizirleúôa éáeøòéàì éúà àìå- §Ÿ¨¥§¦£¥§©
,zta eaxri `leéìe÷ìwéàì áeøéò éúàå,lewliw didi jk ici lre - §¨¥¥§¦©§¥

.l`xyin aexir zxez gkzyzy
:dfa wlegd zrc z` d`ian `xnbd,øîà äaøxacd mrh ©¨¨©

zgpdyáeøéò`ed zg` zeyxl xvgd ixiic z` ztxvníeMî ¥¦
.äøécmipecip xvgay mizad cg`a ztd zpizp ici lry ,xnelk ¦¨

mewna xecl mc`d jxcy itl ,ziad eze`a md mixc eli`k lkd
,ef dxicl xvgay ezxic z` lhane ,ezit z` gipn `ed eay
.da lhlhl md mi`yx jkitle ,zg` zeyxa mixc lkdy `vnpe

:`xnbd zxxaneäééðéa éàîzhiy oia dkldl yi welig dn - ©¥©§
aexir' xaeqd dax zhiyl ,'oipw meyn aexir' xaeqd l`eny

.'dxic meyn
:`xnbd zx`aneäééðéa àkéàdyly oiprl mdipia welig yi - ¦¨¥©§

zpizp ici lr axrl ozip m`d ,cg`d .mixac.éìkxaeqd zrcl §¦
x`y jxck ,'xceq oipw' ilka zeyrl ozip 'oipw meyn aexir'
axrl xyt` i` 'dxic meyn aexir' xaeqd zrcl j` ,mipiipw

.eilk mewna `le ezit mewna `l` xc mc` oi` oky ,zta `l`
,zt zgpd ici lr aexir ziiyr oiprl `ed mdipia ipyd weligd

,zecerq izy oefn ick da yiyå`id,äèeøt äåMî úBçôzrcly §¨¦¨¤§¨
oi`y zt ici lr oipw zeyrl xyt` i` 'oipw meyn aexir' xaeqd
yiy jka ic 'dxic meyn aexir' xaeqd zrcl j` ,dhext dey da

.zecerq izy oefn ick da

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

המשך ביפור למס' עירובין ליום רפשון עמ' פ

שתומשך על כל השנה כולה גם השמחה דחג הסוכות הקשורה עם ברכת ה' – "באספך מגרנך ומיקבך", כפשוטם של עניינים – מילוי 
כל צרכי האדם "מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה".

משיחת וא"ו תשרי, ה'תשכ"ח



רנט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc oiaexir(ycew zay meil)

d`nn xzei xird iwlg ipy oia yi m`y ,`ped ax ixacn x`ean
eli`e ,eicgi mitxhvn mpi` aey yilye zen` zg`e mirax`e
zegt zywd iy`x ipy oia yi m`y `ped ax xn` epziibeqa

xvl ozip dn` mitl` zrax`n.zg` xirl mt
:`xnbd zvxznàéL÷ àì ,àleò øa äaø øîàzeywdl oi` - ¨©©¨©¨Ÿ©§¨

zwqer odn zg` lky itl ,`ped ax ly zexnind oia dxizq
.xg` ote`aïàkdieyrd xir' iabl epziibeqa xn`y `xnind - ¨

zwqer ,'zywkan dvxtpy xirúçà çeøixdy ,cg` cvn - §©©©
iy`x cvn wxe ,dfl df xird iza mixaegn dnvr zywd cvn
zrax` zywd iy`x ipy oia oi` m` jkitle ,md micxtp zywd

.zg` xirk dllge zywd lk ziyrp dn` mitl`ïàk- ¨
xira zwqer ,dvxtpy xird zneg iabl `ped ax ly `xnind

dvxtpyúBçeø éúMîdizeneg evxtpy epiidc ,miccv ipyn - ¦§¥

yi m`y ,xzei xeng dpic jkitle ,df cbpk df xird iciv ipyn
md yilye zen` zg`e mirax`e d`nn xzei miwlgd ipy oia

.zepey mixr izyk mipecip
:`xnbd zxxanïì òîLî à÷ éàîe`ped ax eprinyn dn - ©¨©§©¨

zen` zg`e mirax`e d`na `ed xird zvxit xeriyy exne`a
izy yi xy`ky eprinydl ezpeeky xnel jixv gxkda ,yilye

efl ef zekenqd zexiirBæì ótø÷å Bæì ótø÷ ïéðúBðcmipzep - §§¦©§©¨§©§©¨
on zg` lkl yily ipye dn` miray ly wix yxbn xeriy
zewegx m` jkitle ,dnvr xird enk oecip df xeriye ,mixrd
od yilye zen` zg`e mirax`e d`n cr efn ef zexiird izy

,denzl yi ok m`e .zg` xirk zepecipàãç àðeä áø døîà àä̈£¨¨©¨£¨
àðîéæ,zg` mrt df oic `ped ax xn` xak ixd -ïðúcjky - ¦§¨¦§©
epipy(.fp oldl),
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc oiaexir(iying meil)

,dicnel z` zxxerne dxenge dwenr ,'zipxir' ,ef z`
`ed oyi jkitle ,dlila ok zngn oyil did leki `ly ,'ezxirpde'

.dzr
déì éøîàmicinlzd exn` -eððétöä ,éàòlà éaøì[ep`xd-]ïëéä ¨§¥¥§©¦¦§©©§¦¥¥¨

ïeôö] eäaà éaø`agp ±ïäì øîà .[eda` iax ,i`rl` iaxõòééúð ©¦©¨¨¨©¨¤¦§¨¥
øézëna,`iypd on zeyx lhp -áébðäå,mexc cvl jlde - ©©§¦§¦§¦

úLáéôîìmy lre] xzeia minkg mdy ,mexc ipwf iptl ayil - ¦§¦Ÿ¤
.[eny lr m`xw lecb mc` zyeaitn didy

dippg oa ryedi iaxl egvipy dylya miyrn d`ian `xnbd
:mixacaíãà éðçvð àì éîiî ,äéððç ïa òLBäé éaø øîà,mixaca ¨©©¦§ª©¤£©§¨¦¨©Ÿ¦§©¦¨¨

.ú÷Bðéúå ÷Bðéz ,äMàî õeç¥¦¨¦§¦¤
:el` mixwna rxi` dn yxtn `edeàéä éàî äMàdid dn - ¦¨©¦

,dy` ize` dgvpy dyrndàéðñëà ìöà ézçøàúð úçà íòt©©©©¦§¨©§¦¥¤©§©§¨
úçà.zecerq ixear zlyan dzidy zg` dy` -ïéìBt éì äúNò ©©¨§¨¦¦

.dcerqa [zeiphw oin-]íBéadïBLàø,mze` il dzyry,íézìëà §¦£©§¦
äéiðL .íeìk ïäî ézøéiL àìåmizlk` ,ok il dpikdy ipyd meia - §Ÿ¦©§¦¥¤§§¦¨

íBéa ,íeìk ïäî ézøéiL àìådéLéìLdf liyaz il dpikdy §Ÿ¦©§¦¥¤§§§¦¦
çìîa ïúçéc÷ägln ea dpzp ,xnelk ,glna liyazd dtxy - ¦§¦¨©§¤©

.dlik`l ie`x did `ly cr i`cn xzeiézîòhL ïåékliyazd on ¥¨¤¨©§¦
ïäî éãé ézëLî.el` oilet lek`ln izrpnp -éì äøîàdze` ¨©§¦¨©¥¤¨§¨¦

,dy`ðéà äî éðtî ,éaøíBé ãBòaî ézãòñ øák ,dì ézøîà .ãòBñ E ©¦¦§¥¨¥§¥¨©§¦¨§¨¨©§¦¦§
ie`x epi` liyazdy dl xnel dvx `ly] dzr lek`l wewf ipi`e

.[dlik`léì äøîàmei ceran xak zcrq m` ,dy`dEì äéä ¨§¨¦¨¨§
CBLîìz`éãéEmb,útä ïî`l` zrpnp `le zt zlk`e xg`n j` ¦§¨¤¦©©

meyn xne` dz`y itk mrhd oi`y oiadl yi liyazd zlik`n
e dxfg .xak zcrqyäàt zçpä àì ànL ,éaø ,éì äøîà̈§¨¦©¦¤¨Ÿ¦©§¨¥¨

,íéðBLàøamiliyazd on hrn ixear gipdl zgky `ny ,xnelk ¨¦¦
iyilyd liyazd on dzr gipdl dz` oiekzn jkitle ,mipey`xd

.mincewd mipyd lr s`åik,íéîëç eøîà Ck àìyïéøéiLî ïéà §©¦§Ÿ¨¨§£¨¦¥§©§¦
,äøò÷a äàt ïéøéiLî ìáà ñôìéàa äàtynyd xy`k ,xnelk ¥¨§¦§¨£¨§©§¦¥¨¦§¨¨

dxicwa xiiyn epi` ,dxrwd l` dxicwd on lke`d z` xiarn
lk`nd on cg` lk migipn dcerqa milke`d la` ,ekxevl melk

.ynyd lk`n jxevl ,dxrwa
gipd `l xy` lr fnxa egikedl dzvx dy` dze` ,xnelk
exed xy` oicd itk ,ipyd meiae oey`xd meia lk`nd on dxear
xi`ydl jzpeek `ny ,wegy jxca el dxn` jkitle ,minkg
ezgvip jkae .mincewd miineid liaya s` lk`nd on dzr

.mixaca
a didy dyrn :xne`e dippg oa ryedi iax jiynneú÷Bðéz¦¤

mixaca ize` dgvipy,Cøca Cläî éúééä úçà íòt ,àéä éàî©¦©©©©¨¦¦§©¥©¤¤
Cøc äúéäådlelqa úøáBòjezéì äøîà ,da Cläî éúééäå ,äãO §¨§¨¤¤¤¤§¨¤§¨¦¦§©¥¨¨§¨¦

,éaø ,úçà ú÷Bðézike.Bæ àéä äãN àìjpd i`yx cvik ,xnelk ¦¤©©©¦Ÿ¨¤¦
.cigid zeyx `edy df mewna jldl,dì ézøîàikeCøc àì ¨©§¦¨Ÿ¤¤

àéä äLeák.o`k jlil miaxlíéèñéì ,éì äøîà[miccey-]EúBîk §¨¦¨§¨¦¦§¦§§
,äeLákjkn cenll oi` j` ,`id dlelq jxc mpn` ,xnelk §¨¨

da ekld `l` ,miax ikxvl dcyd lra ly epevxn dpzipy
ezgvip jkae .dyeak jxcl ziyrpy cr egxk lra miyp`

.mixaca zwepizd
mr didy dyrneàéä éàî ÷Bðéz,`ed dn -Cläî éúééä úçà íòt ¦©¦©©©©¨¦¦§©¥

íéëøc úLøt ìò áLBé ÷Bðéz éúéàøå ,Cøcamiyxety mewn - ©¤¤§¨¦¦¦¥©¨¨©§¨¦
.xg` cvl cg`e df cvl cg` ,mikxc ipy epnidBì ézøîàå- §¨©§¦

,wepizløéòì Cìð Cøc äæéàal` ribdl ick xegal ilr jxc efi` - §¥¤¤¤¥¥¨¦
.xirdéì øîày `l` ,xird l` miribn mikxcd ipy ,wepizdBæ- ¨©¦

`id ,cg`d cvay jxcdå ,äkeøàå äøö÷eli`Bæcvay jxcd - §¨¨©£¨§
`id ,ipyda ézëìäå .äøö÷e äkeøàwepizd dilr xn`y jxc £¨§¨¨§¨©§¦©

`idyézòbäL ïåék .äkeøàå äøö÷jenqïéôéwnL éúàöî øéòì §¨¨©£¨¥¨¤¦©§¦¨¦¨¨¦¤©¦¦
,ïéñécøôe úBpb dúBàxird jezl qpkdle mkxc xearl xyt` i`e ¨©©§¥¦

.ax iyewa `l`éøBçàì ézøæç,mikxc zyxt dze`l crézøîà ¨©§¦©£©¨©§¦
Bì,wepizl -éì zøîà àìä ,éðaef jxcyäøö÷xacd oi`e ,`id §¦£Ÿ¨©§¨¦§¨¨

.miqcxtde zepibd zngn da xearl dywy ,okéì øîà,wepizd ¨©¦
åikEì ézøîà àìmb `idy,äkeøàdxvw ok`y ,izpeek dzid efe §Ÿ¨©§¦§£¨

jxcd eli`e ,da jldl dywy jka `id dkex` la` ,zenka `id
da jleddy jka `id dxvw la` ,xzei dkex` mpn` dipyd

.qpkdl iept xird `ean z` `ven
:xne`e dippg oa ryedi iax miiqnåéz÷Lðwepiz eze`lBLàø ìò §©§¦©Ÿ

,ízà íéìBãb íéîëç íëlekL ,ìàøNé íëéøLà ,Bì ézøîàå§¨©§¦©§¥¤¦§¨¥¤§¤£¨¦§¦©¤
íëìBãbî,mkay milecbd on -íëðè÷ ãòå.mkay miphwd cre - ¦§§¤§©§©§¤

:dy` mr ie`xd xeaic xcb oipra dyrn d`ian `xnbdéñBé éaø©¦¥
àçøBàa ìéæà à÷ äåä éìéìbäzyxtl ribde ,jxca jldn did - ©§¦¦£¨¨¨¦§§¨

.jlil eilr jxc efi`a rcei did `le ,mikxcdçkLàmy ybt - ©§§¨
äéøeøáì,[oeicxz oa `pipg iax ly ezae xi`n iax ly ezy`]øîà ¦§§¨¨©

,äèBL éìéìb ,déì äøîà .ãBìì Cìð Cøc Bæéàa ,dìikeeøîà Ck àì ¨§¥¤¤¥¥§¨§¨¥§¦¦¤Ÿ¨¨§
íéîëç(d"n `"t zea`),'äMàä íò äçéN äaøz ìà'ok m`eEì äéä £¨¦©©§¤¦¨¦¨¦¨¨¨§

øîBìdxvw oeyla jzl`y z`.'ãBìì äæéàa' ©§¥¤§
:dixexa mr rxi`y sqep dyrn d`ian `xnbddézçkLà äéøeøa§§¨©§©§¥

àãéîìz àeääìcg` cinlz dybt -äLéçìa ñéøb à÷ äåäc- §©©§¦¨©£¨¨¨¦¦§¦¨
.elew z` rinyn `le ,ygla cnel didy
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רס

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc oiaexir(iyiy meil)

lr xacd cinlzd oiaiy cr,eixeaøîàpL(hi `l mixac)úà dãnìå' ¤¤¡©§©§¨¤
ïépîe .'ìàøNé éðaeicinlz z` cnll aiigyàäzL ãòmzpyn §¥¦§¨¥¦©¦©¤§¥

äøeãñ[dxeby-]øîàpL ,íäéôa(my)áéiçL ïéépîe .'íäéôa dîéN' §¨§¦¤¤¤¡©¦¨§¦¤¦©¦¤©¨
axdBì úBàøäì[ecinlzl-],íéðtxac lka mrh el ozil ,xnelk §©§¨¦

,'jnvrn mrhd dz` oad ,izrny jk' el xn`i `le ,ecnlny
øîàpL(` `k zeny),'íäéðôì íéNz øLà íéètLnä älàå'xn`p `le ¤¤¡©§¥¤©¦§¨¦£¤¨¦¦§¥¤

ayiind mrh mdiptl miyle xcql jixvy o`kne ,'mcnlz xy`'
.mcenlz z`

ipa ly mcenil xcq oipra `ziixad ixac z` zxxan `xnbd
:`xnbd dywn :l`xyiäLnî eälek eøîâéìålk ecnliy - §¦§§§¦Ÿ¤

recne ,dyn ly eitn minrt rax` mwxit z` eicgi l`xyi
eipal jk xg`e ,oxd`l cnli dligzy ,dfk ote`a wlgl ekxved

.mipwfle
`ed ok eyry xacd mrh :`xnbd zvxznïøäàì ãBák ÷Bìçì éãk§¥©£¨§©£Ÿ

,envr ipta ecnllål ceak welgl okåéðá,mnvr iptaåwelgl §¨¨§
íéð÷fì ãBáë.mnvr ipta ¨©§¥¦

:dywne `xnbd dayäLnî øîâéðå ïøäà ìeòéðåoxd` qpkiy - §¥©£Ÿ§¦§©¦Ÿ¤
dyn jlii okn xg`le ,minrt rax` ewxit z` dynn cnlie

,ezialïøäàî eøîâéìå åéða eìéiòéìåecnlie oxd` ly eipa eqpkie - §¦©§¨¨§¦§§¥©£Ÿ
oxd` jlii okn xg`le ,minrt rax` df wxt mdia`neìéiòéìå§¦©§

åéðaî eôìéìå íéð÷ærax` oxd` ly eipan ecnlie mipwfd eqpkie - §¥¦§¥§¦¨¨
,minrtìàøNé eäleëì eäðéøîâéìå eìæéìåEcnlie mipwfd ekliie - §¥§§¦§§¦§§§¦§¨¥¦§©§

