
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(11 - 17 July 10) כ"ט תמוז - ו' מנחם-אב ה'תש"ע
שבוע פרשת דברים



ב  
           

               
  

        £¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
  §¤§¨©¨¡¨¤

     

 
          

        ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨
       ¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

  §¨¥©¨
      §Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

      ¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«
          §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨

       §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
     §¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

  
          
          
          

     

       ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
   §¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦

         
     

       ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
    §¦§¨§¦¨©¦§©§¦¦

 
     §©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨

     ̈¥§©§§¨¨¤
        ¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨

      §Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

         ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
        §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

         §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
        ¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

       ¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
       §©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

        ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
       ¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
      §©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
          ©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
         ¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
         Ÿ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
        §©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
       §¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
       §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

         ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
        ¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

         §¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
       £¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

         §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
         §¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
       ̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
       ©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤
       §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤

         ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
 ¡Ÿ¥¤¤¤

   

        §©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

          
  

        ¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
     ©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

       ©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

                           ¨

                         

                      

                         

      



ג תהלים


                          

              −©«§©¥©§¨¦´¦§®¡Ÿ¥¬¹§¦¨¦À©¤«¡¨«¦³¦¶¨¿̈«¦−¦§¨¨©´¨¨®¦§¬¹¦¦À§´
          ¨«¤§¦§¥´¦§¨´§¨®¦©¦¨«£¬¦¦¨«©«©©«£¨¦´¦¹§§À¦©«£¦¬§¦¨«©»̈¦³¨©´−̈¨

            ©´©¨®¹§¦§À̈©´©©«£¨¦«©§¥´¨¨´¨¨®¹§¨À̈©«£¬Ÿ©§¦«−§¦¨´§¥¥´¨¨®
          ¹§¦¨À¦«§¤¬©«£¨¨«¦«§¨¨¬§©¦®¹§ª¨À¦©¬©¥«¦«§¨¨¬§¦®¹§¦§À©§¨¨«

           §³©¨´¨¨´§¦¥®¹§¨«§À¥«¨§«¥¤«§©¥´−¤§¨£¤®§¨−Ÿ¨¦´§¦«
           ©§¦−Ÿ¥´¨®¤§«©§¦¬¹¥À¦«¨«§¦©«£¦¬§©§¦®§¬¹©¥À¦©¬§¨«
             ¦¨¥³£´Ÿ−£Ÿ¨¤§Ÿ̈®§©©¬¹¦À©¦¨«¦«§´¤«¤§Ÿ̈´¨¦®§©§¥−¥¤´¤¦§¨«
              ©À©£¤³«Ÿ¨©»£¶¨¬Å¤©¦§¿Ÿ¦«¨¦´§¤§®§¦§¥−¥¨´§¥«©¤«¡©´−§¨¨

           ©§¥®§«Ÿ¨¥¬¹¦§¨À̈©¦§©¬¦¤«©¦§©¬§¨À̈§©Å¬©¨´Ÿ©©´¦§¦§®¹§©¤À¤
            §©§¨«§¦−§¤¤́©§¤®¹§¥À©¨¦¬©§§¤«¨³Ÿ§ª©´−Ÿ§©¥¥´§Ÿ̈®§©«Ÿ§¦¬

            ¹̈À©©§¦«§©¨³¡Ÿ¦³£ŸÀ̈£¥−¦¦§©´©§¤®¦¬¹©§§À©¦¥«¦¦¨¦´§¤§´
           ¨®Ÿ¦¹§¦¦À¨©¬§¦§¦«§¥´¦§´¤§¨®§¦¹¦§©À§¦¨«©§¤«−¦§©¨«§´¦®¹§¨¦À¨©¬

            ¦¨«¤©«£¦³¨¦´¦¤§¨´¨¤®¹¦§À¦§¦¬Ÿ¨«−¨§¥¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®−¦¥´¦§©§¤«
             −§«¥«§¦¨´§®Ÿ©−̈§Ÿ̈´£¦¨«§©«§¥»̈§©¨¶§Å̈¥¬¨³©¹¥ÀŸ§©§§¬¦§¨«
            ¦§§´«§©´§¦¨®§©«£−©§¦´¨§¨«»¤³§Ÿ̈´§´Ÿ§¦®§−©¦´£©«§¤«

     ¦−©«£Ÿ¦¦´¤§®¹§¦À©¦«Ÿ§¥¬©§«


                        
    

             §¨¦À¦Å§¬§ª³§Ÿ̈¸©«Ÿ¦À¥¬¦«¦¦®©¨¦¬¹«Ÿ§¤À£´Ÿ§©§¤«©¥³ª§À¦§©´−§Ÿ̈
          ¦¦®¹ §¥À§¤´¤«Ÿ§¤«©§¬§¨Ÿ»§¶¥Å¤¬§«©§¥−Ÿ¤¥¤´¤¦§¨®§¹À©´©§ª¤«¦§©³
           §Ÿ̈¸§ÄŸ¦¨¥À©¨«Ÿ¥¬§®̈©¹¦§¨¦À©§¦¤«¤£Ÿ¨¬©§¦«§®¨©−§«©´§¨¦«

            ¨¦´−©¦¨¥´§¦®¨¬©¹ÀŸ©¤¬¤©¨«−¦©©©¤´¤¦§¤®©¹¥À¨¦¬«Ÿ

מתוך פירוש רש"י 

קט )ז( בהשפטו. לפניך יצא מדינך מחויב ורשע: )ח( פקודתו. גדולתו פרבושטיא"ה בלע"ז כמו 
נהיתה בפלוני  ודרשו מחרבותיהם. הכל ישאלו עליה' מה  ושאלו  )י(  ד(:  ב  )אסתר  ויפקד המלך פקידים 

ופלוני מתוך קול חורבה שיצא עליהם: ודרשו. משמע מאת אחרים שהרי נקוד חטף קמץ וכן ושאלו מפי 

אחרים הוא משמע שישאלו אחרים עליהם, ויש לפתור ושאלו ממשקל חזק יהיו משאלים על הפתחים: 

קי )ב( מטה. לשון משען כמו )לעיל ק"ה( כל מטה לחם: מטה עוזך ישלח ה' מציון. כשתשוב מן 
המלחמה ואנשיך עייפים ורודפים ישלח לך ה' את מלכי צדק מלך שלם להוציא לחם ויין )בראשית י"ד(: 

רדה. במלחמה: בקרב אויבך. לבטח: 



ד

     
‰ÂÓ È˙Ï ‰‰

ÔBiˆּבצדקה וׁשביה ּתּפדה זה1ּבּמׁשּפט על ּומביא , ƒְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ּתֹורה ׁשּכתּוב2ּבלקּוטי מה הּפסּוק והיּו3על ְְִֵֶַַַָָָָ

ּדהּיֹום ּומפרׁש הּיֹום מצּו אנכי אׁשר האּלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּדברים
ּכחדׁשים ּבעיני ּיהיּו יֹום ּבכל ּכי יֹום ּכל על .4קאי ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
להתלּבׁש למּטה ירדה הּנׁשמה ּדהּנה הּוא, הענין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּובאּור
ׁשהרי ּביֹותר. ּגדֹולה ירידה היא זֹו ׁשירידה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּבּגּוף,
ואפיּלּו הּנבראים, מּכל למעלה היא עצמּה מּצד ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָָהּנׁשמה
קדמה ּדהּנׁשמה המרּכבה, וחּיֹות מהּמלאכים ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָלמעלה
יׁש ּבּמלאכים ּכן ׁשאין מה ההׁשּתלׁשלּות, סדר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלכל

