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   א"ע א"ע דף   
  

ומבדיל  ,שבטיםה חס אתימי הוא ברוך הקדושא שלעתיד לבוא "י. א
א שמשפחה "וי. תחילה לוי של שבטוומטהר את  ,את פסוליהם

ולדבריהם כסף . ולםה מטהר ומכשיר את כ"והקב, שנטמעה נטמעה
 להם גורם והוא ,ממונם מחמת בישראל מעושנט, מטהר ממזרים

  .לבא לעתיד שיטהרו

ולא  ,ישראל לארץ עיסה בבל לעשותביקשו בכמה זמנים חכמים . ב
 עד, במשפחות של ארץ ישראל ובדקו ישבופעם אחת . עלה בידם

ויטהרו לעתיד , א שגדולי הדור נטמעו בה"וי. ופירשו לסכנה שהגיעו
אליהו , ידוע וקירבו אותם בזרוע אבל משפחות שיש בהם פסול. לבוא

  .בא לרחק

 לבניהם אותואבל מסרו , לגלות משפחה פסולה רצו לאחכמים . ג
, פעם אחתומסתבר ש. םיפעמיא "וי, בשבוע אחת פעם תלמידיהןו

 יגלה ולא נזיר יהיה ,משפחות אגלה לא אם נזיר הריניהאומר שהרי 
  .משפחות

 כשאני לא הוא ברוך הקדוש אמר', זכרי זה'ונאמר  'שמי זה'נאמר . ד
  .ת"דל ף"באל ונקרא י"ה ד"ביו אני נכתב ,נקרא אני נכתב

 וכתיבתו קריאתו את מוסרין חכמים - אותיות ארבע בן שם .ה
 פעםומסתבר . א פעמיים"וי, בשבוע אחת פעם לתלמידיהן ופירושו

 שתים בן שם. 'לַעֵלם'הוא ' כתיב'וה ,לעולם שמי שנאמר זה, אחת
 הפריצים משרבו ,אדם לכלהיו מוסרין  בראשונה -  ותאותי עשרה
 אחיהם בנעימת אותו מבליעיםוהם  ,שבכהונה לצנועים אותומסרו 



 

 למי אלא אותו מוסרין אין - אותיות ושתים ארבעים בן שם. הכהנים
 מעמיד ואינו ,משתכר ואינו ,כועס ואינו ,ימיו בחצי ועומד ,ועניו שצנוע

 למעלה אהוב ,בטהרה והמשמרו ,בו והזהיר היודעו וכל .מדותיו על
  .הבא עולםו הזה עולם ונוחל ,הבריות על מוטלת ואימתו ,למטה ונחמד

במשפחה שאתה בא  לך שיודע עד ,עומדת כשרה בחזקת בבל. ו
וצריך  עומדות הן פסול בחזקת ארצות שאר .נפסלה במהלבדוק 

 ארץ .נכשרה במה לך שיודע עד, .)ראה להלן עו(לבדוק במשפחה 
בא אם , ובסתמא. כשר לכשר מוחזק ,פסול לפסול מוחזקה ישראל

  .אם נשא כבר אין מוציאין מידוו, לישא אשה צריך לבדוק
  

  

   ב"עא "ע דף 
  

ולאחר שבאו רמאים המדברים , אשה לו משיאין בבבל שסיחתו כל. א
 משפחהיבדוק , הרוצה לישא אשה מיוחסת .חוששים, כבני בבל

בני ארץ ישראל היו בודקים . פסולין ריבהמ בני שסתם ,שתקנית
ואמרו עליו שהוא מיוחס , מי הקדים לשתוק, בשנים שעשו מריבה

  .יותר

או שתי משפחות  ,בזה זה שמתגרים אדם בני שני ראית אם. ב
 לידבק אותו מניחין ואין ,מהן באחד יש פסול שמץ, שמתגרות זו בזו

  .בחבירו

. שכולם ממזרים ,מיתה ישוןמ .מיוחסת ונקיההיא ש, בריאה בבל. ג
שרובם , גוססת עילם .שרובם כשרים ומיעוטם פסולים, חולה מדי

  .פסולים
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  .וממנ או בחלק בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי
  לוי יצחק בן שרה סאשע

 etrog.net.il@7600234: להצטרפות שלחו דואר לכתובת