.minrt rax` l`xyi lkl
:`xnbd zvxznøîb äøeábä étî äLîc ïåékcnl dyny xg`n - ¥¨§Ÿ¤¦¦©§¨¨©

,`ed jexa yecwd ly eitndéúlî àòéizñîxzei xacd riizqn - ¦§©§¨¦§¥
df ote`a xacd xcqp jkitle ,dyn ly eitn l`xyi lk ernyiy

.zg` mrt zegtl dynn l`xyi ernyiy
mewn oipra minkge dcedi iax ly mzwelgn z` zyxtn `xnbd

:oxd` ly eayenøî øîà,`ziixaa lirl `aed -äãeäé éaø ¨©©©¦§¨
.øæBç äLî ïéîéì ïøäà íìBòì ,øîBà¥§¨©£Ÿ¦¦Ÿ¤¥

:`xnbd zxxanàéðúc àä àìæà ïàîkdf oic jled in zhiyk - §©©§¨¨§©§¨
,`ziixaa epipyyìL,Cøca ïéëläî eéäL äL,eicinlz ipye ax §Ÿ¨¤¨§©§¦©¤¤

,`ed jk mzkild xcqáøäjldnå ,òöîàaìBãâjldn micinlzd ¨©¨¤§©§§
àîéì .BìàîNa ïè÷å ,Bðéîéak ef `ziixay xn`p m`d -äãeäé éaø ¦¦§¨¨¦§Ÿ¥¨©¦§¨

,àéädid aeygy itl ,dyn ly epinil ayei did oxd`y xaeqd ¦
,eipanàìåkïðaø,dyn ly el`nyl ayei oxd` didy mixaeqd §Ÿ©¨¨

.dyn oinil did ayei epa xfrl` eli`e
:`xnbd dgecàîéz eléôàmb ef `ziixay xn`z m` elit` - £¦¥¨

zhiykïðaølecby micen md s`y ,`iyew jka oi` `id ©¨¨
jldnd xg` yiyk ,axd ly epinil ayei e` jldn micinlzd
ayi oxd`y mixaeq mdy xacd mrhe ,el`nya ayei e`

`ed dyn l`nylïøäàc àçøéè íeMîz` gixhdl `ly ick - ¦¦§¨§©£Ÿ
epinil ayil did leki `l dligzn ixdy ,enewnn mewl oxd`
xg`le ,el`nyl ayiy xg` oiicr did `ly itl ,dyn ly
enewnn mewl oxd`l egixhdl evx `l mwxit z` eipa eniiqy
oxd`e dyn oinil xfrl` ayi jkitle ,dyn oinil ayil xearle

.dyn ly el`nyl enewna xzep
:`cixt iax mr rxi`y dyrn d`ian `xnbddéì äåä àãéøt éaø©¦§¥¨£¨¥

àãéîìz àeää,cg` cinlz el did -äàî òaøà déì éðz äåäc ©©§¦¨©£¨¨¥¥©§©¥¨
øîâå éðîéæze`n rax` ecenlz z` `cixt iax el dpey didy - ¦§¥§¨©

.oian cinlzd did okn xg`l wxe ,minrtàúlîì deéòa ãç àîBé¨©©§©§¦§¨

äåöîcdfi`l ezexwl ick ecenil rvn`a miyp` e`a cg` mei - §¦§¨
mr ecenil z` xenbiy xg`ly mdl xn`e ,weya devn xac jxev
mdiptln miyp`d e`viy xg`l .ef devn xacl `vii cinlz eze`

déì àðzmiiqy cr cinlz eze`l zepyl `cixt iax jiynd - ¨¨¥
,minrt ze`n rax`øîb àìåinlzd j` -.ecenil z` oiad `l c §Ÿ¨©

déì øîà,ecinlzl `cixt iaxàðL éàî àðcéàämrt dpey dn - ¨©¥¨¦§¨©§¨
jpi` meid eli`e ,minrt ze`n rax` xg`l dz` oian cinzy ,ef

.oiandéì øîà,`cixt iaxl cinlzddéì eøîàc àzòL àéääî ¨©¥¦©¦©§¨§¨§¥
äåöîc àúléî àkéà øîìaxdl el exn`y dryd dze`n - §©¦¨¦§¨§¦§¨

,weya devn xacl eze` mikixvyéàzòãì éàçñàizrc izgqd - ©§©§©§©
,cenild onøî éà÷ àzLä øî éà÷ àzLä àðéîà àzòL ìëålke - §¨©§¨£¦¨©§¨¨¥©©§¨¨¥©

jkitle ,axd mewi eiykr ,axd mewi eiykr invrl izxn` rbx
.minrt ze`n rax` xg`l elit` izpad `ldéì øîà`cixt iax ¨©¥

,ecinlzlézòc áäéì éðúàå CCwxt jl dpy`e aey`e jzrc oz - ©©§¥§©§¦¥
.devn xac eze`l `vei ip` oi`e ,minrt ze`n rax` dfàðz øãä̈©¨¨

[éðéøçà] éðîéæ äàî òaøà déìdpye `cixt iax ay ok`e - ¥©§©§¨¦§¥©£¦¥
.zetqep minrt ze`n rax` df wxt ecinlzlàì÷ úa à÷ôð©§¨©¨¨

déì äøîàå,`cixt iaxl el dxn`e lew za d`vi -éì àçéðC §¨§¨¥¦¨¥
éðL äàî òaøà Cì etñéìcrax` jl etiqeiy dz` utg m`d - §¦§¨©§©§¨§¥

,miig zepy ze`néúàc àîìòì Cøãå zà ekæéúc Bàekfzy e` - §¦§©§§¨¨§¨§¨§¨¥
ad mlerd iigl jxec ipa lke dz`.`øîàip` dvex ,`cixt iax ¨©

éúàc àîìòì ééøãå àðà ekæéðciigl ixec ipa lke ip` dkf`y - §¦§£¨§¨©§¨§¨§¨¥
.`ad mlerdàeä Ceøa LBãwä ïäì øîà,dlrn ly `ilntleðz ¨©¨¤©¨¨§

,Bæå Bæ Bì`ed ekfiy mbe ,miig zepy ze`n rax` el etqeziy mb §
.`ad mlerd iigl exec lke

:cenila mipniq ziiyr zeaiyg oipra zexnin d`ian `xnbd
ïéà ,àcñç áø øîàda àlà úéð÷ð äøBzziiyr,ïéðîéñ,epiidc ¨©©¦§¨¥¨¦§¥¤¨§¦¨¦

,mxkfiy ick cnly zerenyl mipniq envrl mc` dyriy
øîàpL(hi `l mixac)l`xUi ipA z` DcOle'éø÷z ìà ,'íäéôa dîéN ¤¤¡©§©§¨¤§¥¦§¨¥¦¨§¦¤©¦§¥

,'dðîéñ' àlà 'dîéN'l`xyi ipa z` cnll dyn deehvpy ,epiidc ¦¨¤¨¦¨¨
.mdita dniyle dipniq mr cgi `qxibd z`

dòîLef `xnin rny -dén÷ døîà ìæà ,àáøònî àôéìçz áø- ©§¨©©£¦¨¦©£¨¨¨©£¨¨©¥
iptl dxn`e jldøîà .eäaà éaøc,eda` iax elíúäî ïezà §©¦©¨¨©©¥¨¨

dì eúéðúîdniy' `xwnd on epiidc ,myn df oipr micnl mz` - ©§¦¨
,'mditadì ïðéðúî àëäî ïðà`xwnn z`f micnl epgp` eli`e - £©¥¨¨©§¦¨¨

df(k `l dinxi),'åâå 'Cì éîéN íéðiö Cì éáévä'zpeeky yexcl yie ©¦¦¨¦ª¦¦¦¨
epcnll `xwndíéðeiö eNò[mipniq-].äøBzì £¦¦©¨
:`xnbd zxxanàeä àðîéñc àðMéì ïeiö éàäc òîLî éàîeoipn - ©©§©§©¦¦§¨§¦¨¨

.'oniq' oeyl `ed 'oeiv'y cenll yi
dnn z`f cenll yi :`xnbd zx`anáéúëc(eh hl l`wfgi)äàøå' ¦§¦§¨¨

.'ïeiö Bìöà äðáe íãà íöòlr mc` mvr d`x xy`k ,xnelk ¤¤¨¨¨¨¤§¦
zexdh iyere mikxc ikled e`xiy ick ,oniq my gipd jxcd

.myn eyxtie
àëäî ,øîà øæòéìà éaødxezl mipniq zeyrl cenll yi - ©¦¡¦¤¤¨©¥¨¨

df `xwnn(c f ilyn),'àø÷ú äðéaì òãîe zà éúçà äîëçì øîà'¡Ÿ©¨§¨£Ÿ¦¨§Ÿ̈©¦¨¦§¨
,äøBzì íéòãBî äNòxcq z` jl miricend mipniq dyr ,xnelk £¥¨¦©¨

.jcenil
,øîà àáø,xg` ote`a eyxecl yi df `xwn,äøBzì íéãòBî äNò ¨¨¨©£¥£¦©¨

'mircen' mewnae ,zetlgznd zeaizd on `id ef daizy ,xnelk
erciiy ,eicinlzl mizr axd rawiy epiide ,'micren' `exwl yi

.eiptl zepyle `eal izn
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המשך ביפור למס' עירובין ליום שישי עמ' ב

מה שמאחד את כל ישראל בסוכה אחת, באותם ענני הכבוד – שכולם "בנים אתם להי' אלוקיכם", ו"אף־על־פי שחטא ישראל הוא.
משיחת וא"ו תשרי, ה'תשכ"ח



רסי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc oiaexir(ycew zay meil)

.miay ziaa xecl jxc oi`
:`xnbd zx`an,àtt áø øîàa zwqer `ziixadéeNòL úéa ¨©©¨¨©¦¤¨

Ba úBpôì[eil`-].äðéôqaL íéìk §©¥¦¤©§¦¨
.dnr xarzdl xirl ztxhvn dpi` dxrny ,`ziixaa epipy cer

:`xnbd jk lr dywnåikdnò úøaòúî ïéà äøòî,xird mr - §§¨¨¥¦§©¤¤¦¨
éðúäådpy ixde -àéiç éaøy xn`p day ,`ziixaúøaòúî äøòî §¨¨¥©¦¦¨§¨¨¦§©¤¤
dnò.xird mr - ¦¨

:`xnbd zvxzn,éiaà øîàzwqer `iig iax dpyy `ziixad ¨©©©¥
äét ìò ïéða LiLkdf oipa zngne ,dxrnd ly dgzitl jenq - §¤¥¦§¨©¦¨

.xird on wlgk dxrnd s` zipecip
lr oipa yiy dxrna `ziixad zwqer m` :dywne `xnbd day
,xird mr zxarzn dxrndy xnel dkxved recn ok m` ,dit

déì ÷etéúådf oic `ivedl dzid dleki ixd -déôeb ïéða íeMî- §¥¥¦¦§¨¥
mr xarzn `ede ,dxicl ie`x i`ce `edy ,envr oipad zngn

.dxrnd dfa dlired dne ,xird
:`xnbd zvxznàëéøö àìcinrdl `ziixad dkxved `l ok` - Ÿ§¦¨

oiprl `l` ,oipal dkenqd dxrn yiy ote`aíéìLäìxeriy z` §©§¦
,zen` rax` lr zen` rax` ea oi` oipady ote`a oebke ,oipad
etexiv ici lre ,xird mr xarzn epi`e dxicl ie`x epi`y `vnpe

.xird mr sxhvne exeriy mlyp dxrnd mr
:zg` xirl miza dnk sexiv oipra oic d`ian `xnbdáø øîà̈©©

ïéôéøö éáLBé ,àðeäilre ywn miieyrd mild`a mixcd miyp` - ¨§¥§¦¦
,daxrïäì ïéããBî ïéàzay megz ly dn` miitl`çútî àlà ¥§¦¨¤¤¨¦¤©
.ïäézampi` el`k miza ly mly aeyii yiy ote`a elit` ,xnelk ¨¥¤

mzxice xg`n ,zg` xirk mipecipoi` jkitle ,raw zxic dpi`
,xird dvwn megzd cecnl zen` rax`k dlek xird z` mipc

.ezian dn` miitl` dpen cg` lk `l`
:df oic lr dywn `xnbdáéúî[dywd-],àcñç áøaezka xn`p ¨¦©¦§¨

xacna l`xyi ipa dpgna wqerd(hn bl xacna)ïcøiä ìò eðçiå'©©£©©©§¥
úîLiä úéaî.'a`Fn zaxrA miHXd la` crøîàåjk lrøa äaø ¦¥©§¦Ÿ©¨¥©¦¦§©§Ÿ¨§¨©©¨©

àøúà àeää éì éæç éãéãì ,(ïðçBé éaø øîà) äðç øaizi`x ip` - ©¨¨¨©©¦¨¨§¦¦¨¦¦©©§¨
,l`xyi ipa epg eay mewn eze`éñøt àúìz ìò éñøt àúìz éåäå©£¥§¨¨©§¥©§¨¨©§¥

.ze`qxt yly lr ze`qxt yly elceb dide -àéðúåepipye - §©§¨
,`ziixaaïéðôð ïäLk,[milecb mikxvl] miptp l`xyi ipa eidyk - §¤¥¦§¦

eidyke ,el dveg `l` dpgnd jeza zeptidl mi`yx eid `l
uegl mi`veiïäécöì àìå íäéðôì àì ïéðôð ïéàiptl miptp eid `l - ¥¦§¦Ÿ¦§¥¤§Ÿ§¦¥¤

oex`e oprd my jlii `ny yegl yiy itl ,eciva `le dpgnd
,zixadàlàwxïäéøçàìeid mirceiy itl ,dpgnd ixeg`n - ¤¨§©£¥¤

.xeg`l xfeg oprd oi`y
zligza mixc eidy l`xyi ipan el`y ,`ziixad ixacn x`azn
yly mdixeg`l mixfeg eid zeptidl ekxved xy`k ,dpgnd
,denzl yi dxe`kle .uegl e`viy cr dpgnd lk jxe`l ze`qxt
,mild`a exc oky ,eid mitixv iayei xacna l`xyi ipa ixde
ok m`e ,mdizan dn` miitl` zepnl mdl did `ped ax ixacle
jixv gxkda `l` .ze`qxt yly zaya jldl mdl xzed cvik
lk did jkitle ,zg` xirk mipecip mitixv iayei s`y xnel

k `lye ,zen` rax`k mdl oecip dpgnd.`ped ax ixac
:`xnbd zvxznàáø déì øîà,`cqg axlzøîà÷ øaãî éìâc± ¨©¥¨¨¦§¥¦§¨¨¨§©§

mdilbcl mipeg eidy l`xyin di`x `iadl dz` xne` ike
c ,myn gikedl leki dz` oi` ,xacnaeäa áéúëc ïåékxg`ny - ¥¨¦§¦§

mda xn`pe(k h xacna)òéá÷c ïàîk 'eòqé 'ä ét ìòå eðçé 'ä ét ìò'©¦©£§©¦¦¨§©¦§¦©
éîc eäìm` elit` ,xnelk .my mzxic eraw eli`k df ixd - §¨¥

itl ,mdiza gztn `l` mdl miccen oi` mitixv iayeiy xn`z
xacna l`xyi iabl oicd dpey mewn lkn ,i`xr zxica mixcy
.raw zxick zeidl `id daeyg jkitle ,'d it lr mziipg dzidy

:mitixv iayei iabl sqep oic d`ian `xnbdáø øa àððéç áø øîà̈©©¦¨¨©©
íL Lé íà ,éMà áø øîà àðäkiayei ea mixcy mewn eze`a ©£¨¨©©©¦¦¥¨

mitixvdìLìL úBøéöç L[odn zg` lka yiy-]íézá éðL ¨Ÿ£¥¤§¥¨¦
,ur e` oa`n mireaweòa÷eä,mitixvd s` ,mlek mizad lk §§

ipy zg` lkay zexivg yly o`k yie xg`ny .zg` xir zeidl
z` s` mdil` sxvl ozip dzrne ,xirk md mipecip mireaw miza
megz miccene ,zen` rax`k xird lk zipecipe ,mitixvd iayei

.xird dvwn dn` miitl`
:mitixv iayeia zwqerd `xnin d`ian `xnbdäãeäé áø øîà̈©©§¨

ïéôéøö éáLBé ,áø øîàmkxcy ,mitixva mixcd dpwn iyp` - ¨©©§¥§¦¦
dlky cr miiyceg e` yceg cg` mewna mdizeyp mr xecl

,xg` mewnl mirqep okn xg`le mzndal drxndåokéëìBä §§¥
úBøaãî,mdizeyp mr cgi xacna mikledd miyp` -ïðéà ïäéiç ¦§¨©¥¤¥¨

,íéiçzegexd zngn miwele ,raw ly ziaa mixc mpi`y itl ©¦
,xhnde,ïälL ïðéà ïäéðáe ïäéLðezet`pn mdizeyp ,xnelk §¥¤§¥¤¥¨¤¨¤