ּבחמיׁשי אֹומרים ויׁש ּבׁשני ׁשּנבראּו ּכמֹו5אֹומרים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַ
זה6ׁשּכתּוב יעֹופף מיכאל, זה ועֹוף ּגֹו', יעֹופף ועֹוף ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָ

ירידה, אחר ּבירידה הּנׁשמה ירדה ּומּׁשם כּו'. ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָּגבריאל
ּבּנׁשמה ּדיׁש דעׂשּיה. ּדנפׁש נפׁש ּבבחינת ׁשּנתלּבׁשה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעד
חכמה ׁשּבבחינת חכמה, ּבחינת ּדהיינּו חיה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָּבחינת

ּבּתניא ּוכדאיתא ּביֹותר, נעלית קדּוׁשה ׁשמדריגת7ׁשֹורה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
כּו', זּולתֹו ואין הּוא לבּדֹו הּוא ּבחינת היא ְְְְִִֵַַַָָָהחכמה
(וּכּמבאר ׁשמיעה ּבבחינת מּזה למּטה יֹורדת ּכ ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר

הּקֹודמים לׁשמיעה),8ּבּדרּוׁשים ראּיה ּבין ההפרׁש ּבענין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
דעׂשּיה. ּדנפׁש נפׁש ּבבחינת ונתלּבׁשה ׁשּירדה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָועד

הּתֹורהּוכׁשם ּגם ּכ ּגדֹולה, ּבירידה ירדה ׁשהּנׁשמה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ּבדברים ונתלּבׁשה וירדה ונסעה ּכבֹודּה מּמקֹום ְְְְְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָָירדה

מצֹות9ּגׁשמּיים ּבחינת ׁשיׁש ּבמצוֹות, ּגם הּוא וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַ
הוי' מצֹות מּבחינת הּמצֹות10ׁשּלמעלה ירדּו ּכ ואחר , ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ
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חזון.1) שבת הפטורת וחותם סיום – כז א, א.2)ישעי' א, (דברים) ו.3)פרשתנו ו, ואתחנן4)ואתחנן עה"פ ופרש"י ספרי ראה

יג. יא, עקב א. יט, פרש"יֿיתרו ובכ"מ.5)שם. א. מו, ח"א זהר כאֿכב. הבהיר ספר רפ"ד. פדר"א ג. פ"א, כ.6)ב"ר א, בראשית

בהגהה.7) לה בלק.8)פרק דש"פ באחד המאריך כל וד"ה תמוז די"ב עתה ולא אראנו ב).9)ד"ה (ח, ד פרק לקו"ת10)תניא ראה

    
‰˜„ˆa ‰ÈLÂ ‰„ Lna ÔBiˆ1'ישעי מנבואת זה פסוק ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»ƒ¿»»

שתי על מדובר זה ובפסוק באב, תשעה שלפני שבת של בהפטרה שקוראים

שייעשה התורה) (לימוד המשפט ידי על א. לפדיה: שזקוקות 'ציון' בחינות

מן ההשבה תהיה שיתנו, הצדקה ידי על וב. האומות. מן פדויה תהיה בה

דוד) (מצודת ÈÓe‡הגולה ,≈ƒ
‰B Èe˜Ïa ‰Ê ÏÚ2ÏÚ «∆¿ƒ≈»«
e˙kL ‰Ó ˜e‰3eÈ‰Â «»«∆»¿»

L‡ ‰‡‰ ÌÈc‰«¿»ƒ»≈∆¬∆
LÙÓe ÌBi‰ eˆÓ ÈÎ‡»…ƒ¿«¿«¿»≈

È‡˜ ÌBi‰c[מוסב]Ïk ÏÚ ¿«»ƒ«»
eÈ‰i ÌBÈ ÏÎa Èk ÌBÈƒ¿»ƒ¿

ÌÈL„k ÈÈÚa4של בכחו ¿≈∆«¬»ƒ
כך לידי עצמו להביא האדם

התורה דברי יהיו יום שבכל

ממש, כחדשים בעיניו והמצוות

סיני מהר היום ניתנו .כאילו
‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
‰hÓÏ ‰„È ‰ÓLp‰«¿»»»¿»¿«»
‰„ÈÈL ,Ûeba LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«∆¿ƒ»
‰ÏB„b ‰„ÈÈ ‡È‰ BÊƒ¿ƒ»¿»
‰ÓLp‰ È‰L .˙BÈa¿≈∆¬≈«¿»»
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ dÓˆÚ „vÓƒ««¿»ƒ¿«¿»
eÈÙ‡Â ,ÌÈ‡p‰ ÏkÓƒ»«ƒ¿»ƒ«¬ƒ
ÌÈÎ‡Ïn‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈««¿»ƒ
,‰kÓ‰ ˙BiÂ¿««∆¿»»
ÏÎÏ ‰Ó„˜ ‰ÓLp‰c¿«¿»»»¿»¿»
‰Ó ,˙eÏLÏL‰‰ „≈∆«ƒ¿«¿¿«
LÈ ÌÈÎ‡Ïna Ôk ÔÈ‡L∆≈≈««¿»ƒ≈

a e‡pL ÌÈÓB‡יום ¿ƒ∆ƒ¿¿¿
העולםÈLה LÈÂלבריאת ≈ƒ¿≈

ÈLÈÓa ÌÈÓB‡5BÓk ¿ƒ«¬ƒƒ¿
e˙kL6החמישי ליום בנוגע ∆»

יום שהוא העולם, לבריאת

- העופות ÛÙBÚÈבריאת ÛBÚÂ¿¿≈
'Bbעופות נקראים ,שהמלאכים

‰Ê ÛBÚÂמלאך,Ï‡ÎÈÓ ¿∆ƒ»≈
‰Ê ÛÙBÚÈמלאך‰„ÈÈa ‰ÓLp‰ ‰„È ÌÓe .'eÎ Ï‡Èb ¿≈∆«¿ƒ≈ƒ»»¿»«¿»»ƒƒ»

‰iÚ„ LÙc LÙ ˙Èa ‰LaÏ˙pL „Ú ,‰„ÈÈ ‡««¿ƒ»«∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«∆∆¿∆∆¿¬ƒ»
האדם בנפש התחתונה מארבע.מדרגה ביותר התחתון הוא העשיה (עולם

רוח (נפש ח"י נר"ן יש עצמה ובעשיה עשיה. יצירה בריאה אצילות העולמות:

ח"י נר"ן יש ובנפש נפש. היא שבהן התחתונה והבחינה יחידה) חיה נשמה

בבחינת להתלבש הנשמה ירידת גודל וזהו נפש. היא שבהן התחתונה והבחינה

דעשיה') דנפש Èa˙'נפש eÈÈ‰c ‰È ˙Èa ‰ÓLpa LÈc.¿≈«¿»»¿ƒ««»¿«¿¿ƒ«
,˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰Le„˜ ‰BL ‰ÓÎ ˙ÈaL ,‰ÓÎ»¿»∆ƒ¿ƒ«»¿»»¿»«¬≈¿≈

‡˙È‡„Îe[מובא]‡Èa7‡e‰ ˙Èa ‡È‰ ‰ÓÎ‰ ˙È„ÓL ¿¿ƒ»««¿»∆«¿≈««»¿»ƒ¿ƒ«
'eÎ B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â ‡e‰ BcÏ¿«¿≈»
בחינת בנשמה מאיר כאשר