.mixfnn mdipae
éëä énð àéðz,`ziixaa ok epipy ok` -,øîBà àéøéa Léà øæòéìà ©§¨©¦¨¦¡¦¤¤¦¦§¨¥
ïéôéøö éáLBémd ixdíéøá÷ éáLBékmpi` mdiig ,xnelk ,miznk - §¥§¦¦§§¥§¨¦

,miigàeä íäéúBða ìòå[aezkd-]øîBà(`k fk mixac)íò áëL øeøà' §©§¥¤¥¨Ÿ¥¦
,'äîäa ìk.zexfnn ody itl ,odnr ozgzdl xeq`y ,xnelk ¨§¥¨

:`xnbd zxxanàîòè éàîmdizeypy xacd mrh `ed dn - ©©§¨
.zexeq` mdizepae zet`pn

:df oipra mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian,øîà àleòmrh ¨¨©
meyn `ed xacdúBàöçøî ïäì ïéàLmiklede ,maeyii mewna ¤¥¨¤¤§£¨

mdizeyp zewwfp miizpiae ,wegx mewna uegxl mixabd
.yi` oi`n daefr xirdy itl ,mit`pnl

,øîà ïðçBé éaøå`ed xacd mrh.äìéáèa äæì äæ ïéLébønL éðtî §©¦¨¨¨©¦§¥¤©§¦¦¤¨¤¦§¦¨
miypd zekixv odixebn mewna ze`eewn odl oi`e xg`n ,epiidc
,dnr jlil dzpkyl dy` z`xewe ,wegx mewna leahl jlil
odixg` scexd ryx mc` yi mizrle ,mipkyd dfa miyibxne

.odnr cgiizne
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîly enrh oia dkldl yi welig dn - ©¥©§

.opgei iax ly enrhl `ler
:`xnbd zx`aneäééðéa àkéàyiy ote`a welig mdipia yi - ¦¨¥©§

éîñc àøäðàúéáì Cla` dliahl `ed ie`xe ,mzial jenqd xdp - ©£¨§¨¦§¥¨
dy`d oi` ixdy ,yyg o`k oi` opgei iax zhiyl .dvigxl `l
la` ,da miyibxn mipkyd oi`e wegx mewna leahl dkixv
jlil mixabd mikixv ixdy ,yeygl mewn yi oiicr `ler zhiyl

.wgexn mewna uegxl
ixebnl die`xd xir oipra `ped ax ly `xnin d`ian `xnbd

:mkg cinlzïéàL øéò ìk ,àðeä áø øîàievn÷øé dalek`lïéà ¨©©¨¨¦¤¥¨¨¨¥
,da øeãì éàMø íëç ãéîìz,lefa dpwpe ,lk`nl aeh wxidy itl ©§¦¨¨©©¨¨

.dxeza weqrle ayil mkg cinlzd leki ok ici lre
:`xnbd dywnàøîéîìxnel ozip m`d -àélòî ÷øécwxiy - §¥§¨§¨¨§©§¨

,sebl dlerne aeh xac `edàéðúäåpy ixde -mpyiy ,`ziixaa epi §¨©§¨
ìLäLd mixacìáfä úà ïéaøî,[d`evd-],äîBwä úà ïéôôBëå §Ÿ¨©§¦¤©¤¤§§¦¤©¨

,mc` ly egek miyizn ,xnelkøBànî úBàî Lîçî ãçà ïéìèBðå§§¦¤¨¥£¥¥¦§
,ïä elàå ,íãà ìL åéðéò¥¨¤¨¨§¥¥
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המשך ביפור למס' עירובין ליום שבת בודש עמ' ב

ידוע שסכך הסוכה נמשך מענן הקטורת דיום הכיפורים בקודש־הקדשים, שהיה צריך להיות באופן שיתמלא הבית כולו עשן, ומעשן 
זה נמשך סכך הסוכה.

ממאמר יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ח
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

åëúaLa úBcðì Bà íéøçäì øzî íà[clwà"îù ïnña øàaúé ¯ íøçäå éecpä øézäì Bà237: ¦ª¨§©£¦§©§©¨§©¦©¦§©¥¤¦§¨¥§¦¨
כו  סעיף בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

dkld ixe`ia
úáùá úåãðì [ãì÷ חובותיו משום שהוחרם מי על בשבת הכתב) מתוך (ולקרוא להכריז מותר -236.

zetqede mipeiv
דמה 236) ש"ז סימן סוף בב"ח כתב נא: ס"ק משנ"ב

שמוחרם  מי הכתב מתוך קורא שהשמש בירידים שנוהגין
נפסדין  היו זה דלולא רבים כעסקי הוי חובותיו משום
זה  לבטל מורה לשום כח ואין ומתן, משא וכל החובות

גדולים. כמה מפני להקל שנהגו
נדרים 237) מתירין וכן בשבת שמחרימים נתבאר שם

הזדמנות  שאין או השבת, לצורך הם אם בשבת וחרמים
השבת. לאחר להחרימם או להתירם

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

‡È הדין מן תחתיה אלא הקדרה סביב אינן הגחלים ואם
קצת  ינענע אם שאף ליטלה לישראל אפילו מותר
יוכבו  ולא כך ידי על יובערו לא הקדרה נטילת ע"י הגחלים
כל  בנענוע אפילו המוקצה לטלטל ואסור מוקצות שהן ואף
הקדרה  ע"י אלא בידו מנענען שאינו כיון מקום מכל שהוא

כלל. איסור בו ואין הצד מן טלטול נקרא זה הרי

אלא  בעצמו הישראל יטלנה לא לכתחלה מקום שמכל אלא
ליטלה  ויזהר בעצמו יטלנה נכרי שם אין ואם נכרי ע"י
אפשר  (אם כלל ינענען שלא וגם הגחלים יחתה שלא בנחת
מתבערות  הן בלבד נענוע ע"י שאפילו אומרים שיש לפי לו)
שלא  להיות שיוכל בענין בנחת נוטלה שהוא וכיון קצת
על  אף אם אף ימות ולא רישיה פסיק כאן אין כלל ינענען
מתכוין  שאינו שדבר כלום בכך אין מתנענעות הן כן פי

הוא:

·È שלא תבשיל להשהות שאסור שנתבאר מקום כל
כמ  בשוגג נתבשל אפילו ושהה עבר אם דרוסאי בן אכל

בין  לו בין אסור מותר שהוא סבור שהיה או שם ששכחה
שיעשו: בכדי שבת במוצאי שימתינו עד לאחרים

‚È שליש כמו שהוא אומרים יש דרוסאי בן מאכל שיעור
חצי  כמו שהוא אומרים ויש אדם לכל הראוי בישול
אחר  הלך סופרים שבדברי אע"פ הלכה ולענין בישולו
לכתחלה  ליזהר צריך שבת חומר משום מקום מכל המיקל
מדרכי  אחד שם אין אם יום מבעוד בישולו חצי שיתבשל
אם  ענין בכל התבשיל להתיר יש בדיעבד אבל ההיתר

יום: מבעוד בישולו שליש נתבשל

„È ועצים בגפת אפילו או וגבבא בקש שהסיקוה כירה
בין  מעליה הקדרה ונטל וקטומה גרופה שהיא אלא
אם  בשבת עליה להחזירה ובא משחשכה בין יום מבעוד
שעה  עד הכירה מעל כשנטלה מידו הסירה שלא בידו עודה
אחרת  לקדרה התבשיל ממנה פינה ולא להחזירה שרוצה

הכירה  על שהיתה קדרה באותה כשהוא להחזירו רוצה אלא
מעל  הקדרה כשנטל בתחלה אם (בשבת) להחזירו לו מותר
בטלה  שלא שנמצא אח"כ שיחזירנה בדעתו היה הכירה
הכירה  על שם אותה שהשהה הראשונה שהייה עדיין
לעוקרה  דעתו אין מהכירה סילוקה שבשעת כיון יום מבעוד

אח"כ. לה להחזירנה אלא לגמרי ממנה

* * *
וכן  לה להחזירה דעתו היה לא כשנטלה בתחלה אם אבל
אחרת  לקדרה התבשיל שפינה או אחת פעם מידו הסירה אם
זה  הרי להחזירה וכשרוצה הראשונה שהייה לה בטלה כבר
אבל  חזרה אלא התירו לא וחכמים בתחלה בשבת כמושיבה
שהיא  אע"פ הכירה על בשבת בתחלה קדרה להושיב לא
מבושלת  שהיא כגון בישול איסור משום בה שאין בענין
אצל  לסומכה ומותר בישול אחר בישול שאין צרכה כל כבר
מקום  מכל בו סולדת שהיד במקום אפילו המדורה
הרי  שם לבשל שדרך מקום שהוא הכירה על כשמעמידה

בשבת. לכתחלה כמבשל נראה זה

מותר  בידו ועודה להחזירה דעתו כשהיה מקום ומכל
מרובה  שהבלה אע"פ אחרת לכירה אפילו להחזירה

מהראשונה.

ר  בסי' שיתבאר בדרך טמונה היתה בתחלה אם נ"ז אבל
אסור  לכירה ולהושיבה זו מהטמנה לעוקרה בא ובשבת
בא  ובשבת בכירה היתה אם וכן בתחלה כמושיב זה שהרי
בשאר  או וכסתות בכרים אפילו ולהטמינה מהכירה ליטלה
שהרי  אסור ההבל מעמידין אלא הבל מוסיפים שאין בגדים
שאינו  בדבר אפילו שאסור בשבת בתחלה כמטמין זה
מקום  ומכל רנ"ז בסי' שיתבאר דרך על אלא הבל מוסיף
הקדרה  דופני סביב אלא כרוכים והכסתות הכרים אין אם
הטמנה: דרך זה שאין מותר זה הרי למעלה מגולה פיה אבל

ÂË גרוף הוא ואפילו וגבבא בקש אפילו שהסיקוהו תנור
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שנתבארו  ההיתר מדרכי אחד פי על עליו שהשהה וקטום
שעודה  פי על אף בשבת הקדרה לו להחזיר אסור למעלה
והוא  לו ורע מצטמק הוא ואפילו להחזירה דעתו והיה בידו
ככירה  שדינם לפי ועצים בגפת שהסיקוהו לכופח הדין
להחזיר  שאסור וקטומה גרופה ואינה ועצים בגפת שהוסקה
ואף  בגחלים יחתה שמא גזירה ענין בכל בשבת לה
לו  ורע במצטמק לחיתוי חששו לא שבת מערב שלהשהות

יותר: החמירו עצמה בשבת חזרה לענין מקום מכל

* * *
ÊË מלמעלה הכירה פי גבי על הקדרה כשמחזיר זה וכל

הכירה  מדופני למעלה קצת בולטין הקדרה שדופני
התנורים  לתוך הדין והוא ממש הכירה לתוך להחזירה אבל
ונגרפו  וגבבא בקש שהוסקו אע"פ ענין בכל אסור שלנו

להחזירה: דעתו והיה בידו עודה הקדרה ואותה ונקטמו

ÊÈ פשוטות הן אלא וחלל תוך להן שאין כירות ואותן
להן: להחזיר מותר אחד וגבן ותוכן

ÁÈ נתבשל כשכבר אלא היתר אין הכירה גבי על ואפילו
אבל  לו ויפה מצטמק שהוא אע"פ צרכו כל המאכל
יותר  נתבשל שכבר אע"פ צרכו כל נתבשל לא עדיין אם
מפני  התורה מן בשבת להחזירו אסור דרוסאי בן מכמאכל
שכבר  אלא צרכו כל נתבשל אם ואפילו ממש מבשל שהוא
בענין  הוא אם אפילו ענין בכל להחזירו אסור לגמרי נצטנן
שאין  יבש תבשיל שהוא כגון בישול איסור משום בו שאין
איסור  משום בו אין צרכו כל מבושל שכשהוא כלל מרק בו
בסי' שיתבאר כמו לגמרי שנצטנן אף הכל לדברי בישול
דכיון  להחזירו אסור הכירה גבי על מקום מכל שי"ח
כמושיב  זה והרי הראשונה שהיה לה בטלה לגמרי שנצטנן

לכתחלה: בשבת

ËÈ בו סולדת היד שאין פי על אף קצת חם הוא אם אבל
איסור  משום בו שאין בענין הוא אם להחזירו מותר
בו  אין הכל שלדברי מרק בו שאין יבש שהוא כגון בישול
מרק  בו יש אם ואפילו לגמרי צונן היה אם אף בישול משום
כשלא  מקום מכל לגמרי נצטנן אם בישול משום בו שיש
כמו  המדורה כנגד לסומכו לענין להקל נוהגים לגמרי נצטנן
להחזירו  זה לפי להתיר שיש הדין הוא כן אם שם שיתבאר
או  בקש שהוסקה או קטומה או הגרופה הכירה גבי על

להחזירה. דעתו והיה בידו עודה והקדרה גבבא

* * *
שלנו  תנורים תוך להחזיר אפילו עוד להקל המנהג אבל
מידו  הקדרה שהסיר לאחר גם ומחזירים הכירה כתוך שדינם
דעתו  היה לא וגם הרבה שם ושהתה קרקע גבי על והניחה
ואין  אחרת לקדרה התבשיל פינה ואפילו להחזירה בתחלה
שיהיה  חכמים הצריכו שלא אומרים שיש לפי בידם למחות
מבעוד  מהכירה בשנטלה אלא בידו ועודה להחזירה דעתו
להחזירה  דעתו היה לא אם שאז בשבת להחזירה ובא יום
לכתחלה  בשבת כמושיבה זה הרי מידו הסירה שכבר או
הכירה  על כלל שם היתה לא השבת כניסת שבתחלה כיון

שבת  כניסת שבתחלת כיון משחשכה מהכירה כשנטלה אבל
בשבת  כמושיבו נראה אינו הכירה על זה תבשיל היה
הסירה  כבר וגם להחזירה דעתו היתה לא אם אף בתחלה
הוסקה  אם להחזירה מותר ולכן אחרת לקדרה ופינהו מידו
נתבשל  והתבשיל קטומה או גרופה שהיא או וגבבא בקש

לגמרי. נצטנן ולא צרכו כל

שאסרו  מה שאף ולומר יותר להקל העולם סומכים זה ועל
מבעוד  ממנה כשנטלה אלא אסרו לא לתוכה להחזיר חכמים
יש  אדם כל מקום ומכל שחשכה לאחר עד בידו והיתה יום
אף  והתנור הכירה לתוך להחזיר שלא לעצמו להחמיר לו
דעתו  שהיתה פי על אף שחשכה לאחר משם שנטלה
בין  לחלק מספיק טעם שאין לפי בידו ועודה להחזירה
לתוכה. חזרה לענין יום מבעוד נטלה ובין משחשכה נטלה

בדעתו  היה לא אם הכירה גבי על להחזיר לענין ואפילו
אחרת  לקדרה שפינהו או מידו הסירה שכבר או להחזירה
חילוק  אין זה לענין שאף האומרים שרבו לפי להחמיר טוב

משחשכה. לנטלה יום מבעוד נטלה בין

התנור ויש  לתוך ביום למחר להחזיר עוד להקל נוהגים
חממו  לא אם גרפוהו שלא פי על אף יום מבעוד בו שאפו
סעודת  של החמין בו להטמין האפיה אחר התנור עוד
מן  שנשארו שהגחלים לפי אחר בתנור הטמינו אלא שחרית
הן  והרי ועממו כהו כבר האפיה לצורך שחממוהו החימום
כמו  אסור) שם סולדת היד אם מקום (ומכל כגרופות

למעלה. שנתבאר

אחר  מקום מכל החמין בו הטמינו דאפילו עוד מקילין ויש
לתוכו  להחזיר ומותר גחליו כל עממו בודאי שחרית סעודת

שם): סולדת היד אין (אם המנהג לפי

* * *
Î לסמוך מותר אבל לתוכה או גבה על להחזיר זה וכל

גוף  אם אף שלנו התנור אצל וכן בשבת לה חוצה אצלה
בגפת  הוסק ואפילו הצד מן התנור בדופן נוגע התבשיל
חוצה  בסומך לחיתוי לחוש שאין וקטום גרוף ואינו ועצים
זה  תבשיל סילק כבר ואפילו למעלה שנתבאר כמו לו
דעתו  היה ולא קרקע גבי על והניחו יום מבעוד מהתנור
תבשיל  הוא ואפילו אצלו לסמכו אפילו ולא לתוכו להחזירו
בישול  משום בו שאין בענין שהוא אלא לגמרי ונצטנן ישן
נראה  שאינו לפי לסמוך מותר זה הרי יבש שהוא כגון
להתנור  חוץ לבשל דרך שאין לכתחלה בשבת כמבשל
בסי' שיתבאר המדורה כנגד כסומך דינו והרי והכירה

שי"[ח].

גרופים  שאינן שלנו תנור או כירה אצל לסמוך אוסרים ויש
להחזירה  דעתו שהיתה אף ועצים בגפת והוסקו וקטומים
שלענין  שאף יחתה שמא גזרה משום בידו ועודה לסמכה או
לענין  מקום מכל לחיתוי חששו לא יום מבעוד שם לסמוך

יותר. החמירו בשבת לסמוך

שם  שאין במקום מקום ומכל הראשונה כסברא והמנהג
לדבריהם: לחוש טוב כך כל צורך
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c"agרסד i`iyp epizeax zxezn

‡Î שם סולדת שהיד למקום בשבת כשמחזיר זה וכל
יכול  היה צונן היה שמחזיר זה תבשיל שאם (דהיינו
היד  אין אם אבל בו) סולדת שהיד עד כך כל שם להתחמם
בתנור  אפילו שם לסמוך מותר הכל לדברי שם סולדת

וקטום. גרוף שאינו אע"פ שבימיהם

אם  להחזיר מותר קטומה או הגרופה הכירה גבי על ואפילו
מבעוד  זה תבשיל סילק שכבר אע"פ שם סולדת היד אין
כלל  להחזירו בדעתו היה ולא קרקע גבי על והניחו יום
ונצטנן  ישן תבשיל הוא ואפילו אחרת לקדרה פינהו ואפילו

שכשא  לפי מרק בו יש ואפילו כך לגמרי כל חום שם ין
לכתחלה. שם כמבשל נראה אינו בו סולדת שהיד

אפילו  התנור לתוך או הכירה לתוך להחזיר לענין (אבל
בו): סולדת היד לאין בו סולדת היד בין חילוק אין שלנו

* * *
·Î הקדרה עקר אם אבל עצמה בשבת להחזיר זה וכל

סמוך  להחזירה ונמלך יום מבעוד הכירה גבי מעל
קרקע  גבי על הניחה שכבר אע"פ שבת קבלת קודם לחשכה
יכול  אחרת לקדרה פינהו ואפילו לגמרי נצטננה ואפילו
שבימיהם  התנור לתוך אפילו או לתוכה אפילו להחזירה

וקטום. גרוף שאינו אע"פ

היתה  שאם כך כל לחשכה סמוך שהוא שכל אומרים ויש
אסור  יום מבעוד להרתיחה אפשר היה לא צוננת הקדרה
היא  שעכשיו אף אחרת לכירה ולא זו לכירה להחזירה
משום  עצמה בשבת להחזיר שמותר דרך על אלא רותחת
יכול  היה אם אבל עצמה בשבת אף להחזיר יבאו שמא גזרה
קודם  להרתיחה שהות שאין אלא יום מבעוד להרתיחה

כלום. בכך אין שבת קבלת

במקום  מקום ומכל הראשונה כסברא לגמרי להקל והמנהג
שלא  ליזהר טוב ולכן להחמיר טוב כך כל צורך שם שאין
וליתנה  שם שנתבשלה התנור או מהכירה הקדרה ליטול
גרוף  אינו שהוא החורף בית תנור גבי על לחשכה סמוך
דבר  שום שם מניח כן אם אלא שם סולדת היד אם וקטום
כמו  עצמה בשבת להניח שצריך כמו הקדירה תחת

שיתבאר:

‚Î סמוך וקטום גרוף שאינו תנור אצל לסמוך אבל
הכל  לדברי מותר שם סולדת שהיד אע"פ לחשכה
כנגד  לסמוך שכן וכל עצמה בשבת אוסרים שיש אע"פ
עצמה  בשבת שאפילו בו סולדת שהיד במקום המדורה
בסי' כמ"ש בישול משום בו שאין בענין הוא אם מותר
בו  שיש בענין הוא אם אף מותר לחשכה וסמוך שי"ח
אפילו  או לגמרי ונצטנן מרק בו שיש כגון בישול משום

לגמרי  חי הוא ואם דרוסאי בן כמאכל נתבשל לא עדיין
וקטומה  גרופה שאינה כירה גבי על להחזירו אפילו מותר
כלל  לחוש אין שבחי הכל לדברי ממש לחשכה סמוך

למעלה: שנתבאר כמו לחיתוי

* * *
„Î שם) להחזיר שאסור למקום בשבת והחזיר עבר אם

מוצאי  עד אסור במזיד בין בשוגג בין הכל) לדברי
לו  ויפה במצטמק אמורים דברים במה שיעשו בכדי שבת
לא  שהרי ביום בו אפילו מותר לו ורע מצטמק אם אבל

האיסור. מן נהנה

כלל  לאסור יש אם לו ויפה במצטמק אפילו מסתפקין ויש
כל  כבר מבושל שהיה מאחר בדבר שוגג היה אם בדיעבד
הוחזר  שלא לאחרים להתיר זה על לסמוך ויש צרכו
בשבילם  שגם להתיר אין ביתו לבני מקום ומכל בשבילם

הוחזר:

‰Î על החזיר אם אבל בעצמו הישראל כשהחזיר זה וכל
לו  ויפה מצטמק אפילו מותר במזיד אפילו נכרי ידי
כיון  כך כל ממנו נהנה שאינו צרכו כל מבושל היה אם

לאכול. ראוי היה שכבר

ראוי  שהיה מתחלה קצת חם כשהיה אמורים דברים במה
לאכול  ראוי היה שלא לגמרי צונן היה אם אבל לאכול
במקום  ישראל בשביל בשבת מעצמו אפילו הנכרי וחממו
בעל  והישראל הכל) (לדברי בשבת שם להחזיר שאסור
לכל  אסור הנכרי מעשה שהועילו כיון ושתק ראה התבשיל
שבת  במוצאי שימתינו עד שיצטנן לאחר אפילו לאכלו אדם

שיעשו. בכדי

הנכרי  כשהחזירו ידע לא התבשיל בעל הישראל אם אבל
זה  הרי כשהחזירו כלל ראהו שלא או לגמרי צונן שהוא
את  הנכרי שיחמם כלל רוצה הישראל אין הסתם שמן מותר
את  שיאסור הימנו כל ולא לגמרי שנצטנן לאחר תבשילו

כרחו. בעל ישראל של התבשיל

(אפילו  החזיר אם להחזיר) הנכרי את צוה אם (ואפילו
כגון  לכתחלה אפילו מתירים שיש למקום בעצמו) הישראל
המדורה  כנגד או וקטום גרוף שאינו תנור אצל שסמך
לגמרי  ונצטנן מרק בו ויש צרכו כל שנתבשל תבשיל
חיוב  בה שיש שאע"פ בו סולדת שהיד עד שם ונתחמם
אפילו  מתירים שיש כיון מקום מכל (לישראל) חטאת
בדיעבד  דבריהם על לסמוך יש שי"ח בסי' כמ"ש לכתחלה

ישראל): צוהו אפילו הנכרי מעשה לאסור (שלא

שבת: בערב הקדרות עליה ליתן ותנור כירה דין רנג סימן ב חלק
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ziciqgd dyxtd - zxvr ipiny 'dxez ihewl'

ׁשני  יֹום־טֹוב ענין 1להבין §¨¦¦§©¥¦

oiadl"zFIlB lW ipW aFhÎmFi" oipr: §¨¦¦§©¥¦¤¨ª
zENBzd ,dgnU zpigA `Ed aFhÎmFi lM dPd iM¦¦¥¨§¦©¦§¨¦§©
,mixcg ixcgA aWil FMxCW KlOd lWnM .zinipRd©§¦¦¦§©©¤¤¤©§¥¥§©§¥£¨¦

E ,d`xznE dNBzn `Ed FzgnU onfaEdiI`x`id Ff ¦§©¦§¨¦§©¤¦§¨¤§¦¨¦
znxFBdad`dzngn d`A `idW KlOd zad` lWnke . ¤¤¨©£¨§¦§©©£©©¤¤¤¦¨¨¥£©

oi`X dn .eil` mzad` xTiY df ici lrW ,eipR ziI`x§¦©¨¨¤©§¥¤¦©©£¨¨¥¨©¤¥
ici lr oMdrinWltFp KlOd rnWl dPd ,wFgxn ¥©§¥§¦¨¥¨¦¥§¥©©¤¤¥

zpigAd`xi.dad` `le §¦©¦§¨§Ÿ©£¨

" EdfeoinId l` dix` ipR"(i ,` l`wfgi):dix`zFIzF` §¤§¥©§¥¤©¨¦§¤§¥©§¥¦
dI`x2dad` zpigA `EdW "oinId l`" KWnp dGOW ,3. §¦¨¤¦¤¦§¨¤©¨¦¤§¦©©£¨

,d`xznE dNBzn KlOdW df iENiB oipr xTir dPde§¦¥¦©¦§©¦¤¤©¤¤¦§©¤¦§¨¤
milAwn Eid f`W ,milbx ziIlrA WCwOdÎziA onfA did̈¨¦§©¥©¦§¨©£¦©§¨¦¤¨¨§©§¦

aizkcM KlOd zI`x zpigA l`xUi(fi ,bk mihRWn)d`xi" : ¦§¨¥§¦©§¦©©¤¤§¦§¦¦§¨¦¥¨¤
zF`xl `AW KxCM ± d`xi ± d`xi"e ,"LxEkf lM'4"כּו, ¨§§§¥¨¤¦§¤§¤¤¤¨¦§

lM" KWnp dGnE ,dlrnln zENBzde dI`x zpigA didW¤¨¨§¦©§¦¨§¦§©¦§©§¨¦¤¦§¨¨
LxEkfaizkcM ,dad`d zCn ± "(b ,gv miNdY)" :xkfFCqg §§¦©¨©£¨§¦§¦§¦¦¨©©§

.5"כּו'

aizM dPde(hÎg ,a mixiXd xiW)`A df dPd icFC lFw" ,כּו': §¦¥§¦¦©¦¦¦¦¥¤¨
" WExiR ,"miMxgd on uivn zFpFNgd on giBWnlFw ©§¦©¦©©¥¦¦©£©¦¥

icFC" WExitE ,dkWnd `Ed ± "giBWnzkWnd `id ± " ¦©§¨¨¥©§¦©¦©§¨©
" `A dlrnNOW dI`xdzFpFNgd onzpigA ici lr " ¨§¦¨¤¦§©§¨¨¦©©©§¥§¦©

,dgnVd zpigA ± lWn KxC lr `Ede ,gEzR `EdW oFNg©¤¨©§©¤¤¨¨§¦©©¦§¨
aNd zgizR6'כּו. §¦©©¥

dgnVd dzidW ,miIw WCwOdÎziA didW onfA Edfe§¤¦§©¤¨¨¥©¦§¨©¨¤¨§¨©¦§¨
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(1):zFIlB lW oiadl.` ,ciw LizFvn KxC zFeWdlxrd ±zXEcw cFaM z §¨¦¤¨ª§©§¤¤¦§¤¤¨©§§©

.mipEIve zFxrdA x"Enc ©̀§§¤¨§¦¦

.d"qwz (Wcw zAW axr 'e mFi) zixgW dxFY zgnUA xn`p¤¡©§¦§©¨©£¦¤¤©¨Ÿ¤

cEOr c"qwz owGd xEnc` ixn`nA qRcp ± irvn`d x"Enc` zgPd ± xg` gqFp©©¥©¨©©§¨¤§¨¦¦§©§©©§¥©§©¨¥©

."i`pUa d`x` ip`e" ligznE `nx©§¦©£¦¤§¤§Ÿ§¨

xF` d`x .gkzz'` cEOr (c KxM mixaC) zxvr ipinW dxFYd xF` ± xE`iA¥©¨§¦¦£¤¤§¨¦¤¤©§¥

.Kli`e ` ,drxz cEOr c KxM ziW`xA dxFYd©¨§¥¦¤¤©¨¥¨

xCqp "zFIlB lW ipW aFh mFi oipr oiadl" ligzOd xEAC WExCdW dn mrHd"©©©©¤©§¦©©§¦§¨¦¦§©¥¦¤¨ª¦§©

iWExcA wcv gnSd x"Enc` zXEcw cFaM ici lr dxFY ihETlAzxvr ipinW §¦¥¨©§¥§§©©§©¤©¤¤¦§¥§¦¦£¤¤

"df iptl 'Eke zFrEaW ,gqR mi`A dxFY ihETlC miWExCd xcqAW s` ± `weC©§¨©¤§¥¤©§¦§¦¥¨§¥¤©¨§¦§¥¤

mFi zlrn xTirW . . ipW aFh mFi lM lr dxFY zgnUA zcgEin dlrn" iM ±¦©£¨§¤¤§¦§©¨©¨¥¦¤¦©©£©

61 dxrd 235 cEOr h wlg zFgiW ihETl iR lr) "dxFY zgnUA `Ed ipW aFh¥¦§¦§©¨©¦¦¥¦¥¤©¤¨¨

iM" :siqFn 53 dxrd 184 cEOr bl wlg zFgiU ihETlaE .(mW oiIripinXn ©¥¨§¦¥¦¥¤©¤¨¨¦¦¦§¦¦

zxvrihETlA] miptaM ('Ek gqRd bgC mb) ipW aFh mFic oiprd KWnp `weC £¤¤©§¨¦§¨¨¦§¨§¥¦©§©©¤©§¦§¦§¦¥

ipW aFh mFic dlrOd xTir `Ed dxFY zgnUA oklC oM mB oaEnE) [mW zFgiW¦¨¨©¥§¨¥§¦§©¨¦©©©£¨§¥¦

."mW [h wlg] zFgiW ihETlA x`FaOM©§¨§¦¥¦¥¤¨

225 cEOr h wlg zFgiW ihETlA dMEx`A x`Azp ipW aFh mFiA dgnVd oipr¦§©©¦§¨§¥¦¦§¨¥©£¨§¦¥¦¥¤©

.(Kli`ë¥¨

(2Wix miiEPiMd ikxr xrW w"nxdl qCxRA `aEd .` ,akw r oETY xdf ipETY)¦¥Ÿ©¦¨©©§¥§¨©©©©¤§¥©¦¦¥

.(dI`x Kxr k wxR¤¤¥¤§¦¨

(3" ּגּבי אּתה" "יהּודה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ראּובן (ועּיין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
`)"וׁשמעֹון  ,dn WBIe xF` dxFY).( ְְִ¨©¦©

(4d`xi opixwe aizM [d`xi] :i"Wx WExitaE .` ,a dbibg ± ."zF`xil `A KM")¨¨¥¨£¦¨§¥©¦¦§¤§¦§¨¦¨¥¨¤

d`xi' ;dpikXd z` d`Fx mc`dW rnWnC ,'oc`d ipR z` LxEkf lM d`xi' ±¦§¤¨§§¤§¥¨¨Ÿ§©§¨¤¨¨¨¤¤©§¦¨¥¨¤

LziI`x aEzMd WiTd .LzF`xl `A oFc`dW rnWn 'oFc`d ipR z` LxEkf lM̈§§¤§¥¨¨©§¨¤¨¨¨¦§§¦¦©¨§¦¨§

.("LOn zF`xil `A `Ed KM LzF`xl `AW KxCM :FziI`xl¦§¦¨§¤¤¤¨¦§§¨¨¥¨¦§

(5]" מענין ּׁשּנתּבאר מה יראה ועּיין ּבּׁשנה ּפעמים ּבדּבּור ׁשלׁש :" ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
נעׂשה" יׂשראל ׁשהקּדימּו "ּבׁשעה sFqהּמתחיל ,bi xAcOA lirl d`x) ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ§¥§¥©¦§¨

(a cEnr"ּבּנעלים פעמי ּיפּו "מה הּמתחיל ּובדּבּור .mixiXd xiW oOwl) ©ְְְְִִִִַַַַַָָָ§©¨¦©¦¦

.(a ,bn" ּגּבי הּבית", חנּכת ׁשיר "מזמֹור הּמתחיל יכֹולים ּובדּבּור אנּו ואין ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָֻ
ולראֹות  a)כּו'"לעלֹות ,gv dkxA oOwl). ְֲֵַָ§©¨§¨¨

" מענין עֹוד ּׁשּנתּבאר מה יראה ועּיין עליהם ci)"וה' ,h dixkf) ּבדּבּור , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ§©§¨ְִ
תּׂשא ּכי ּבפרׁשת – לראׁשי" ּתחת "ׂשמאלֹו `)(Yהּמתחיל ,et xF` dxF. ְְְְִִִִַַַַַָָָֹֹ¨

ּגּבי "ואתחּנן", הּמתחיל ּבדּבּור עֹוד ּׁשּנתּבאר מה dk)ועּיין ,b mixaC) ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ§¨¦
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•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