מה, – כח הוא שענינה חכמה

באמצעות ולכן להתבטל, הכוח

האלוקות מתגלה החכמה

פנימית בבחינה ‡Âבנשמה ,¿««
˙„BÈ kהנשמה‰hÓÏ »∆∆¿«»

‰ÚÈÓL ˙Èa ‰Óכמו ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»
תחושת בה שיש האדם שמיעת

לראיה. בהשוואה וודאות אי

ולהחליש להפריך אפשר שאי

האדם אצל הוודאות תחושת את

עיניו, במו שראה לדבר בנוגע

הדבר, עצם את ראה שהרי

אודות האדם משמיעת בשונה

אודות הוא יודע שאז הדבר,

כל לו אין אך הדבר מציאות

כך הדבר. ועצמות במהות הכרה

לבחינת הנשמה בירידת גם

הכרת אצלה נחלשת שמיעה,

כמו בתוקף ואיננה האלוקות

הראיה «…¿»¿‡nkÂבבחינת
ÌÈÓ„B‰ ÌÈLeca8 «¿ƒ«¿ƒ

‰i‡ ÔÈa LÙ‰‰ ÔÈÚa¿ƒ¿»«∆¿≈≈¿ƒ»
‰„iL „ÚÂ ,‰ÚÈÓLÏƒ¿ƒ»¿«∆»¿»
LÙ ˙Èa ‰LaÏ˙Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«∆∆
ÌLÎe .‰iÚ„ LÙc¿∆∆¿¬ƒ»¿≈
‰„ÈÈa ‰„È ‰ÓLp‰L∆«¿»»»¿»ƒƒ»
‰B‰ Ìb k ,‰ÏB„b¿»»««»
d„Bk ÌB˜nÓ ‰„È»¿»ƒ¿¿»
‰LaÏ˙Â ‰„ÈÂ ‰ÚÂ¿»¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÌÈiÓLb ÌÈ„a9התורה ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
היא ובירידתה עמו, ומאוחדת הקב"ה של חכמתו היא ומקורה בשורשה

ו (מתייחסת שמתלבשת עד למדרגה ממדרגה בעניניםמצטמצמת מתבטאת)

וכדומה ופשתים צמר וחמור, שור כמו BÂˆÓa˙,גשמיים, Ìb ‡e‰ ÔÎÂ .¿≈«¿ƒ¿
‰ÏÚÓL ˙BˆÓ ˙Èa LÈL(למעלה הן אשר ÈaÓ˙(מאצילות ∆≈¿ƒ«ƒ¿∆¿«¿»ƒ¿ƒ«

'ÈÂ‰ ˙BˆÓ10˙BÈ‰Ï ˙BÈ ‰hÓÏ ˙Bˆn‰ e„È k ‡Â , ƒ¿¬»»¿««»»¿«ƒ¿¿«»≈ƒ¿
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ה

     
‰ÂÓ È˙Ï ‰‰

ÔBiˆּבצדקה וׁשביה ּתּפדה זה1ּבּמׁשּפט על ּומביא , ƒְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ּתֹורה ׁשּכתּוב2ּבלקּוטי מה הּפסּוק והיּו3על ְְִֵֶַַַָָָָ

ּדהּיֹום ּומפרׁש הּיֹום מצּו אנכי אׁשר האּלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּדברים
ּכחדׁשים ּבעיני ּיהיּו יֹום ּבכל ּכי יֹום ּכל על .4קאי ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
להתלּבׁש למּטה ירדה הּנׁשמה ּדהּנה הּוא, הענין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּובאּור
ׁשהרי ּביֹותר. ּגדֹולה ירידה היא זֹו ׁשירידה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּבּגּוף,
ואפיּלּו הּנבראים, מּכל למעלה היא עצמּה מּצד ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָָהּנׁשמה
קדמה ּדהּנׁשמה המרּכבה, וחּיֹות מהּמלאכים ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָלמעלה
יׁש ּבּמלאכים ּכן ׁשאין מה ההׁשּתלׁשלּות, סדר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלכל

ּבחמיׁשי אֹומרים ויׁש ּבׁשני ׁשּנבראּו ּכמֹו5אֹומרים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַ
זה6ׁשּכתּוב יעֹופף מיכאל, זה ועֹוף ּגֹו', יעֹופף ועֹוף ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָ

ירידה, אחר ּבירידה הּנׁשמה ירדה ּומּׁשם כּו'. ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָּגבריאל
ּבּנׁשמה ּדיׁש דעׂשּיה. ּדנפׁש נפׁש ּבבחינת ׁשּנתלּבׁשה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעד
חכמה ׁשּבבחינת חכמה, ּבחינת ּדהיינּו חיה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָּבחינת

ּבּתניא ּוכדאיתא ּביֹותר, נעלית קדּוׁשה ׁשמדריגת7ׁשֹורה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
כּו', זּולתֹו ואין הּוא לבּדֹו הּוא ּבחינת היא ְְְְִִֵַַַָָָהחכמה
(וּכּמבאר ׁשמיעה ּבבחינת מּזה למּטה יֹורדת ּכ ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר

הּקֹודמים לׁשמיעה),8ּבּדרּוׁשים ראּיה ּבין ההפרׁש ּבענין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
דעׂשּיה. ּדנפׁש נפׁש ּבבחינת ונתלּבׁשה ׁשּירדה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָועד

הּתֹורהּוכׁשם ּגם ּכ ּגדֹולה, ּבירידה ירדה ׁשהּנׁשמה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ּבדברים ונתלּבׁשה וירדה ונסעה ּכבֹודּה מּמקֹום ְְְְְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָָירדה

מצֹות9ּגׁשמּיים ּבחינת ׁשיׁש ּבמצוֹות, ּגם הּוא וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַ
הוי' מצֹות מּבחינת הּמצֹות10ׁשּלמעלה ירדּו ּכ ואחר , ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ
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חזון.1) שבת הפטורת וחותם סיום – כז א, א.2)ישעי' א, (דברים) ו.3)פרשתנו ו, ואתחנן4)ואתחנן עה"פ ופרש"י ספרי ראה

יג. יא, עקב א. יט, פרש"יֿיתרו ובכ"מ.5)שם. א. מו, ח"א זהר כאֿכב. הבהיר ספר רפ"ד. פדר"א ג. פ"א, כ.6)ב"ר א, בראשית

בהגהה.7) לה בלק.8)פרק דש"פ באחד המאריך כל וד"ה תמוז די"ב עתה ולא אראנו ב).9)ד"ה (ח, ד פרק לקו"ת10)תניא ראה

    
‰˜„ˆa ‰ÈLÂ ‰„ Lna ÔBiˆ1'ישעי מנבואת זה פסוק ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»ƒ¿»»

שתי על מדובר זה ובפסוק באב, תשעה שלפני שבת של בהפטרה שקוראים

שייעשה התורה) (לימוד המשפט ידי על א. לפדיה: שזקוקות 'ציון' בחינות

מן ההשבה תהיה שיתנו, הצדקה ידי על וב. האומות. מן פדויה תהיה בה

דוד) (מצודת ÈÓe‡הגולה ,≈ƒ
‰B Èe˜Ïa ‰Ê ÏÚ2ÏÚ «∆¿ƒ≈»«
e˙kL ‰Ó ˜e‰3eÈ‰Â «»«∆»¿»