בחי'ÚÓÂ˙‰(ז) שבין ההפרש ענין בשרש להבין יש
שבחי' ואיך למעלה. התיקון לבחי' התוהו
כמו  (שהוא כנ"ל התוהו לבחי' ולברר לתקן בא התיקון
האורות  שבחי' בע"ח ידוע דהנה כנ"ל). לחומר הצורה
והיו  הכתרי' בבחי' שהוא נקודות בבחי' היו דתוהו
בריבוי  האור שהי' להיות מאוד וחזקים תקיפי' אורות
כו' כלים בי' הי"ס התחלקות רק שהן במיעוט והכלי
ע"כ  כו') א' בכלי עקוד הע"ס כל היו העקודים (ובחי'
לפי  ס"ג שם בבחי' דתוהו בנקודות השבירה בחי' הי'
ונשברו  נפלו ע"כ האור את לסבול הכלים יכלו שלא
כו'. וימת וימלוך בכאו"א שנא' קדמאין ז"מ וכן כו'
ע"י  שהוא מ"ה שם שהוא התיקון בחי' נעשה ואח"כ
האורות  נתקיים שעי"ז הכלים וריבוי האור מיעוט בחי'
ושמאל  ימין דקוין ההתכללות ענין מצד והוא בכלים.
אופנים  ריבוי בכמה מזולתו מתכלל וא' א' שכל ואמצע
בא  שהאור מחמת הכלים ריבוי מתהווה שמזה שונים
שעי"ז  מזה זה בהתכללות קטנים חלקים בריבוי
דשם  התיקון בחי' עיקר וזהו ממילא הכלים מתרחבים
בבחי' שבאו דתוהו למדות לתקן שבא דחכ' מ"ה

מ"ה  שם בחי' והוא כנ"ל. זת"ז דוקא ופירוד התחלקות
ענין  והוא כידוע דתוהו לב"ן שמברר מ"ה גי' דאדם
מ"ה  דשם התיקון בחי' עיקר שהוא דתורה החכמה
הוא  כולה התורה שכל דוקא האדם תורת וזאת כמ"ש
כו' בשמאלא וימינא בימינא שמאלא לאכללא רק
כו' יבנה דתורה דבחכמה דבראשית בי"ת ענין (שזהו
כנ"ל). הקדומה בחכמה היינו בקדמין לת"א וגם לת"י
בענין  תחלה להקדים יש זה ענין ביאור להבין והנה
יהא  ולא כקנה רך אדם יהא לעולם שאמרו המאמר
מדות  בחי' בין ההפרש כללות יובן שבזה כארז קשה
דחכמה  דתיקון מדות ובין כארז קשה שנק' דתוהו
יזיזו  ולא מאוד קשה הוא שהארז שכמו כקנה. רך שנק'
המדות  בחי' הן כך ממקומו הקשות הרוחות כל אותו
להיפוכם  ממקומם יזוזו בלי כארז קשים שהן דתוהו
ויזוז  שיניע מאוד רך הוא שהקנה וכמו וכלל. כלל
הן  כך לקצה הקצה מן שיטנו ורוח רוח לכל ממקומו
ויזוזו  שינועו דחכמה התיקון דבחי' המדות בחי'
לקצה  הקצה מן להיפוכו זו ממדה לגמרי ממקומם

וד"ל: שבמוח וחכמה השכל רוח עפ"י
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¯Â‡È·Â,כלה בענין וב"ה ב"ש מפלוגתת יובן הענין
וב"ה  שהיא, כמו כלה אומרים שמאי שבית
היא  ואפי' חיגרת היא אפי' וחסודה נאה כלה אומרים
בו  לדבקה והתשוקה הכליון בחי' הוא כלה פי' סומא.
בד"ה  כמש"נ פי' שהיא, כמו שכלה ב"ש ואומרים ית',
תחלה  מלמטלמ"ע העבודה סדר שצ"ל הנ"ל קרוב

שי  דמחדומ"ע, לבושי' וג' הנפש מחשבה בכוחות קשר
בעיון  ההתבוננות עמקות בחי' ע"י ית' במחשבתו
לימוד  בחי' ע"י ית' בדיבורו ודבור המחשבה, ועומק
בפיך  שמתי אשר ודברי וכמ"ש ה' דבר שהיא התורה
מצוותיו  קיום ע"י במעשה ומעשה ע"ז, הרמ"ז בפי' ע'
בשכלו  להתבונן הנפש בכוחות וכן לעשות, שציוום ית'
שכלו  שיקשר עד אלקות, בהתבוננות דאפשר מאי בכל
צ"ל  עד"מ הראי' ובכח באלקות, בינתו בעומק ודעתו

מאין  תמיד אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו בבחי'
לזכות  דמלכא ביקרא לאסתכלא לבחי' שיבוא עד ליש,
וכן  כו', נראה בעין עין כי לע"ל דכתי' גילוי לבחי'
הוא  רעו"ד לבחי' יבוא שאח"כ עד הנפש, כוחות בכל
שזהו  יעו"ש חפצתי לא דועמך הפשוט הרצון בחי'
דעת  אמנם כו'. שהיא כמו כלה שאומר ב"ש דעת ע"פ
פי' וסומא, חיגרת היא אפי' וחסודה נאה כלה ב"ה
שצריך  האמיתי הדרך הדרך, את שהעביר מי אפי'
שאינו  לאמר בנפשו ייאש אל הנפש בכוחות לעבוד
לבחי' לבוא יכול הוא שגם כ"א כלה, לבחי' לבוא יכול
ע"ד  שהוא פי' חיגרת היא אפי' שאומר וזהו הכליון,
לו  עולם בהליכות הילוך בבחי' יהלכו ולא רגליהם
כמ"ש  ותורה תפלה ע"י ומלמעלמ"ט מלמטלמ"ע
בבחי' גם התבונן שלא פי' סומא היא אפי' וכן במ"א,
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להשיג  אלה, ברא שמי איך לראות עיניכם מרום שאו
ובטובו  כמ"ש היש להוות תמיד ששופע האין כח את
בכל  אלא דוקא בכ"י הפי' ואין מע"ב, בכי "ת מחדש
ובהו  לתהו העולם חוזר הי' כן ואילמלא רגע, ובכל עת
ביקרא  לאסתכלא לבחי' בא שלא וכ"ש במ"א, כמ"ש
ג"כ  לבוא יכול כ"א ח"ו נואש יאמר אל מ"מ דמלכא,
לבי  מ"ש בחי' ע"י והיינו הכליון, בחי' הוא כלה לבחי'
ב"ה  בא"ס ההתבוננות שמצד פי' חי, לאל ירננו ובשרי
סובב  מבחי' שלמעלה ובעצמו בכבודו ומהותו עצמותו
לבחי' לבוא הגשמי ובשר הלב גם יוכל מזה וממלא
ית' אלקותו בחי' שמדמי' מה כי והיינו כו'. הרינה
שאין  הדל שכלינו לפי זהו וממלא, סובב בשם ומכנים
אנו  שכלינו ערך לפי ולכן יותר, ית' אותו משיגי' אנו
הנשמה  מה כמארז"ל שהוא ממכ"ע, בחי' משיגים
העולם, כל את ממלא הקב"ה כך הגוף כל את ממלא
ראי' בבחי' כלל נשמתו ראה לא שהאדם שהגם
שום  בלי השכל בראית רואה הוא הרי מ"מ חושיות,
המחי' נפש בחי' לו שיש וכלל כלל ספיקא וספק ספק
כמ"ש  גדול גוף שהעולם יובן ועד"ז הגוף, את

ה  העולם את המחי' החיות א"כ בחי'באדר"נ, וא
לבוא  שא"א ההארה מבחי' שנשאר ומה כו', ממכ"ע
שנת' סוכ"ע בחי' זהו העולמות בפנימיות להתלבש
אבל  הדל, שכלינו לפי הוא כ"ז הנה במ"א, ענינם

מגדר  ונשא רם הוא ובעצמו בכבודו ב"ה אוא"ס באמת
ש' בחי' נמשך שיהי' עד קדוש ג"פ שצ"ל עד עולמות,
בצבא  הוא שאות מה שהוא צבאות בבחי' שמאיר הוי'
כל  יצאו הזה היום בעצם ויהי בד"ה בת"א ע' דילי',
כו' קדוש מבחי' שגבוה קדש בחי' ויש ה', צבאות
צאינה  בד"ה קדש ידיכם שאו בענין ע' במ"א, כמ"ש
סובב  בשם קורי' שאנו ומה בשה"ש. בלק"ת וראינה
בחי' הוא ארץ ושמים, ארץ על הודו נאמר ע"ז וממלא
מבחי' רק נמשך ה"ז סוכ"ע, בחי' הוא ושמים ממכ"ע,
לגבי  כלל בערך שאינו בעלמא הארה שהוא וזיו הוד
ולכן  ובעצמו. בכבודו ומהותו עצמותו ב"ה אוא"ס
ב"ה  בא"ס הפשוטה באמונה דעתו יעמיק כאשר
הגשמי  ובשר הלב גם יתפעל עי"ז הנה ובעצמו בכבודו
ונמצא  ית'. בו לדבקה ותשוקה כליון לבחי' לבוא ג"כ
ובשר  הלב בבחי' גם לבוא יכול האין בחי' דוקא כי
בשורשו  ההתבוננות שע"י מה מזה, שיתפעל הגשמי
הכליון  לבחי' לבוא יוכל לא שנשתלשל מאין ומקורו
הבהמית  ונפשו מאד, נתגשם כי להיות והתשוקה,
בחי' ע"י הוא לזה העצה לכן מאד, ומסתרת מעלמת
בכבודו  עצומ"ה בא"ס ההתבוננות בחי' היינו חי, אל
יוכל  מזה וממלא, סובב מבחי' שלמעלה ובעצמו

כו'. הגשמי ובשר לב בבחי' גם הרינה בחי' להיות
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נפש. מסירות ע"י – שבהעלם מה לגלות העולם, נברא בשבילי

¯e‡·eז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, (סנהדרין הענין ≈ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ה) מׁשנה ד לֹומר ּפרק חּיב ואחד אחד "ּכל ְְִֶֶֶֶַַָָָָָ
ּׁשהּבריאה  מה ּדזה והינּו העֹולם", נברא ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּבׁשבילי
ּדהּנה  ּבׁשבילֹו. הּוא והסּתר העלם ּבדר הּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַוההתהּוּות
ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִִִִֵַַָָָָָנתאּוה
על  מיּסדים ׁשׁש עּמּודי "ׁשֹוקיו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻּבּתחּתֹונים,

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו פז", ּבמקֹומֹו)אדני רּבה ,(ּבמדרׁש ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ

הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנׁשּתֹוקק העֹולם זה – ְִֵֶֶַָָָָָ"ׁשֹוקיו
מיּסדים  ימים, לׁשּׁשה ׁשּנברא – ׁשׁש עּמּודי ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֻלבראתֹו,
והינּו ּתֹורה", ׁשל ּפרׁשּיֹותיה אּלּו – פז אדני ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָעל
העֹולם  את לברא ּכביכֹול נׁשּתֹוקק הּוא ּברּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשהּקדֹוׁש
ידי  על ּדירה יתּבר לֹו יעׂשּו ׁשהּתחּתֹונים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבכדי
כּו' אלקים ּברא "ּבראׁשית וזהּו ּתֹורה. ׁשל ְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּפרׁשּיֹותיה

ב' – ּבראׁשית ז"ל, רּבֹותינּו ואמרּו (ׁשני)הארץ", ְְְְִֵֵֵֶַַָָָ

ראׁשית, נקראים ויׂשראל ראׁשית נקראת הּתֹורה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָראׁשית,
ואת  הּׁשמים את ּברא הּוא ּברּו ּׁשהּקדֹוׁש מה ּדזה ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהינּו
ׁשהּוא  והסּתר העלם ׁשהּוא אלקים ׁשם ידי על ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהארץ
ראׁשית, הב' ׁשהם ּבראׁשי"ת, ּבׁשביל הּוא הּטבע, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַענין
וקּיּום  הּתֹורה לּמּוד ידי על ּדיׂשראל ויׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָּתֹורה
העֹולם, נברא ּבׁשבילי וזהּו ההעלם. את יגּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּמצות
ּבׁשביל  הּוא העלם ּבדר התהּותה ּׁשהּבריאה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּדמה
הּתֹורה  לּמּוד ידי ּדעל והינּו עבֹודה, ׁשּיהיה ּבכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאדם
ּומגּלה  העֹולם את ּומזּכ מברר הּוא הרי הּמצות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוקּיּום
ּבבריאת  העליֹונה הּכּונה מׁשלימים ּדאז ההסּתר, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאת
הּוא  זֹו ּדכּונה ּבּגּוף, נׁשמתֹו וירידת העֹולמֹות ְְְְִִִִַַַַָָָָָוהתהּוּות
ּכארּבע  "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבכל
ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו כּו', אתכם" ּפרׂשּתי הּׁשמים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָרּוחֹות

ב) עּמּוד ג ּדף ּבלא (ּתענית לעֹולם אפׁשר ׁשאי "ּכׁשם : ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
יׂשראל ּבלא לעֹולם אפׁשר אי ּכ העֹולם רּוחֹות, (ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹ

ּתֹורה) הּלֹומדים כּו' יׂשראל ּבׁשביל אּלא ׁשּנאמר:מתקּים , ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לא  וארץ ׁשמים חּקֹות ולילה יֹומם ּבריתי לא ְְִִִִֶַַָָָָָָֹֹֻאם
לּמּוד  ידי על העֹולם את מקּימים ּדיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׂשמּתי",
צרי מּיׂשראל אחד ּכל ולכן הּמצות, וקּיּום ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּתֹורה
ּבאֹור  להאיר צרי ׁשהּוא, מקֹום ּבכל אׁשר ְְְֲִִֶֶַַָָָָָלדעת,
לברר  למדינה מּמדינה הּטלטּולים סּבת וזהּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּתֹורה,

העֹו את לבריטניא ּולזּכ ּגֹולה מּכם "אחד ּוכמאמר לם, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
והּזּכּו הּברּור הּוא ּבזה ּדהּכּונה לברּבריא", ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָואחד
מקּדׁש לי "ועׂשּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ידֹו, על ׁשּנעׂשה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָּבעֹולם
ּבתֹו – ּבתֹוכם אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם", ְְְְְְֱִֶֶַַָָָָֹוׁשכנּתי
ּבֹונה  ׁשהאדם והּמקּדׁש הּמׁשּכן והינּו ואחד, אחד ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל
אין  הּמקּדׁש ּבית "מּׁשחרב ּוכמאמר עבֹודתֹו, ידי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָעל
הלכה", ׁשל אּמֹות ד' אּלא ּבעֹולמֹו הּוא ּברּו ְְֲֶֶַַָָָָָָלהּקדֹוׁש
על  ּבֹונה מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּכל הּמקּדׁש ענין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
ידי  על ּובפרט הּתֹורה, ּבלּמּוד ויגיעתֹו עבֹודתֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָידי
ׁשֹונים, אפנים ּכּמה ּבזה ּדיׁש נפׁש, ּבמסירּות ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַָָָָָהעבֹודה
מּכפי  יֹותר לצדקה ּׁשּנֹותן מה ּבממֹונֹו נפׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָמסירּות
עׂשית", אּתה ּביעקב ּוצדקה "מׁשּפט ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹֹּכחֹו,
צדקה  ּגעּבען אין ּגיׁשמאק א פאראן איז אידען ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּבא
נעמט  זי פאר איז זע מׁשּפט ער וואס ּדאס ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבּמׁשּפט,
ער  ּגיט אלץ אּון מכרח, איז איהם וויפיהל ניט מער ְְְְִִִִִִֶֶֶַָֻער

אנדערען  ּדעם ּדלבד ט אוועק ּבגּופֹו, נפׁש מסירּות , ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַ
ּבׁשביל  עצמֹו את מטריח הּוא הרי לּתֹורה, עּתים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּקֹובע
ּוכמֹו ּבנפׁשֹו, נפׁש ּומסירּות טֹובה, לֹו לעׂשֹות ְְְְֲֲִֵֶֶַַָחברֹו
ללמד  יכֹול היה ׁשּלעצמֹו ּדהגם ּברּבים, הּלּמּוד ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבענין
לֹומד  הּוא הרי זּולתֹו ּבׁשביל הּנה עמּקים, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵָָֻענינים
ּתכלית  ּדזהּו אֹותם, להבין זּולתֹו ּגם ׁשּיּוכל ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּבענינים

ּבעֹולם. נׁשמתֹו ירידת ְְְִִִַַָָָועּקר

וההסתר  ההעלם את להסיר באה כי רפואה, היא תשובה תומ"צ, לקיים – הנשמה ירידת
שבעולם.

‰p‰Âלֹו ׁשאין הּפׁשּוט איׁש אפּלּו יׂשראל איׁש ּכל ¿ƒ≈ְֲִִִִֵֵֶַָָָ
העּדר  סּבת אם ּבין ּבּתֹורה, והּׂשגה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָידיעה
ׁשּלמד  אֹו למד, ׁשּלא הּוא הּתֹורה ּבהּׂשגת ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹידיעתֹו
הרי  נׁשמתֹו וגם נׁשמה, לֹו יׁש הרי עֹולם, ּבעניני ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָֻוהטרד

ּברּו סֹוף אין החּיים ּבחּיי מׁשרׁשת היא ׁשרׁשּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשרׁש
ותכלית, ּכּונה ּבׁשביל הּוא נׁשמתֹו ירידת ּגם ואף ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָהּוא,
ּבריאת  אׁשר ּומבין יֹודע ׁשּיהיה מי יהיה אדם  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוכל

אינ  נׁשמתֹו וירידת הענינים האדם אּלּו ּבׁשביל ֹו ְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָ
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שמוכרח ט. ממה יותר לא לוקח הוא שלעצמו עצמו, את שופט שהוא זה במשפט, צדקה בנתינת תענוג יש יהודים אצל
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ימים  "ׁשׁשת ּדכתיב והגם ּבהם, ׁשעֹוסק ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּגׁשמּיים
ּוברכ" ּכתיב ואּדרּבה לעבד, רׁשּות ׁשּנּתן כּו' ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹֹּתעבד"
ּכלי  לעׂשֹות ׁשּצריכים ּתעׂשה", אׁשר ּבכל אלקי ְְְֱֲֲֲִִִֶֶֶֶַַָֹה'
ּבּה יהיה ׁשּלא טהֹורה להיֹות צריכה והּכלי ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹלּפרנסה,
ּתעׁשיר, היא ה' ּברּכת הּנה ואז ּדעת, ואֹונאת ּוגנבה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּגזל
אל  ונתּון מסּור להיֹות צרי ּורצֹונֹו נפׁשֹו ּפנימּיּות ְְְְְֲִִִִֶַָָָָאבל
ּבחּיּות, הּמצות את ּולקּים ּתֹורה ללמד האמיּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹהּתכלית
ּוכמֹו מגּבלים, הם הרי הּזה ּבעֹולם האדם חּיי ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּדהרי
ּבגבּורת  ואם ׁשנה ׁשבעים ּבהם ׁשנֹותינּו "ימי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשּכתּוב

ארץ עלי לאנֹוׁש צבא "הלא ּוכתיב ׁשנה", (ּכי ׁשמֹונים ְְֱֲֲִִִֵֶֶָָָָָֹ

רׁש"י) יחיה. ּכּמה לאנֹוׁש ּוזמן צבא ימיו"יׁש ׂשכיר וכימי , ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
זה  ּכן ׂשכירתֹו, ימי ׁשּיכלּו ויֹודע לׁשנה ׁשּנׂשּכר ׂשכיר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ(וכימי

רׁש"י) לֹו. הּקצּובֹות ׁשניו ׁשּיכלּו ימי יֹודע ּדכללּות והינּו , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
הרי  הּזה ּבעֹולם ּגּוף ּבחּיי לחיֹות לֹו הּקצּובים ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָהאדם
מחּייו  ויֹום יֹום ּכל הרי לזאת ואי ּומגּבלים, קצּובים ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹֻהם
ּדוקא  לעׂשתם" "הּיֹום ּוכתיב מּמׁש, ּבנׁשמתֹו נֹוגע ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹהּוא
אחת  ׁשעה "יפה ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו הּזה, ְְֵֶַַַַַָָָָָָָּבעֹולם
העֹולם  חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם טֹובים ּומעׂשים ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּבתׁשּובה
הּוא  האמת עֹולם ׁשהּוא ּבכלל הּבא העֹולם ּדחּיי ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָהּבא",
אל  יׂשים ּדכאׁשר והינּו הּזה, ּבעֹולם חּייו ּבאפן ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּתלּוי
הּלא  וׁשלֹום חס מעׂשיו ּכל על אׁשר זאת ּדלבד ְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹֹלּבֹו
הרי  זאת עֹוד הּנה ּבּגיהּנם, אֹותֹו ידּונּו הרעים אֹו ֲִִִִֵֵֵַָָָֹֹטֹובים
הּקלע, וכף הּקבר חּבּוט הּוא אדם ׁשל ּדינֹו ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָּתחּלת

להׁשּכיח הּוא הּקבר פארגעסען)ּדחּבּוט את (מאכען ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָ
ּדׁשקרא  עלמא ׁשהּוא ּדין עלמא ׁשל חיזּו וכף י האדם , ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ועד  העֹולם מּסֹוף הּנׁשמה את ּׁשּזֹורקים מה הּוא ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָהּקלע
הּדברים  ׁשל האֹותּיֹות את ולזרק להֹוציא ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִֶֶַָָֹסֹופֹו
עֹוד  הּוא זה מׁשּפט ּבּגּוף, ּבהיֹותּה ּבּה ׁשּנקלטּו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָּבטלים

הּמלא  ּבגד מׁשל ּדר על ּוכמֹו ּדגיהּנֹום, הּמׁשּפט ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקדם
ּולהֹוציא  רֹותחים ּבמים לכּבסֹו ּוצריכים ְְְְְְְִִִִִִַַָּכתמים
ּומנערים  ּבמקלֹות אֹותֹו חֹובטים ּתחּלה הּנה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָהּכתמים,

אֹויס)אֹותֹו טרייסעלט ּבֹו(מיא ׁשּנתקּבל האבק להֹוציא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
וכף  הּקבר ּדחּבּוט הּמׁשּפט כן ּכמֹו הּנה הּזמן, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבמׁש
ׁשּדּבר  ּבטלים ּדדברים האֹותּיֹות את להֹוציא הּוא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּקלע
ּדברים  ּדבׁשביל האדם יתּבֹונן וכאׁשר חּייו, ימי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבמׁש
קׁשים  יּסּורים יסּבל מּמׁש ׁשּום ּבהם ׁשאין אּלּו ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבטלים
ּבראׁשֹו, עיניו אׁשר החכם הּנה לזאת ואי ּכאּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹּומרים
ּדברים  מּלּדּבר עצמֹו את יּזהר אׁשר ּבלבד זֹו לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּנה
ּתֹורה  ּדּבּורי איזה להתלּמד לחק לֹו יעׂשה אּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבטלים,
אֹו מׁשניֹות ּכמֹו ולּבֹו, ּבמחֹו חקּוקים להיֹות ּפה  ְְְְְְֲִִִִֶַָֹּבעל
אֹותם  לחזר ׁשּיּוכל ּתהּלים, ספר אֹו ׁשּבכתב ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּתֹורה
ׁשּמביאה  ּתׁשּובה "ּגדֹולה וזהּו קריה. ּברחֹובֹות ְְְְְְְְִִִֶֶָָָָָּבהלכֹו

ּדלּבא  מעּומקא הּתׁשּובה ידי ּדעל לעֹולם", ,יא רפּואה ְְְְְְִֵֵַַָָָָָָ
ּולגּלֹות  ההעלם את להסיר רפּואה מביא זה ידי על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּנה
היא  הּתׁשּובה ולכן אלקּות, הּוא עצמֹו ּדטבע האמת ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָֹאת
אלקּות. הּוא עצמֹו ּדטבע האמת ׁשּיתּגּלה לעֹולם, ְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַָָָָֹרפּואה
ּכי  "עד" להיֹות צריכה ּדהּתׁשּובה יׂשראל", "ׁשּובה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָוזהּו
ּכאחד  ויהיה הוה ּדהיה הּטבע, מן למעלה ׁשהּוא ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"הוי'"
ׁשהּוא  "אלקי" יהיה זה הּנה הּטבע, מן למעלה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּוא
ועּקּום, עּוּות הּוא ּדעֹון – "ּבעֹונ כׁשלּת "ּכי הּטבע, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָענין
עצמם  נֹותנים הם וכאׁשר הּטבע, מן למעלה הם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדיׂשראל
להיֹות  לזה להּגיע ּובכדי ועּקּום. עּוּות זהּו הּטבע ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָאל
ׁשהם  ּדברים", עּמכם "קחּו ידי על הּוא ,אלקי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהוי'
הוי'" אל "וׁשּובּו הּנה זה ידי ּדעל ּכּנ"ל, הּתֹורה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹותּיֹות
ההׁשּפעה  ּגּלּוי יהיה ואז מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ּבּטבע. הּטבע מן מלמעלה טּוב ּברב ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹמלמעלה
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לזולתו. נותן הכול ואת השקר.י.לו, עולם שהוא הזה העולם של הלב.יא.המראה מעומק

•
w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

נ"ע  מהבעל־שם־טוב :90סיפור
ומאמי. מאבי כשנתייתמתי הייתי שנים חמש בן
לפני  הקדוש אבי של האחרונים צוואתו דברי

היו: Îyecwdnפטירתו, wx cg` s`n `xiz l` wi'l`xyi
cala `edÎjexa.

מהקב"ה  רק לפחד שלא אבי, של לציוויו בהתאם
העמוק  וליער לשדות ללכת מאד השתוקקתי בלבד,

הייתי  ב'חדר', לימודי את משגמרתי עיירתנו. שליד
לעתים  שלמדתי. מה על בעל־פה וחוזר לשדה הולך

בעיר. או בשדה בלילה ישן הייתי קרובות
מספר  עוד ועל עלי שהשגיחו שלי, האפוטרופסים
לשדה  בהליכה הנהגתי את סבלו לא ויתומות, יתומים

רבות. לי והצירו וליער,
ליער, בבואי אחת, פעם שנתיים. הדבר נמשך כך
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אחרי  הלכתי אדם. קול שמעתי ותיקין, מנין אחרי
ותפילין  טלית עטוף עומד יהודי וראיתי הקול,
כזאת. שמעתי לא פעם שאף כזו בהתלהבות ומתפלל
מתפילתו  ונהניתי האילנות, מאחורי התחבאתי
בוודאי  שזה וחשבתי מאד התפלאתי זה. יהודי של
הצדיק  הנסתרים. הצדיקים מל"ו אחד קדוש, יהודי
ואמר  וטליתו, תפיליו את פשט תפילתו, את סיים

רבה. במתיקות תהלים
את  אסף רב , בעונג ולמד היהודי ישב זמן משך
השק  את שם בשקו. והניחם ותפיליו, טליתו ספריו,
אז  יצאתי ללכת. והתחיל בידו מקלו לקח כתפו, על

מולו. וצעדתי ממחבואי
לבד  קטן ילד בא איך אותי: שאל אותי, משראה
ללכת  מפחד אינך האם ביער, עושה אתה מה ביער?
ואת  השדה את אוהב שאני לו עניתי ביער? לבד
דרובא' ב'רובא שהם אנשים אין ששם מפני היער,
יתום  הנני אחד, מאף ירא איני ושקרנים, גאוה בעלי
לפני  לי אמר עליו־השלום אבי אב, ובלי אם בלי
מהקב"ה  רק אחד, מאף תירא אל ישראלי'ק פטירתו:

דבר. משום ירא אני אין ולכן בלבד,
אליעזר. ר' של בנו הנני האם אותי, שאל היהודי
היהודי  הוציא כזה, בשם קראו שלאבי כשעניתי
עם  הלכתי זמן. משך אתי ולמד פסחים מסכת מׂשקו
הולכים. אנו מה ולשם להיכן לדעת מבלי זה יהודי

ובעיירות  בערים מתעכבים היינו נדודינו, בדרך
כמה  לפעמים שונים, זמנים וישובים, כפרים שונות,

ולפע  לא ימים היהודי, של שמו את ויותר. שבוע מים
ראיתיו  לא פעם ואף אתי לומד היה יום כל ידעתי.
כך  הזמן. כל אותי ופירנס איש, משום נדבות לוקח

שנים. שלש הדבר נמשך
היהודי: לי אמר קטן, במושב בהיותינו אחת פעם
אשאיר  ולמדן, ירא־שמים יהודי גר מכאן רחוק לא
אתי  הלך היהודי היה, וכך זמן. למשך אצלו אותך

לו. והלך בעל־הבית בידי אותי מסר לבית,
בביתו  מאיר ר' אצל התעכבתי שנים ארבע
יום  כל עצומה. בשקידה אתי למד הזמן וכל שביער,
אחד  אף בציבור. להתפלל למושב אתי הולך היה
וצדיק  גאון הוא מאיר שר' ידע לא הישוב מבעלי

פשוט. מלאכה בעל מאיר ר' היה בעיניהם נסתר,
הנסתרים  מהצדיקים לי נודע מאיר ר' אצל
ואז  בעל־שם, אדם רבי הגדול הצדיק ומהגאון
שוב  והתחלתי הנסתרים, הצדיקים לעדת הצטרפתי
שונות  בשליחויות למושב וממושב לעיר מעיר לנדוד

עלי. הטילה הנסתרים הצדיקים עדת שהנהלת
כבר  לי היתה שנה, שש־עשרה מבן פחות בהיותי

על־פי  התפללתי לזמן ומזמן בקבלה, גדולה די ידיעה
הצדיק  שלמדני כפי השמות יחודי עם האריז"ל קבלת

ז"ל. חיים רבי ונורא קדוש הנסתר

* * *

בישוב  הייתי תע"ד, אלול ח"י שלי, ההולדת ביום
בתכלית, פשוט יהודי היה הפונדקאי בעל־הבית קטן.
הוא  כלל. ידע לא המלות ופירוש בקושי, להתפלל ידע
דבר  כל על לומר רגיל והיה גדול ירא־שמים היה
ואשתו  ועד", לעולם ומבורך הוא "ברוך זמן ובכל
שמו  יהיה "יבורך לומר רגילה היתה הפונדקאית

הקדוש".
הסדר  כפי בשדה, להתבודד יצאתי יום באותו
להתבודד  יש ההולדת שביום מקדמונים, המסודר
מזמורי  אמרתי התבודדותי בעת מסויים. זמן משך

הקדושים. שמות ביחודי ועסקתי תהלים,
הנעשה  את הרגשתי לא בזה, שקוע בהיותי
על  וחיוך הנביא אליהו את ראיתי פתאום סביבי.
לגילויו  זכיתי לבדי שבהיותי מאד, התפלאתי שפתיו.
בהיותו  וכן מאיר, ר' הצדיק אצל הנביא. אליהו של
אליהו  את לראות זכיתי הנסתרים, הצדיקים עם
לי  זה היה לבד, בהיותי לגילויו לזכות אך הנביא.
יכולתי  לא גם מאד. והתפלאתי הראשונה הפעם

הנביא. אליהו של חיוכו את לפרש
לי: אומר הנביא אליהו

השמות  יחודי את לכוון רב  בעמל מתייגע  הנך
מלך  שדוד התהלים מפסוקי היוצאים הקדושים
רבקה  וזלאטע הפונדקאי שלמה והרי סדרם, ישראל
הקדושים  השמות יחודי את יודעים אינם הפונדקאית
מה  ועד" לעולם ומבורך הוא מ"ברוך היוצאים
הקדוש" שמו יהיה ו"יבורך אומר, שהפונדקאי
בכל  רועשים האלה והיחודים אומרת, שהפונדקאית
השמות  יחודי מאשר יותר הרבה העולמות

מכוונים. הגדולים שהצדיקים
רוח' ה'נחת גודל את לי הסביר הנביא אליהו
וטף  נשים שאנשים והתהילה מהשבח בשמים כביכול
כשההילול  וביחוד הקב"ה, את ומשבחים מהללים
פרטיות  ובפרטי פשוטים, אנשים מפי באים והשבח
הם  הרי  תמידי באופן הם והשבח כשההילול
ובתמימות  טהורה באמונה בהשי"ת תמיד דבוקים

הלב .
להשתדל  בעבודה, דרך עצמי על קיבלתי מאז,
שבח  דברי יאמרו וטף נשים אנשים שיהודים
מצב  על אותם שואל הייתי שתמיד על־ידי להשי"ת
מצב  ועל ילדיהם בריאות מצב על בריאותם,
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להקב"ה, שונים שבח בדברי לי עונים והם פרנסתם,
כדרכו  אחד .91כל

ובאסיפה  הזו, עבודה בדרך התנהגתי שנים משך
לפרסום  המבוא שהיא הזו, הדרך את קיבלו מסויימת

ישראל'. 'אהבת עבודת

* * *

השני  הפירוש בנוי זה, קדוש סיפור יסוד על
גם  אלא בקטנים, רק לא שזה חטא", בו שאין ב"הבל
"הבל  זה הרי לב , ובתום באמונה העושים בגדולים
תמיד  עומדים הם מזו, יתירה חטא". בו שאין

כלומר, ומקום. זמן הבדל בלי באלקות בדביקות
דבוקים  הם נמצאים, שהם מקום ובכל זמן שבכל

באלקות.
'תינוקות  יותר: בעומק הענין את להבין צריך גם
לחומר  התייחסות שום להם אין רבן' בית של
בית  של 'תינוקות של התייחסותם כל העולם־הזה.
העולם־הזה  של האויר עם רק הוא לעולם־הזה רבן'
של  התייחסותם ואילו העולם־הזה, של לחומר ולא
רק  ולא העולם־הזה, של לחומר הרי היא הגדולים
שנעשה  שהיחוד מובן לכן העולם־הזה, של לאויר