L‡ ‰‡‰ ÌÈc‰«¿»ƒ»≈∆¬∆
LÙÓe ÌBi‰ eˆÓ ÈÎ‡»…ƒ¿«¿«¿»≈

È‡˜ ÌBi‰c[מוסב]Ïk ÏÚ ¿«»ƒ«»
eÈ‰i ÌBÈ ÏÎa Èk ÌBÈƒ¿»ƒ¿

ÌÈL„k ÈÈÚa4של בכחו ¿≈∆«¬»ƒ
כך לידי עצמו להביא האדם

התורה דברי יהיו יום שבכל

ממש, כחדשים בעיניו והמצוות

סיני מהר היום ניתנו .כאילו
‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
‰hÓÏ ‰„È ‰ÓLp‰«¿»»»¿»¿«»
‰„ÈÈL ,Ûeba LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«∆¿ƒ»
‰ÏB„b ‰„ÈÈ ‡È‰ BÊƒ¿ƒ»¿»
‰ÓLp‰ È‰L .˙BÈa¿≈∆¬≈«¿»»
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ dÓˆÚ „vÓƒ««¿»ƒ¿«¿»
eÈÙ‡Â ,ÌÈ‡p‰ ÏkÓƒ»«ƒ¿»ƒ«¬ƒ
ÌÈÎ‡Ïn‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈««¿»ƒ
,‰kÓ‰ ˙BiÂ¿««∆¿»»
ÏÎÏ ‰Ó„˜ ‰ÓLp‰c¿«¿»»»¿»¿»
‰Ó ,˙eÏLÏL‰‰ „≈∆«ƒ¿«¿¿«
LÈ ÌÈÎ‡Ïna Ôk ÔÈ‡L∆≈≈««¿»ƒ≈

a e‡pL ÌÈÓB‡יום ¿ƒ∆ƒ¿¿¿
העולםÈLה LÈÂלבריאת ≈ƒ¿≈

ÈLÈÓa ÌÈÓB‡5BÓk ¿ƒ«¬ƒƒ¿
e˙kL6החמישי ליום בנוגע ∆»

יום שהוא העולם, לבריאת

- העופות ÛÙBÚÈבריאת ÛBÚÂ¿¿≈
'Bbעופות נקראים ,שהמלאכים

‰Ê ÛBÚÂמלאך,Ï‡ÎÈÓ ¿∆ƒ»≈
‰Ê ÛÙBÚÈמלאך‰„ÈÈa ‰ÓLp‰ ‰„È ÌÓe .'eÎ Ï‡Èb ¿≈∆«¿ƒ≈ƒ»»¿»«¿»»ƒƒ»

‰iÚ„ LÙc LÙ ˙Èa ‰LaÏ˙pL „Ú ,‰„ÈÈ ‡««¿ƒ»«∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«∆∆¿∆∆¿¬ƒ»
האדם בנפש התחתונה מארבע.מדרגה ביותר התחתון הוא העשיה (עולם

רוח (נפש ח"י נר"ן יש עצמה ובעשיה עשיה. יצירה בריאה אצילות העולמות:

ח"י נר"ן יש ובנפש נפש. היא שבהן התחתונה והבחינה יחידה) חיה נשמה

בבחינת להתלבש הנשמה ירידת גודל וזהו נפש. היא שבהן התחתונה והבחינה

דעשיה') דנפש Èa˙'נפש eÈÈ‰c ‰È ˙Èa ‰ÓLpa LÈc.¿≈«¿»»¿ƒ««»¿«¿¿ƒ«
,˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰Le„˜ ‰BL ‰ÓÎ ˙ÈaL ,‰ÓÎ»¿»∆ƒ¿ƒ«»¿»»¿»«¬≈¿≈

‡˙È‡„Îe[מובא]‡Èa7‡e‰ ˙Èa ‡È‰ ‰ÓÎ‰ ˙È„ÓL ¿¿ƒ»««¿»∆«¿≈««»¿»ƒ¿ƒ«
'eÎ B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â ‡e‰ BcÏ¿«¿≈»
בחינת בנשמה מאיר כאשר

מה, – כח הוא שענינה חכמה

באמצעות ולכן להתבטל, הכוח

האלוקות מתגלה החכמה

פנימית בבחינה ‡Âבנשמה ,¿««
˙„BÈ kהנשמה‰hÓÏ »∆∆¿«»

‰ÚÈÓL ˙Èa ‰Óכמו ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»
תחושת בה שיש האדם שמיעת

לראיה. בהשוואה וודאות אי

ולהחליש להפריך אפשר שאי

האדם אצל הוודאות תחושת את

עיניו, במו שראה לדבר בנוגע

הדבר, עצם את ראה שהרי

אודות האדם משמיעת בשונה

אודות הוא יודע שאז הדבר,

כל לו אין אך הדבר מציאות

כך הדבר. ועצמות במהות הכרה

לבחינת הנשמה בירידת גם

הכרת אצלה נחלשת שמיעה,

כמו בתוקף ואיננה האלוקות

הראיה «…¿»¿‡nkÂבבחינת
ÌÈÓ„B‰ ÌÈLeca8 «¿ƒ«¿ƒ

‰i‡ ÔÈa LÙ‰‰ ÔÈÚa¿ƒ¿»«∆¿≈≈¿ƒ»
‰„iL „ÚÂ ,‰ÚÈÓLÏƒ¿ƒ»¿«∆»¿»
LÙ ˙Èa ‰LaÏ˙Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«∆∆
ÌLÎe .‰iÚ„ LÙc¿∆∆¿¬ƒ»¿≈
‰„ÈÈa ‰„È ‰ÓLp‰L∆«¿»»»¿»ƒƒ»
‰B‰ Ìb k ,‰ÏB„b¿»»««»
d„Bk ÌB˜nÓ ‰„È»¿»ƒ¿¿»
‰LaÏ˙Â ‰„ÈÂ ‰ÚÂ¿»¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÌÈiÓLb ÌÈ„a9התורה ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
היא ובירידתה עמו, ומאוחדת הקב"ה של חכמתו היא ומקורה בשורשה
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ו    

ׁשּירדּו ועד הויה, מצֹות ּבחינת להיֹות יֹותר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלמּטה
ירידֹות ּבכל הּכּונה ותכלית ּגׁשמּיים. ּבדברים ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָונתלּבׁשּו
הּוא ּומצֹות) הּתֹורה וירידת הּנׁשמה (ירידת ְְְִִִִֵֶַַַַָָָאּלה
ׁשהּנׁשמה ידי על ּדוקא ּכי עלּיה, צֹור ירידה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכמאמר
הּתֹורה ּבקּיּום עֹוסקת דעׂשּיה, ּדנפׁש ּבנפׁש ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָהמלּוּבׁשת
על ּדוקא הרי ּגׁשמּיים, ּבדברים ׁשּנתלּבׁשּו ּכפי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָּומצֹות
ּבכל ׁשאֹומרים מה וזהּו .יתּבר עצמּותֹו נמׁש זה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָידי
ואּתה כּו' היא טהֹורה ּבי ׁשנתּת נׁשמה אלֹוקי ְְְֱִִֶַַַָָָָָָיֹום
ּבבחינת היא הרי עצמּה מּצד ּדהּנׁשמה ּבקרּבי, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָמׁשּמרּה
ׁשּלפני עיּלאה טהירּו מּבחינת ׁשּנמׁשכת היא, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָטהֹורה
ירידתּה ידי על עיּלּוי ּבּה נעׂשה מקֹום ּומּכל ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָהּצמצּום,
ואּתה, ּבחינת ּבּה ׁשּנמׁש ּבקרּבי, מׁשּמרּה ואּתה ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָלמּטה,
ׁשֹומר ׁשל ּבאֹופן ׁשּזהּו ואף ,יתּבר ּומהּותֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָעצמּותֹו
מה זהּו אמנם ּבפנימּיּות. ּבקרּבי, זהּו מקֹום מּכל ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָּומּקיף,
עבֹודת ידי על ּכ ואחר היֹום, עבֹודת לפני ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָׁשאֹומרים
ּומהּותֹו עצמּותֹו ּבּה נמׁש ּומצֹות, הּתֹורה ּבעסק ְְְְִִֵֶַַַַַָָהּיֹום