העולם. בחומר הזדככות פועל הגדולים על־ידי
.(yhiee`aeil ,e"pxz) elqk 'b 'c

.dlil dxyrÎzg` dry
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ישראל. נחמן ר' של בפונדקו ושמע ראה אשר בכל להתבונן ברוך החל בדרך בהיותו רק
להתייחסותם  וכן וחתניו, הפונדקאי אצל שהבחין חדש מסוג להתנהגות מחשבה הקדיש במיוחד
האדישות  מחמת כנראה לכך, לב תשומת הקדיש לא שם שהותו בשעת קיומה. ואופן לתפילה
ושמע  שראה במה יותר מתעמק ברוך היה שאילו ברור יותר. מאוחר שהבין כפי שבאופיו,
ההם. במקומות הראשונים החסידים - הבעלֿשםֿטוב בתלמידי כאן שנתקל מגלה היה בפונדק

הבעלֿשםֿ על ששמע הסיפור ב'בעלֿשםֿטוב', התעניינותו את לעורר בכדי היה די זאת עם
יותר, מאוחר כפר. באותו אחרים, ויהודים הפונדקאי ישראל נחמן ר' השתקעו, שבברכתו טוב

פירוט. ביתר אז אך הבעלֿשםֿטוב, על לשמוע לברוך שוב הזדמן בדוברומיסל, היה כאשר

חגג  שאצלו ראובן, אליעזר ר' הוותיק, ידידו של לנפחייה סר לדוברומיסל הגיעו עם מיד
קודמות. בשנים הפסח את 

סינרו, את הסיר קורנסו, את הניח הוא קרובֿמשפחה, הופיע כאילו שמחה, התמלא הנפח
שם  לחצר, איתו לצאת הזמינו אחר עליכם". "שלום בברכת לברוך והושיטן - ידיו את נטל
האחרונה. השנה מאורעות על לספר מה הרבה ראובן, אליעזר לר' לו, היה הספסל. על התיישבו

לפתע  נושע דוברומיסל, של הגדולים מאביוניה אחד בנימין, אברהם ר' כיצד סיפר השאר בין
את  שולחנו על ושהחזיק צמר, ומיון מניקוי שהתפרנס בנימין אברהם ר' באותו מדובר ממצוקתו.
בנימין  אברהם שר' לעצמו תיאר לא בדוברומיסל איש הענפה. משפחתו ובני אשתו הורי ואת הוריו

איֿפעם. ֵיתעשר

ללמוד  האחרונות בפרוטותיו שלח אותו הבכור, בנו שלמה'קע הבלתיֿצפוי. אירע והנה
ראשי  של נמרצים תהילה בכתבי מצויד מהישיבה חזר שלמה'קע בלימודיו. מאד הצליח בישיבה,
בה  עיר באותה התבונן, מוכשר צעיר בהיותו נוסף: משהו איתו הביא ששלמה אלא הישיבה,
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איך  חשב רבות במכונה. שנעשה הצמר של והמיון הניקוי בתהליך למד, בה הישיבה נמצאת
להס  להגיע יהיה  אפשר ידה שעל כזאת, מכונה לאביו גם שוודאי להמציא דבר יותר, גדול פק

מכונה  רכישת של אפשרות כלל דעתו על להעלות יכול היה שלא מובן בשפע. פרנסה לו יביא
המכונה. הרכבת של המפורטת תכניתה על לעמוד שלמה'קע הצליח זאת, לעומת כזאת.

עבד  הפחח ואברהם הנגר בערל בעזרת ידיו. במו המכונה להקמת מיד ניגש הביתה בבואו
הצליח  זו במכונה לעבוד החל בנימין כשאברהם תילה. על עמדה שהמכונה עד שבועות שלושה
כפרי  מכל ימים. חודש כך לשם דרוש היה יד שבעבודת כזו בכמות צמר לעבד אחד ביום

מספר. חדשים תוך התעשר בנימין אברהם ור' לעיבוד, צמר אליו להביא החלו הסביבה

אחות  בנות היתומות, שתי את להשיא היה במצבו, המפנה התחלת עם מיד הראשון, צעדו
שידך  שלמה'קע את הכנסת, לבית חדש גג תרם הוא חשובות. ממשפחות תורה בני עם אשתו,

דוברומיסל. של רבה של היתומה נכדתו עם

בת  עבור לו שזכה השלישי החתן על השאר ובין אצלו, המתרחש על הנפח סיפר עתה
הלוויתן  מן נתחים שכן משורֿהבר, לעצמי "הבטחתי - הנפח התבדח - זה" "בחתן שלו. הזקונים

הקודמים...". חתני בזכות לעצמי הבטחתי כבר

גדול  למדן בנשמתו, ובריא בגופו בריא אברך זה היה זה. חתן של שמו היה שאול יצחק
לא  שבו תחום - החדש  חתנו של בלמדנותו רק לא התפאר הנפח וחיוני. עליז - לכך ונוסף
לבריות. ובחיבתו הטובות ומידותיו ליבו, בטוב ובעיקר, גם, אם כי - גדול "מבין" להיות התיימר

מעוניין  שאינו הודיע אך לרבנות, הוסמך שחתנו כך על לברוך סיפר אף ראובן אליעזר ר'
הוא  כמוני. נפח בעלֿמלאכה, להיות דווקא "רצונו - הנפח המשיך - זאת" "במקום כרב. לכהן
ללמוד  הספיק כבר הנפחות מלאכת את בדירה. רק ומסתפק לו, שהבטחתי הנדוניה על ויתר
לשם  לבבינוביטש, סמוך ויורסט כ-2 מכאן, ויורסט 10 במרחק כפר, ומצא חיפש עתה ממני.

נפחיה". שם ולפתוח אשתו עם מגוריו את להעתיק עומד הוא

כראשֿישיבה  מכהן מאיר זלמן שר' לברוך נודע - האחרים החתנים לשני אשר
הפסח. לקראת אלה חתניו שני לבוא ציפה הנפח בדוברובנה. - לייב משה ור' בבישנקוביטש

הנפחייה. מן צעקה לפתע נשמעה - משפחתו ענייני על לברוך וסיפר הנפח שעמד בשעה
בניצוץ  הבחין ולא המפוח ליד שעמד האיכרים, אחד את לראות ונכחו לשם מיד רצו שניהם
מבוהל  היה האיכר העליון. מבגדו שבקע עשן עטוף היה ומיד בבגדיו, ונאחז לעברו שהותז

האיכר. את להרגיע ונפנו  האש את מיד החניקו וברוך הנפח מאד.

שהיו  חתנו שעה שאול, יצחק זה היה ונאה. גבוה אברך לנפחיה נכנס באיכר, עסוקים
מפורשת  שמשנה כך על בעליצות התבטא - אירע אשר את לו כשנודע הנפח. של השלישי
וברוך  בנדון, הרמב"ם פסק את ציטט גם הוא חייב". - והזיק הפטיש מתחת שיצא "גץ אומרת:

למדן. אברך לפניו עומד כי לדעת מיד נוכח

מההולכים  חסיד עם ומודע ישיר במגע בחייו לראשונה ברוך בא שאול יצחק עם בהיכרותו
ביצחק  מצא ברוך היהודי. העולם ברחבי להתפשט אז החלה שתורתו הבעלֿשםֿטוב, בדרך
תורה  דברי למסור וגם  עצמו, הבעלֿשםֿטוב ועל החסידות על הרבה לו לספר היכול אדם שאול

החסידות. של הגדול המנהיג בשם ופתגמים
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בהצטיינות  כמלמד. ניסן, ר' אביו, שימש בו מקום הורקי מהעיירה היה שאול יצחק של מוצאו
יוסף, עזריאל ר' של תלמידו היה עצמו ניסן ר' כישרונות. בעלי מבוגרים בחורים לימד מיוחדת
אותם  נבחרים אברכים של חבורה  ניהל הבעלֿשםֿטוב, מתלמידי יוסף עזריאל ר' מהורקי. המגיד
זו, חבורה מראשי לאחד היה ניסן ר' הבעלֿשםֿטוב. ברוח והדריך החסידות תורת את לימד

החבורה. ומנהיג כמדריך מקומו ממלא ניסן, ר' הוא, היה לנדודיו יוצא יוסף עזריאל ר' וכשהיה

על  הרבה לספר מסוגל היה ולכן החסידות, בדרך אביו, ידי על אפוא, התחנך, שאול יצחק
מייסדה. ועל החסידות

להכיר  הזדמנות לו היתה - הנפח של חתניו שלושת את לפניו ברוך כשראה יותר, מאוחר
אברכים  של המצוי הטיפוס את שייצגו מקודם, הכיר אותם הראשונים, החתנים בין ההבדל את

החסידות. של החדשה בדרך שצעד השלישי, החתן לבין למדנים,

תלמידיו  את לימד מאיר, זלמן ר' הראשון, החתן ו"חידושים". תורה דברי השמיעו שלושתם
חידושיֿהתורה  את חזרו הם בבאֿקמא. מסכת תלמידיו את לימד לייב משה ור' קידושין, מסכת
יצחק  פניהם. על חיוך נראה  לא  מעולם דאוגות . פנים ובעלי רציניים היו שניהם אלה. מסכתות על
גדולה. חדווה תמיד הפיקו ופניו ועירני, עליז היה תמיד לגמרי. מנוגד טיפוס ייצג לעומתם, שאול,
היסודי  השוני את לפניו ראה ברוך רצינית. שיחה של בעיצומה גם אמרותֿצחות, בפיו היו תמיד
שלושת  בדברי רק לא זאת לראות היה יכול הוא החסידית . הדרך לבין ה"מתנגדית" הדרך בין

לייב האבר  משה ור' מאיר זלמן ר ' הדברים. לכל התייחסותם באופן גם אם כי רוחם, ובמצב כים
עלֿפי  הדבר בחינת תמיד עמדה שאול יצחק ר' לעיני ואילו דין, פי על הוא איך דבר כל בחנו

הדין. משורת לפנים היושר, פי ועל החסידות

חקר  עד להגיע אף ואולי הרבה, ללמוד הוא מסוגל הנפח בבית שדווקא חש זה יסוד על
לפענחו. השתוקקה והסקרנית הצעירה שנפשו העמוק הרז

של  האמיתי לתיקונו הדרך את למצוא היא בחיים ביותר הקשה שהמשימה היטב ידע הוא
ברוך. של הרהוריו התרכזו זה לנושא ומסביב האדם,

הדבר  את היצורים, בחיר האדם, - ובכללם החיים, בעלי לכל בשפע מספק הקב"ה הרי -
לדאוג  חייב אינו ואיש מקום, בכל האוויר מצוי כידוע, האוויר. - שהוא לקיומם, ביותר ההכרחי
לרוב, מצויים המים אף המים. הוא: החי לקיום בהכרחיותו שני שהוא הדבר לקיומו. להשגתו
חפירת  - כגון במאמץ, השגתם כרוכה  שתכופות למרות  להשגתם, מיוחדת דאגה שתידרש מבלי
האדם, לקיום דרוש הוא שאף מזון, לגבי הרי אלה שני לעומת באלה. וכיוצא נהר, הטיית באר,
כבר  כאן לחם". תאכל אפיך "בזיעת בקללה האדם, קולל הדעת עץ חטא בגלל הדבר. שונה

ויגיעה. לעמל האדם זקוק

בשדה  שם, לנשמתו. כ"אוויר" ברוך עבור הטבע בחיק ההתבודדות היוותה רוחנית מבחינה
שימש  מאידך האדם. בני משאון רחוק הנשגבות , במחשבותיו להתעמק ברוך מסוגל היה וביער,
עצמו  את ראה הוא לגוף. כ"מים" - התורה וענפי חלקי לכל והכוונה - התורה לימוד בשבילו

למעמקיו. לצלול ואף התלמוד בים לשחות מסוגל

מה  אלה? בכל הסופית התכלית ומה המטרה היא מה היסודית: השאלה ניצבת שעדיין אלא
על  בשחייה המטרה ומה ובבריאה, באלוקים ולהתבונן ושדות יערות פני על בנדודים התכלית
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ה'? את לעבוד ביותר והטובה בחיים הנכונה הדרך היא מה גליו? עם והתמודדות התורה ים פני
טוב? "עשה על או מרע" "סור על - הדגש את לשים יש היכן נוספת: ושאלה

שאול. יצחק עם ברוך של נרחבת שיחה כדי תוך מחדש צפו הללו השאלות כל

בשם  אביו מפי מסר שאול יצחק הנפח של שחתנו הפתגם ברוך על עשה עמוק רושם
מכל  שנאמר: אדם, מכל הלומד - חכם? "איזהו למשנה חדש פירוש זה היה - הבעלֿשםֿטוב

השכלתי". מלמדי

משהו? ממנו ללמוד ושיוכלו ללמד, אדם כל יכול האם האמור: על הקשה הבעלֿשםֿטוב
אדם? מכל ללמוד אפשר איך כן ואם שונות, ומעלות בסגולות צורך יש ללמד כדי והרי

שלומדים  לכאורה, מוכח השכלתי", מלמדי "מכל מהכתוב הבעלֿשםֿטוב: שאל כן כמו
דבר  [=מבין דבריו מתוך שמבינים מה גם אלא [=בגלוי], ממנו ששומעים מה רק לא אחד מכל
אדם  לציין אפשר ואיך החכמה שם מונחת היכן אחד, מכל ללמוד צריכים אם אך דבר]. מתוך

"חכם"? שהוא כזה

ישנם  בנר אדם". נשמת - ה' "נר נאמר זה: באופן הבעלֿשםֿטוב ענה אלו שאלות כל על
בנשמה  כך הנר. כלי עלֿידי בא האור וצל עצמו, מהנר בא הנר אור וצילו. הנר אור דברים, שני 
אמות  ד' בתוך אנו כשעומדים הכלי. שהוא מהגוף מגיע והצל מהנשמה, בא האור וצל: אור יש
של  בסביבתו אנו וכשנמצאים הנשמה, אור גילוי והן טובות, מחשבות לנו נופלות - צדיק של

טובות. לא מחשבות לנו  ונופלות טובה הלא השפעתו תחת אנו נמצאים אז - רשע

למזכי  אנו נעשים כך ידי ועל - טוב" ה"עשה את אנו לומדים מהצדיק אחרות: במלים
תשובה. להרהור "כלי" אנו נעשים ובזה מרע", "סור להיות אנו למדים מהרשע אך - הרבים
אפשר  ח"ו, רשע ובין צדיק בין אדם, שמכל אדם", מכל "הלומד - הבעלֿשםֿטוב אומר - וזהו
בשביל  הוא בעולם הקב"ה שברא מה כל השכלתי", מלמדי "מכל והראייה: ללמוד. צורך ויש
"מלפנו  הכתוב: את הבעלֿשםֿטוב הביא יותר טוב יובהר זה שעניין כדי האדם. את ללמד
מחתול  צניעות למדנו - לישראל תורה ניתנה "אלמלא יוחנן: רבי אמר זה שעל הארץ" מבהמות
- טובים דברים הן ללמוד, ממה לאדם מזמנת העליונה ההשגחה אחרות: במלים מנמלה". וגזל
"איזהו  המשנה: של האמיתי ההסבר וזהו מרע". "סור - טוב מהלא להימנע ואיך טוב", "עשה

אדם". מכל הלומד חכם
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תרס"ב  תשרי ז' ועש"ק יום ב"ה

וו"ח  ומרומם, הנכבד עוז ידידי כבוד

. . . תורה אוהב לב, נדיב אי"א,

אחדשה"ט 

ציווי  עפ"י מעל' כבוד אל נשלח העבר ד' ביום הנה

כרטיסיֿ מאה והמה פאסילקע, שליט"א, אאמו"ר כ"ק

שני  רשמו בעצמו כמע"ל ובעד הפלאנען, בלוית גורל,

ר', 20 בס"ה ר' 10 מחירו כ"א ,176-177 נומ' כרטיסים

הקטן, חלק על השני ומעבר מעל'. שם רשמתי ועליהם

עליו  אשר הקאליקטאר, אצל להשאר צריך הוא אשר

בל' בפרטיות, הקונה של האדרעס הקאליעקטאר, מחוייב

את  שישלם לאחר להקונה יומסר הגדול והטאלן ָרוסיא,

למען  חזרה, אלי לשלוח מטובם נא יהי' והקטן מחירו,

לזה, הנעשה בהפנקס הקונים, שמות פרטי לרשו' אוכל

יזכינו  וכאשר יכתבון. ג"כ הקוני' של האדרעסין ופרטי
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ב' אדר בחדש המוגבלה, בזמנו אי"ה יהי' והגורל השי"ת

ופרטי  מקומם לנו יודע בגורל, הזוכים ויהיו הבע"ל,

הזכי'. כסף להם לשלוח נוכל למען אדרעסין,

דרוש  אין אז כנ"ל, הכל הקטן הטלן על ירשם וכאשר

אי"ה  ארשום אז הטלן אלי יגיע וכאשר פנקס, שום למעל'

מעולה. סדר עפ"י הדרוש, במקומו הכל

- צעטלין 50 ר', 10 בני כמע"ל אל הנשלחי' הנומע'

,50 ר' 5 בני ,#522ֿ671 והמה - מעל ' של 2 נכלל ובתוכם

1000 עולה ומחירם צעטלין, 100 בס"ה ,526-575 והמה

100 אי"ה יקבל כי בהאמבורג, המדובר הי' כן אשר ר'.