ממׁש. ְִֵַָָיתּבר

‰Êeּבעיני יהיּו יֹום ּבכל ׁשאֹומרים מה מּובן »∆ְְְְִִֵֶֶַָָ
ּברׁשיעי ׁשּלאו ּדכיון על11ּכחדׁשים, הרי עסקינן, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

יֹום ּבכל ׁשּבעבֹודתֹו העילּוי ּבתכלית האדם ׁשּיתּבֹונן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָידי
ּדזמן והמכּוּפל הּכפּול חֹוׁש ּבזמן ּגם ּכֹולל ְְְְִִֵֶַַַַַָָָויֹום,
ּומהּותֹו עצמּותֹו ממׁשי עבֹודתֹו ידי שעל ְְְֲִֵֶַַַַַָָהּגלּות,
הּכרה לידי יבֹוא זֹו התּבֹוננּות ידי על הרי ,ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָיתּבר

ּבאֹופ ׁשּזהּו ההתחּדׁשּות.והרּגׁשה ּבתכלית ּדּכחדׁשים, ן ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָ
אֹור ׁשהּגילּוי זה על האדם מרירּות ּתהיה זה ידי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָועל
ּתהיה האדם וׂשמחת עדיין, ּבגלּוי ניּכר אינֹו סֹוף ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאין

ּוכמֹו האֹור, ׁשּנמׁש מלאה12על ּתיבה לֹו ׁשיׁש אדם ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אף ּבהם מאד ׂשמח ׁשהּוא ּומרגלּיֹות טֹובֹות ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאבנים

ּבּתיבה. סגּורים הם ּכי אֹותם רֹואה ְִִֵֵֵֶֶַָָׁשאינֹו

ÌÓ‡13לפעמים א להיֹות, ׁשצרי ּכפי הּוא זה ּכל »¿»ְְְִִִִִֶֶַָָָ
העּדר על מרירּות מרּגיׁש ׁשאינֹו ּכן, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַאינֹו
ּגלּות ׁשל ענין ׁשּזהּו האֹור, המׁשכת על וׂשמחה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּגיּלּוי,
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ׁשני יׁש ּגּופא ּובזה הּבהמית. ּבנפׁש האלקי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּניצֹוץ
מּמׁש ּבּׁשביה אינֹו ׁשּבֹו הּנפׁש עצם ּדבחינת ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאֹופּנים.

ּבלבד ּבהעלם היא הם14אּלא נפׁשֹו ּכחֹות ּכן ׁשאין מה , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
וׁשביה ּתּפדה ּבּמׁשּפט צּיֹון נאמר זה ועל ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבּׁשביה.
סימנא אנא הּנפׁש, עצם על קאי דצּיֹון ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבצדקה.

ּיׁש15ּבעלמא ּיֹותר ּובפרטּיּות ׁשביה. ּבבחינת ׁשאינֹו , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ׁשהם ׁשּכיון האלקית, הּנפׁש ּכחֹות על ּדקאי ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלֹומר,
אבל מּמׁש, ׁשביה ּבבחינת אינם האלקית הּנפׁש ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכחֹות
יׁש צּיֹון ּבׁשם ׁשּנקרא ּומה ּפדּיה. צריכים מקֹום ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּכל
ׁשּמּצד קצוֹות, ב' ּבֹו יׁש דהסימן סימן, ּכמֹו ׁשּזהּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלֹומר,
אּלא ואינֹו הּדבר, לעצם ּכלל ׁשּי אינֹו הּסימן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
הּדבר על סימן הּוא הרי מקֹום ּומּכל עליו, ּבעלמא ְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָסימן
היא צּיֹון ּדבחינת והּפדיה מּמנּו. חלק על ולא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹעצמֹו
ּפסּוק על ּכתרּגּומֹו הּתֹורה ידי על ּדהיינּו 16ּבּמׁשּפט, ְְְְְְִֵַַַַַַָָָ
ּיֹותר ּובפרטּיּות קדמייתא, ּכהלכתא הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּכּמׁשּפט

רז"ל ּכמאמר הּמׁשניֹות ידי על הּגלּויֹות17היינּו אין ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָ
ׁשּנאמר הּמׁשניֹות ּבזכּות אּלא יתנּו18מתּכנׁשֹות ּכי ּגם ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָ

ּברׁשימֹות ּבפרטּיּות (וּכּמבֹואר אקּבצם עּתה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָּבּגֹוים
צדק הצמח ּבחינת19אדמֹו"ר היינּו וׁשביה הענין). טעם ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מעניני והּׂשמחה הּמרירּות יׁשנֹו ׁשּבהם הּלב חללי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָב'
ּכנ"ל), ּומצֹות ּתֹורה מעניני ׁשּתהיה (ּבמקֹום הּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעֹולם
ידי על היא מזה והּפדיה מּמׁש, ׁשביה ׁשל ענין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו
ּדאין ּפׁשּוטֹו, מיּדי יֹוצא ענין אין ּכפׁשּוטה, ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָצדקה

ּבצדקה אּלא נגאלין הּקדׁש20יׂשראל ּבאּגרת וּכּמבאר .21 ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ידי ועל ּתחּתֹונה, הכי ּבחינה היא ּצדקה ּכי הּדבר, ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָטעם
ּתּתאה ּתׁשּובה הּתׁשּובה, ענין נפעל הּצדקה ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָעבֹודת
ּבעגלא מּיד, נגאלין זה ידי ועל כּו'. עיּלאה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּותׁשּובה
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ז      

ׁשני יׁש ּגּופא ּובזה הּבהמית. ּבנפׁש האלקי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּניצֹוץ
מּמׁש ּבּׁשביה אינֹו ׁשּבֹו הּנפׁש עצם ּדבחינת ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאֹופּנים.

ּבלבד ּבהעלם היא הם14אּלא נפׁשֹו ּכחֹות ּכן ׁשאין מה , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
וׁשביה ּתּפדה ּבּמׁשּפט צּיֹון נאמר זה ועל ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבּׁשביה.
סימנא אנא הּנפׁש, עצם על קאי דצּיֹון ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבצדקה.

ּיׁש15ּבעלמא ּיֹותר ּובפרטּיּות ׁשביה. ּבבחינת ׁשאינֹו , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ׁשהם ׁשּכיון האלקית, הּנפׁש ּכחֹות על ּדקאי ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלֹומר,
אבל מּמׁש, ׁשביה ּבבחינת אינם האלקית הּנפׁש ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכחֹות
יׁש צּיֹון ּבׁשם ׁשּנקרא ּומה ּפדּיה. צריכים מקֹום ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּכל
ׁשּמּצד קצוֹות, ב' ּבֹו יׁש דהסימן סימן, ּכמֹו ׁשּזהּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלֹומר,
אּלא ואינֹו הּדבר, לעצם ּכלל ׁשּי אינֹו הּסימן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
הּדבר על סימן הּוא הרי מקֹום ּומּכל עליו, ּבעלמא ְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָסימן
היא צּיֹון ּדבחינת והּפדיה מּמנּו. חלק על ולא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹעצמֹו
ּפסּוק על ּכתרּגּומֹו הּתֹורה ידי על ּדהיינּו 16ּבּמׁשּפט, ְְְְְְִֵַַַַַַָָָ
ּיֹותר ּובפרטּיּות קדמייתא, ּכהלכתא הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּכּמׁשּפט

רז"ל ּכמאמר הּמׁשניֹות ידי על הּגלּויֹות17היינּו אין ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָ
ׁשּנאמר הּמׁשניֹות ּבזכּות אּלא יתנּו18מתּכנׁשֹות ּכי ּגם ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָ

ּברׁשימֹות ּבפרטּיּות (וּכּמבֹואר אקּבצם עּתה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָּבּגֹוים
צדק הצמח ּבחינת19אדמֹו"ר היינּו וׁשביה הענין). טעם ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מעניני והּׂשמחה הּמרירּות יׁשנֹו ׁשּבהם הּלב חללי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָב'
ּכנ"ל), ּומצֹות ּתֹורה מעניני ׁשּתהיה (ּבמקֹום הּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעֹולם
ידי על היא מזה והּפדיה מּמׁש, ׁשביה ׁשל ענין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו
ּדאין ּפׁשּוטֹו, מיּדי יֹוצא ענין אין ּכפׁשּוטה, ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָצדקה

ּבצדקה אּלא נגאלין הּקדׁש20יׂשראל ּבאּגרת וּכּמבאר .21 ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ידי ועל ּתחּתֹונה, הכי ּבחינה היא ּצדקה ּכי הּדבר, ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָטעם
ּתּתאה ּתׁשּובה הּתׁשּובה, ענין נפעל הּצדקה ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָעבֹודת
ּבעגלא מּיד, נגאלין זה ידי ועל כּו'. עיּלאה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּותׁשּובה
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ואילך).14) קנא ע' ח"א מלוקט (סה"מ תשל"ה תפדה במשפט ציון ד"ה גם א.15)ראה רכה, ח"א הזהר יג.16)לשון מ, וישב

ג.17) פ"ז, י.18)ויק"ר ח, רמב19)הושע ע' ח"א שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש גם וראה ואילך. לב ע' פרשתנו אוה"ת

רמז.20)ואילך. ר"ס יו"ד בטור הועתק רפ"י. עניים מתנות הל' א).21)רמב"ם (קיד, ט סימן

    
È˜Ï‡‰ ıBˆÈp‰בשביה LÈשנמצא ‡Ùeb ‰Êe .˙ÈÓ‰a‰ LÙa «ƒ»¡…ƒ¿∆∆««¬ƒ»∆»≈

LÙp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁc .ÌÈpÙB‡ ÈLשלמעלה ממעל אלוקה חלק בחי' ¿≈«ƒƒ¿ƒ«∆∆«∆∆
בגוף LnÓמהתלבשות ‰Èa BÈ‡ BaLענין שייך אין הנשמה בעצם ∆≈«ƒ¿»«»

עצם על הכוונה ש"וכבודי" אתן" לא לאחר "וכבודי שכתוב כמו ח"ו השביה

לא לאחר זו שבחינה הנשמה

שביה, בה תהיה שלא היינו אתן

היא לעולם הנשמה ועצם

גמור ברשע אפילו בטהרתה,

ÌÏÚ‰a ‡È‰ ‡l‡∆»ƒ¿∆¿≈
„Ïa14יכולים זו דרגה ועל ƒ¿»

יכולה אינה אך לכסות, דברים

בשביה Ôkלהיות ÔÈ‡L ‰Ó ,«∆≈≈
BLÙ ˙BÁkשדעתו זמן כל …«¿

העולםובינתו בעניני עסוקים

ורגשותיו ששכלו הרי הזה,

בגוף) המלובשת הנשמה (הארת

‰Ê ÏÚÂ .‰Èa Ì‰≈«ƒ¿»¿«∆
ËtLna ÔBiˆ Ó‡∆¡«ƒ¿ƒ¿»
.‰˜„ˆa ‰ÈLÂ ‰„tƒ»∆¿»∆»ƒ¿»»

È‡˜ ÔBiˆ„[מוסב=]ÏÚ ¿ƒ»ƒ«
‡ÓÈÒ ‡‡ ,LÙp‰ ÌˆÚ∆∆«∆∆¬»ƒ»»

‡ÓÏÚa15של מאמרו =] ¿«¿»
סימן אני עצמו על שאמר רשב"י

מציאותי שכל בעולם. (לקב"ה)

על והוראה סימן רק הינה

יתברך] BÈ‡Lעצמותו ,∆≈
‰ÈL ˙ÈÁaושעבוד. ƒ¿ƒ«ƒ¿»

,ÓBÏ Li ˙Bi ˙eiËÙeƒ¿»ƒ≈≈«
È‡˜c[מוסב=]˙BÁk ÏÚ ¿»ƒ«…

ÔÂÈkL ,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ∆≈»
LÙp‰ ˙BÁk Ì‰L∆≈…«∆∆
˙ÈÁa ÌÈ‡ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ≈»ƒ¿ƒ«
ÏkÓ Ï‡ ,LnÓ ‰ÈLƒ¿»«»¬»ƒ»
‰Óe .‰i„t ÌÈÈˆ ÌB˜Ó»¿ƒƒ¿ƒ»«

pL‡˜האלוקית הנפש כוחות ∆ƒ¿»
,ÓBÏ LÈ ÔBiˆ ÌLa¿≈ƒ≈«
ÔÓÈÒ‰„ ,ÔÓÈÒ BÓk e‰fL∆∆¿ƒ»¿«ƒ»

ÌˆÚÏ ÏÏk iL BÈ‡ ÔÓÈ‰ „Á‡ „vnL ,˙BÂˆ˜  Ba LÈ≈¿»∆ƒ«∆»«ƒ»≈«»¿»¿∆∆
‡e‰ È‰ ÌB˜Ó ÏkÓe ,ÂÈÏÚ ‡ÓÏÚa ÔÓÈÒ ‡l‡ BÈ‡Â ,c‰«»»¿≈∆»ƒ»¿«¿»»»ƒ»»¬≈

ÔÓÈÒהמורה‰È„t‰Â .enÓ ˜ÏÁ ÏÚ ‡ÏÂ BÓˆÚ c‰ ÏÚ ƒ»««»»«¿¿…«≈∆ƒ∆¿«¿ƒ»
BÓeb˙k ‰B‰ È„È ÏÚ eÈÈ‰c ,ËtLna ‡È‰ ÔBiˆ ˙ÈÁcƒ¿ƒ«ƒƒ«ƒ¿»¿«¿«¿≈«»¿«¿