ע"כ  אשר ומיודעיו. מכיריו בין למוכרם עצמו, על צעטלין

כפי  בזה נא ישתדל כי כמע"ל לפני שטוחה בקשתי גודל

צבא  חיל המה בגבורים, הנדיבה לבו יאמץ ואמץ כחו,

ומועדו  מזמנו יגזל וגזל צבאות, ה' מצות שומרי ֹֹהקדש,

ענין  כי - וינשאהו יגדלהו ה' עסקיו, רוב לרגלי - הטרוד

כי  לתו"ת. הנוגע העשי' מכללות יגיעה יותר דרוש כזה

ע"י  להמלאות יוכל אשר חסרון הוא לתו"ת, יחסר כאשר

דרוש  זה משא"כ תמימה, שנה משך זמן ע"ז ויש נדבות,

כנ"ל. הבע"ל ב' אדר עד והוא קטן, במשך להעׂשת

מעולה, שמירה עליהם נעשה הגורלו', מפדיון הכסף

לבית  פנקס על יוכנס הכסף הנה גבוה, ממקום ציווי ועפ"י

[גאסודארסטווע  - יר"ה הממשלה כסף אוצר

עד  במזומן פדיתי אשר והכסף - קאסע] איסבעריגאטעל.

בידינו  יעלה לא ח"ו שבאם והוא כנ"ל, הוכנסו הנה עתה

מקומו  אל קונה, לכל הכסף יושב אז הגורל, את לעשות

ועירו.

רואים  כאשר כי מעט, מעט לשלוח יכול הפדיום כסף

הארצון, אייפין פרייליכער ווערט אז כסף, ָשמתקבל

שליט"א. ומרומם המעולה לאדם נח"ר עי"ז ונעשה

המעטפה. על נדפס האדרעס

כי  כה, עד כתבתי לא אשר על הסליחה כמע"ל את

וברכה  תודה ליתן בזה והנני העת. הספיק לא בפו"מ

מה' נדבה קבל אשר רו"כ שמונים הסך על לכמע"ל

קבלות  אליהם לשלוח שאוכל בכדי אמנם ארינשטיין,

ואשלח  האדרעסין וכמו"ה שלהם, השמות להודיע צריך

תומ"י. אי"ה

נפשו  כאוות מאדה"ש וגח"ט וחתימה החוה"ש ויקבל

באה"ר  דו"ש עוז ידידו ונפש

והנעלה  הרם כערכו מכבדו

שניאורסאהן  יצחק יוסף
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תשרי, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"צ הוו"ח אי"א נו"נ בנש"ק וכו' מוהרר"י שי'

שלום וברכה!

בזה הנני לאחל לכת"ר חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

ויהי רצון שחפץ הוי' בידינו יצליח, להיות מהמסייעים בהפצת תורת הבעש"ט גם חוצה, שזהו 

הכנה וכלי לביאת משיח צדקנו.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה,

מ. שניאורסאהן

 - מוסג"פ הקונטרס לר"ה - מתורתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

שהו"ל. ובודאי ימצא כת"ר חפץ בו.

הערה בקיצור מענין עבודת האדם לקונו בימי התשובה האלו: בתחילת בריאת העולם נאמר 

ויהי ערב ויהי בקר יום אחד. שתי סברות בזמן: המשך אחד או מפסקי מהדדי. וי"ל שבזה מחולקים 



רפג

סוגית הש"ס ורבא בנזיר )ז, א(. אבל לכל הדעות לילה ויום - אחד הוא, ולא מפסקי. כי יום ולילה הוא 

מקרה נוסף על הזמן, ולא ממהותו.

משא"כ יום אחד מחברו יש סברא דאיפסק, כי כל יומא ויומא עביד עבידתי' דוקא )זח"ג צד, 

ב( ולכן יש ז' ימים מחולקים זה מזה, ורק ז', כי אח"כ חוזר הלילה: יום ראשון כו'.

ובעבודת האדם לקונו: לילה ויום - הנה סו"ס לא ידח ממנו נדח וזדונות נעשו לו כזכיות כי 

יעביר את רוח הטומאה, ולילה כיום יאיר. אבל יומי מיפסקי, כי גם לעת"ל כל צדיק נכוה מחופתו של 

חברו. ואכמ"ל.

 ב"ה,  חוהמ"ס, ה' תשי"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

לחזק  לעורר,  סביבתו  כל  את  בו  יזכה  ובודאי  הבע"ל  שמח"ת  לשמע"צ  הקונטרס  מוסג"פ 

ולהאיר - עתה ובמשך השנה - את שמחה של תורה שלהם, אשר על ידי זה תתעורר תתחזק ותאיר 

שמחה של מצוה שלהם, ובמילא יהיו למוד התורה וקיום המצות באופן נעלה יותר,

לשמחה  ומביאה  שקולה  התורה  שמחת  כך  המצות,  לכל  ומביאה  שקולה  שהתורה  כמו  כי 

של מצוה, והעבודה בשמחה ובטוב לבב פורצת כל הגדרים וההגבלות הן למטה והן למעלה, מרחקת 

מהתאוות, מבטלת הדינים - ואז באור פני מלך חיים.

בחתימת ימי המועדים - ר"ה, יוהכ"פ, חה"ס שמע"צ ושמח"ת - ואיש הישראל צריך להכנס 

בימי החול ונוסף על זה - בימי החול דימי החורף, כחצי שנה בלא רגלים, הרי צריך הוא לקחת עמו 

יוכל  כי בקיימו הציווי "ויעקב הלך לדרכו",  לו היכולת  יתנו  - כחות והמשכות אשר  "צידה לדרך" 

ללכת לבטח דרכו, אף כי כל הדרכים בחזקת סכנה.

תשרי.  חדש  של  כלליות  ההמשכות  כל  וקליטת  אסיפת   - עצרת  השמיני  ביום  הוא:  ולזה 

ובשמח"ת - התחלת ההתגלות וההמשכה, אשר על ידי זה נקל יותר להביא לפועל טוב, במשך כל ימי 

השנה, את כל ההחלטות טובות דחדש תשרי.

ובפרט שמח"ת הוא מקיף היותר עליון הכולל גם את המקיפים הכללים של חדש תשרי -

אשר בזה יובן מה שמצינו שני ענינים הפכיים בשמע"צ ושמח"ת: א( מנהגן של ישראל, אשר 

תורהה וא, לשמוח בשמחה זו יותר משמחת בית השואבה, ויותר משמחת יו"ט סתם. ב( שמחת יו"ט 

גם  וכן  בכתוב.  מפורשת  זה,  בכלל  השואבה  ובית  דחה"ס,  היתירה  שמחה  מה"ת.  עשה  מצות  היא 

שמחה של מצוה. משא"כ שמחת יו"ט אחרון של חג אינה נלמדת אלא מדרשה )ומובן שאין נלמד מזה 

השמחה היתרה( ויש אומרים אשר אינה מדאורייתא כלל.

והטעם על זה י"ל, שהיא הנותנת, להיות שמחה זו עליונה וכללית ביותר, אינה במנין המצות 

- וע"ד מש"כ הרמב"ם לענין צווים הכוללים - וגם י"א שאינה אלא מנהג, וע"ד משנ"ת בענין הקפות.

והשי"ת יזכנו שתגיע שמחה זו עד הכח האחרון שבנפש, ולעשות הסכם והחלטה לקבל עומ"ש 

בקביעות עתים לתורה בקיום המצות ובעבודה שבלב, ולהביא את ההחלטה מהכח אל הפועל, ואז - 

מסיים כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ במאמרו שבקונטרס - יומשך האור כי טוב בריבוי טוב גשמי ורוחני.

)משום קדושת המועד לא באתי על החתום(

מנחם שניאורסאהן

אגרות קודש
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.dteq cr jlil i`yx epi` ,dxrn rvn`a ely
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.megzl uegn
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,dngd eilr dkygy cr exir megz jezl qpkidl ecia wtiq did
eléôàwx cner `ed m`úçà änàepiidc ,xird megz seql uegn £¦©¨©©

df ixd ,dnvr xird on zen` zg`e miitl` wegixañðké àìŸ¦¨¥
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megzl uegn cifna `vi `l df mc`e xg`ny ,oerny iax xaeqe
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xird seqa did m` .xird ly dtebn mpi`y miwlg dilr siqedl
ñðëð úéae,àöBé úéaipta zcnerd dneg dl oi`y xir ,epiidc ©¦¦§¨©¦¥

,dnegk dl miynyn xird dvwa micnerd mizad `l` ,dnvr
jezl qpkp mdn cg` `l` ,dey ewa micner mpi` el` mizae

xirl didy e` .ueg cvl hlea e` xirdñðëð íebte,àöBé íebt ¦¦§©¦¥
,milebr milcbn yi ef dnegae ,dneg ztwen xird dzidy ,epiidc
mdy minrte xird mipt cvl mihlea el` milcbny minrte

y e` .ueg cvl mihleaíL eéäxird ly zepxwd zg`aúBiãeãb ¨¨§¦
ody [miza zeaxeg ly dneg ixay-],íéçôè äøNò úBäBáb§£¨¨§¨¦
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לוח זמנים לשבוע יום הכיפורים וחג הסוכות - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א
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7:377:479:469:5110:3310:3711:3411:3614:0314:0119:2919:1520:0419:5018:5920:04בלגיה, בריסל )ק(

5:515:458:218:178:528:489:559:5212:2812:2618:0918:1118:2918:3117:4818:40ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:395:338:098:058:408:369:439:4012:1612:1417:5317:5518:1618:1917:3618:28ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:557:059:049:089:519:5510:5210:5413:2113:1918:4818:3419:2219:0818:2019:22בריטניה, לונדון )ק(

7:047:159:109:1510:0010:0411:0111:0313:3013:2818:5418:4019:3119:1718:2719:31בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:017:129:099:139:5710:0110:5811:0013:2713:2518:5418:4019:2819:1418:2319:29גרמניה, ברלין )ק(

7:207:299:309:3410:1610:1911:1711:1913:4613:4419:1218:5919:4619:3318:4319:46גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:515:448:208:168:538:489:569:5212:2912:2718:1218:1518:3018:3317:5018:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:286:308:578:569:279:2610:2910:2812:5912:5718:3018:2518:5318:4818:0818:57הודו, מומבאי )ח(

6:246:268:538:529:239:2210:2510:2412:5612:5418:2618:2118:5018:4418:0418:54הודו, פונה )ח(

6:386:468:518:549:349:3710:3510:3713:0413:0318:3118:1919:0318:5118:0319:04הונגריה, בודפשט )ק(

5:535:598:128:148:508:529:529:5212:2112:1917:4917:3918:1818:0817:2218:19טורקיה, איסטנבול )ח(

7:177:239:389:4010:1510:1611:1611:1713:4613:4419:1419:0519:4219:3318:4819:44יוון, אתונה )ק(

6:587:069:129:159:559:5810:5610:5813:2513:2418:5218:4019:2419:1218:2419:25מולדובה, קישינב )ק(



רפו

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע יום הכיפורים וחג הסוכות - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:266:278:548:549:249:2410:2610:2512:5712:5518:2718:2218:5018:4518:0518:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:565:448:228:159:058:5910:1110:0612:5012:4918:4118:4919:1319:2218:3019:35ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:555:578:208:218:528:539:549:5412:2512:2317:5417:4718:1918:1217:3018:22נפאל, קטמנדו )ח(

6:076:128:268:289:049:0610:0510:0612:3512:3318:0317:5318:3218:2217:3518:33סין, בייג'ין )ח(

6:526:519:249:229:529:5010:5410:5313:2613:2418:5918:5619:2119:1918:3919:27סינגפור, סינגפור )ח(

6:316:418:388:439:279:3110:2810:3012:5712:5518:2218:0818:5818:4417:5218:58פולין, ורשא )ק(

5:545:508:258:228:558:529:579:5512:2912:2818:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:347:429:499:5210:3110:3411:3211:3314:0114:0019:2819:1619:5919:4819:0020:00צרפת, ליאון )ק(

7:457:549:5610:0010:4110:4411:4211:4414:1114:1019:3919:2620:1119:5819:0920:11צרפת, פריז )ק(

5:455:438:158:148:448:429:469:4512:1712:1517:5017:4718:1218:0917:2918:18קולומביה, בוגוטה )ח(

7:117:189:279:3010:0710:1011:0911:1013:3813:3619:0718:5719:3519:2418:3819:36קנדה, טורונטו )ק(

6:486:569:039:069:449:4710:4610:4713:1513:1318:4218:3119:1319:0118:1419:13קנדה, מונטריאול )ק(

6:376:429:009:019:359:3610:3610:3713:0613:0418:3518:2619:0218:5318:1019:04קפריסין, לרנקה )ק(

6:527:038:559:019:479:5210:4810:5113:1713:1518:4118:2619:2019:0518:1119:20רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:256:378:288:339:209:2510:2210:2412:5012:4818:1818:0218:5418:3817:4418:53רוסיה, מוסקבה )ח(

6:156:238:288:329:119:1410:1310:1412:4212:4018:0817:5618:4118:2917:4018:41רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:207:289:339:3610:1610:1911:1711:1913:4713:4519:1719:0519:4519:3318:4519:46שוויץ, ציריך )ק(

6:076:088:378:369:069:0510:0810:0712:3912:3718:1118:0618:3318:2917:4918:38תאילנד, בנגקוק )ח(

mixetikd meil 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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
במקום  ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר

xetik mei axr

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:íéøetkä íBé©¦¦

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤



רפז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע יום הכיפורים וחג הסוכות - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:266:278:548:549:249:2410:2610:2512:5712:5518:2718:2218:5018:4518:0518:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:565:448:228:159:058:5910:1110:0612:5012:4918:4118:4919:1319:2218:3019:35ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:555:578:208:218:528:539:549:5412:2512:2317:5417:4718:1918:1217:3018:22נפאל, קטמנדו )ח(

6:076:128:268:289:049:0610:0510:0612:3512:3318:0317:5318:3218:2217:3518:33סין, בייג'ין )ח(

6:526:519:249:229:529:5010:5410:5313:2613:2418:5918:5619:2119:1918:3919:27סינגפור, סינגפור )ח(

6:316:418:388:439:279:3110:2810:3012:5712:5518:2218:0818:5818:4417:5218:58פולין, ורשא )ק(

5:545:508:258:228:558:529:579:5512:2912:2818:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:347:429:499:5210:3110:3411:3211:3314:0114:0019:2819:1619:5919:4819:0020:00צרפת, ליאון )ק(

7:457:549:5610:0010:4110:4411:4211:4414:1114:1019:3919:2620:1119:5819:0920:11צרפת, פריז )ק(

5:455:438:158:148:448:429:469:4512:1712:1517:5017:4718:1218:0917:2918:18קולומביה, בוגוטה )ח(

7:117:189:279:3010:0710:1011:0911:1013:3813:3619:0718:5719:3519:2418:3819:36קנדה, טורונטו )ק(

6:486:569:039:069:449:4710:4610:4713:1513:1318:4218:3119:1319:0118:1419:13קנדה, מונטריאול )ק(

6:376:429:009:019:359:3610:3610:3713:0613:0418:3518:2619:0218:5318:1019:04קפריסין, לרנקה )ק(

6:527:038:559:019:479:5210:4810:5113:1713:1518:4118:2619:2019:0518:1119:20רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:256:378:288:339:209:2510:2210:2412:5012:4818:1818:0218:5418:3817:4418:53רוסיה, מוסקבה )ח(

6:156:238:288:329:119:1410:1310:1412:4212:4018:0817:5618:4118:2917:4018:41רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:207:289:339:3610:1610:1911:1711:1913:4713:4519:1719:0519:4519:3318:4519:46שוויץ, ציריך )ק(

6:076:088:378:369:069:0510:0810:0712:3912:3718:1118:0618:3318:2917:4918:38תאילנד, בנגקוק )ח(

zexp zwlcd zevn xcq
(l"ega) zekeqd bgc 'a meie ycew zaya lgy zekeqd bgc '` meil

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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
לאחרי  הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם (בחו"ל) נותנים הסוכות וחג שבת (בערב חול
במוצאי  ההבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה

הסוכות. חג של שני יום במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל שבת

ycew zaya lgy zekeqd bg ly '` lil

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

הנרות  להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
הסוכות. חג של השני בלילה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé ìLå úaL©¨§¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zekeqd bg ly ipy lil l"ega

מברכים: החג נרות והדלקת להדלקה ההכנה כולל השני היום עבור שעושים ההכנות כל ולפני הכוכבים צאת לאחר

Ceøa:LãB÷ì LãB÷ ïéa ìéãánä ¨©©§¦¥¤§¤

הד  הדלוקה זמן מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק - אחרים דברים לצורך הדלקה וכן הנרות לקת
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור . החג. כניסת לפני

ותדליק  חדש, בגד שתלבש או  בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת
בכל  - חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות את

'שהחיינו'. תברך זאת
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤



תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �
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