˜eÒt ÏÚ16‡˙ÈÈÓ„˜ ‡˙Ï‰k ÔBL‡‰ ËtLnkכהלכה =] «»«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿¿»«¿«¿»
הפסוקה ההלכה הוא התורה ענין שעיקר ˙Biהראשונה] ˙eiËÙe ,ƒ¿»ƒ≈
ÏÊ Ó‡Ók ˙BÈLn‰ È„È ÏÚ eÈÈ‰17˙BÈeÏb‰ ÔÈ‡ «¿«¿≈«ƒ¿»¿«¬»««≈«»

˙BLk˙Ó[מתכנסות=]Ó‡pL ˙BÈLn‰ ˙eÊa ‡l‡18Èk Ìb ƒ¿«¿∆»ƒ¿«ƒ¿»∆∆¡««ƒ
Ìˆa˜‡ ‰Ú ÌÈBba e˙Èƒ¿«ƒ«»¬«¿≈
תבוא העתידה שהגאולה היינו

המשניות עסק בזכות ותהיה

˙eiËÙa ‡BnkÂ¿«¿»ƒ¿»ƒ
ÁÓˆ‰ BÓ„‡ ˙BÓÈLaƒ¿ƒ«¿«∆«

˜„ˆ19.ÔÈÚ‰ ÌÚË ∆∆««»ƒ¿»
 ˙ÈÁa eÈÈ‰ ‰ÈLÂ¿»∆»«¿¿ƒ«
BLÈ Ì‰aL l‰ ÈÏÏÁ¬»≈«≈∆»∆∆¿
‰ÁÓ‰Â ˙eÈn‰«¿ƒ¿«ƒ¿»
‰f‰ ÌÏBÚ ÈÈÚÓ≈ƒ¿»≈»«∆
ÈÈÚÓ ‰È‰L ÌB˜Óaƒ¿∆ƒ¿∆≈ƒ¿¿≈
,Ïk ˙BˆÓe ‰B»ƒ¿««
‰ÈL ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆ƒ¿»
‡È‰ ‰ÊÓ ‰È„t‰Â ,LnÓ«»¿«¿ƒ»ƒ∆ƒ
,‰ËeLÙk ‰˜„ˆ È„È ÏÚ«¿≈¿»»ƒ¿»
ÈcÈÓ ‡ˆBÈ ÔÈÚ ÔÈ‡≈ƒ¿»≈ƒ≈
Ï‡È ÔÈ‡c ,BËeLt¿¿≈ƒ¿»≈

‰˜„ˆa ‡l‡ ÔÈÏ‡20 ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»»
לקראת הגלות, סוף בזמן

היא העבודה עיקר הגאולה,

מגיעה ידה שעל הצדקה, מצות

b‡a˙הגאולה ‡nkÂ .¿«¿…»¿ƒ∆∆
L„w‰21Èk ,c‰ ÌÚË «…∆«««»»ƒ

È‰ ‰ÈÁa ‡È‰ ‰˜„v¿»»ƒ¿ƒ»¬ƒ
‰BÁשל ביטויה עיקר «¿»

הצדקה, במעשה הוא הצדקה

שצריך אחרות ממצוות בשונה

כוונת גם לעשייתן נלוות שתהיה

עד מודגש הכוונה וענין האדם,

'מצוה כי אומרים שחז"ל כך כדי

ללא כגוף היא כוונה בלא

מעשה זאת, לעומת נשמה'.

בהבנה תלוי אינו הצדקה

כוונהובכ ללא גם נפעל הצדקה שענין משום BÚ„˙וונה, È„È ÏÚÂ ,¿«¿≈¬«
‰˜„v‰הצדקה בנתינת יצרו את זובח ‰eL‰שאדם ÔÈÚ ÏÚÙכי) «¿»»ƒ¿«ƒ¿»«¿»

לה') נפשו חיי נותן ÏÚÂהרי .e ‰‡lÈÚ ‰eL˙e ‰‡ ‰eL ,¿»«»»¿»ƒ»»¿«
˙ÈÈÓ‡‰ ‰Ïe‡a ,Ô„Èc ‡ÏÚa ,„iÓ ÔÈÏ‡ ‰Ê È„È¿≈∆ƒ¿»ƒƒ««¬»»ƒ»ƒ¿»»¬ƒƒ
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ח    

אף יּׁשאר לא ׁשאז והׁשלימה. האמיּתית ּבגאּולה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּדידן,
ּבּגלּות מּיׂשראל ּבּגלּות,22אחד יּׁשאר לא ניצֹוץ ואף , ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

וׁשביה ּתּפדה ּבּמׁשּפט צּיֹון ּכפׁשּוטֹו, זה ּפסּוק ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָויקּוּים
ויֹוליכּנּו ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ידי על ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבצדקה,

מּמׁש. ּבקרֹוב לארצנּו, ְְְְִֵַַָָקֹוממיּות
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ואילך.22) 1 ע' חי"א לקו"ש ראה

•

    
‡Ï Ê‡L .‰ÓÈÏL‰Â¿«¿≈»∆»…
Ï‡iÓ „Á‡ ‡ ‡Èƒ»≈«∆»ƒƒ¿»≈

˙eÏba22‡Ï BˆÈ ‡Â , «»¿«ƒ…
ie˜ÈÂ ,˙eÏba ‡Èƒ»≈«»ƒ»
ÔBiˆ ,BËeLÙk ‰Ê ˜eÒt»∆ƒ¿ƒ

‰ÈLÂ ‰„t ËtLa¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»
ÁÈLÓ È„È ÏÚ ,‰˜„ˆaƒ¿»»«¿≈¿ƒ«
eÏ‡ÈÂ ‡BÈ ,e˜„ƒ̂¿≈»¿ƒ¿»≈
˙eÈÓÓB˜ epÎÈÏBÈÂ¿ƒ≈¿ƒ
.LÓ B˜a ,eˆ‡Ï¿«¿≈¿»«»
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מכתב כללי 

 ב"ה,  ר"ח מנחם אב, 

 יום מיתת אהרן כהן גדול, ה'תשמ"ג. 

ברוקלין, נ.י. 

אל בני ובנות ישראל

בכל מקום שהם 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ידועה תורת הבעש"ט, אשר בכל דבר ודבר אשר האדם רואה או שומע הוא הוראת הנהגה בעבודת 

השם, וזהו ענין העבודה, להבין ולהשכיל מכל דרך בעבודת השם, 

ידועה תורת הרב המגיד ותורת רבנו הזקן – פירושם בדברי חכמים במשנתם: דע מה למעלה ממך 

– דע אשר כל מה שלמעלה הכל הוא ממך, 

ידועה תורת אדמו"ר האמצעי, המובנת גם בפשטות מספרי הח"ן, אשר השם "הוא עצם הטוב 

ומטבע הטוב להיטיב", 

ר"ח: שכולל כל ימי החודש )ראה עט"ר בתחלתו(. 
יום מיתת אהרן: מסעי לג, לח. 

מיתת . . כה"ג: אשר אז ישוב מעיר מקלטו אל אחוזתו )מסעי לה, כח(, ור' מאיר אומר אף לשררותו )ספרי 
עה"פ(, ואלו ואלו דא"ח. ולכל הדעות – ישוב אל כבוד אבותיו )פרש"י בהר כה, מא( – בדיני עבד – ועד כ"כ שכהן עבד 

בזמן עבדותו אינו נרצע )קידושין כא, ב. וש"נ(. 
וכאו"א מבנ"י ע"י קבלתו התורה – ה"ה ממלכת כהנים. 

תורת הבעש"ט: היום יום ע' נב. כש"ט )הוצאת קה"ת( הוספות סקכ"ח ואילך. 
תורת הרב המגיד: או"ת על אגדות חז"ל ד"ה דע )או"ת )הוצאת קה"ת( קיב, ב(. 

תורת רבנו הזקן: היום יום ע' נג. 
במשנתם: אבות פ"ב, מ"א. 

תורת אדמו"ר האמצעי: ד"ה אתה אחד )קה"ת תשכ"ה( ע' ד. 
מספרי הח"ן: בד"ה אתה אחד שזהו מאמר הע"ח. לע"ע לא מצאתיו בע"ח – ואולי הדיוק "בענין", ולא הל' 
ממש. אבל ג"ז צ"ע ממש"כ בהמשך תרס"ו )בתחלתו ובד"ה אם בחוקותי(. אין לתרץ ע"פ מש"כ בד"ה יו"ט של ר"ה, 
תרנ"ט בתחלתו, ובד"ה איתא במדרש תהלים, תרנ"ג )נדפס בספר המאמרים ה'תש"ח ע' 273( – כי בשני מקומות הנ"ל 
המדובר במדות שלמטה ממוחין )תורה(, וכאן המדובר בענין כל יכול. – נמצא בעמה"מ ש' שעשועי המלך רפ"א. ש' 

היחוד והאמונה פ"ד. שומר אמונים ויכוח ב' ס' יד. ולהעיר משו"ת ח"צ סי"ח. 



ט

שמכל זה מובנת ג"כ פרשת ימים אלה, ימי בין המצרים ובתוכם וסיומם – תשעת הימים, אשר 

חותמם – יום התשיעי במנ"א, ימי אבל, 

וכביאור הרמב"ם בספרו, שהוא "הלכות הלכות", אשר אבלות מדרכי התשובה, ובלשונו: יפשפש 

במעשיו ויחזור בתשובה, 

ובפרט כשמצטרף עם תענית – ימי תעניות שבהם, ראשם וסופם, יז בתמוז וט' באב – שמדרכי 

"התשובה הוא", 

)אהרן(  וימת שם  ובלשון הכתוב:  ט' הימים הרי היא באחד בחדש החמישי, המזכיר,  והתחלת 

בחדש החמישי באחד לחדש, 

הוראה  חיים,  תורת  בתורתנו  ונכתב  הקשור  זכרון   – )ובפרט  הזכרון  ומטרת  כוונת  אשר  ומובן 

ע"י  שתבוא  התשובה  ונעשים,  נזכרים  אלה  ימים  שיהיו  הוראה(  בתור  )גם(  היא  נצחיית  אשר  בחיים 

ההתבוננות בתוכן ימים אלה – תביא למעשים טובים בהתאם לזה, באותם הימים ובפעולה נמשכת בכל 

הימים שלאחרי זה, מעשים אשר הורה אהרן הכהן. 

מעלות אהרן כה"ג, מעשים ופעולות שלו – הרי מבוארים הם בתוה"ק, תושב"כ ותושבע"פ, בריבוי 

מקומות. 

ומהם קבעו חכמים במשנתם, מה היא הדרך להיות מתלמידיו של אהרן ונצטווינו ע"ז וכלשונם: 

הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, 

ששייכות בזה לימים אלה במיוחד – התבוננות בענין החורבן והגלות וסבתם – שנאת חנם, ותשובה 

ע"ז ע"י אהבת ישראל ועד לדרגת אהבת חנם, ופדי' מן הגלות ובטולו עי"ז, וע"י )הוספה עוד יותר ב(לימוד 

תורה ובצדקה, וכמש"נ בנבואת ישעי', שנקרא כן ע"ש הישועה והגאולה; ציון – אלה ישראל – במשפט 

)תורה( תפדה ושבי' בצדקה )וה"ה באה ומביאה אהבה מזה לזה, של העשיר והעני( 

- ועפי"ז גם טעם נוסף להבקשה וההתעוררות לעריכת ועשיית סיום מסכת בט' הימים, ומה טוב 

בין המצרים: דעקא מי"ז תמוז עד ט"ב )איכ"ר עה"פ א, ג. ועד"ז בפע"ח וכו' במקומו. וראה פי' הבעש"ט 
)כש"ט קרוב לסופו( לפי שהיו בספק כו'(. 

וכביאור הרמב"ם: הל' אבל פי"ג, הי"ב. 
הלכות הלכות: רמב"ם בהקדמתו ליד החזקה. 

"התשובה הוא": רמב"ם הל' תעניות בתחלתן )ה"א-ד(. שם רפ"ה. 
תורתנו . . הוראה: זח"ג נג, ב. 

תורתנו . . נצחיית: תניא רפי"ז. 
)ע"פ מש"כ הרמ"ז בס' תיקון  )להחיד"א( פכ"ט  ל' הכתוב – מג"א ט, כח. וראה לב דוד  ונעשים:  נזכרים 

שובבים(. ולהעיר ממשנה ספ"ג דגיטין. שו"ת הר"י אירגס )בסו"ס מבוא פתחים( ס"ה בארוכה. 
במשנתם . . הוי: אבות פ"א, מי"ב. וראה תניא פ' לב. 

וסבתם – שנאת חנם: יומא ט, ב. 
אהבת ישראל: ראה קונטרס אהבת ישראל. וראה גם ספר מאמרי אדה"ז – על פרשיות התורה ומועדים 

)ח"ב( דרושים לל"ג בעומר ד"ה להבין ענין ל"ג בעומר )ע' תקצא, וראה ע' תקצב ואילך(. 
נבואת ישעי': ישעי' א, כז. 

ישעי' . . הישועה והגאולה: פרש"י ומצו"ד ישעי' מט, א. ובזהר תצוה )קעט, ב(: ישעי' שמא גרים לפורקנא. 
וראה רשימות הצ"צ לאיכה )אוה"ת נ"ך ח"ב ע' א'נט( ישעי' מלשון וישע ה' כו' )ובאגה"ק ס"ג: ישועה היא מלשון 

וישע ה'(. וראה ב"ב יד, ב. 
ציון – אלה ישראל: ע"פ ירושלמי תענית פ"ד סה"ב. מגילה פ"ג סה"ו. וכ"ה בזח"ג לה, א. וראה ד"ה ציון 
במשפט תפדה, לקו"ת ר"פ דברים, אוה"ת דברים כרך ה' ע' א'תתקפט, אוה"ת לישעי' עה"פ. סה"מ תרס"ט ע' רכב 

ואילך. 
במשפט )תורה(: לקו"ת שם סעיף ג' בתחלתו. 

בצדקה . . אהבה מזה לזה: ישעי' לב, יז. וראה אגה"ק סי"ב. 
סיום-מסכת: להעיר מהנהגת כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע שהי' נוהג "לעשות סיומים" בט' ימים שבין ר"ח 

לט' באב, אף שלא הי' סועד אח"כ בבשר ויין )מסיפורי כ"ק מו"ח אדמו"ר – ס' המנהגים – מנהגי חב"ד ע' 46(. 

אגרות קודש



י
בכל יום )ובט' באב – בלימוד המותר( בהשתתפות שומעים רבים ולהזכיר בכל פעם ופעם גם ע"ד אהבת 

ישראל וצדקה. 

ומיתת אהרן כה"ג אוהב "כל בית ישראל", כאו"א מבני ישראל שבכל דור ודור, ועד שהוא ובניו 

– מברכים את בנ"י: יברכך גו' יאר גו' ישא גו' וישם לך שלום – פועלת "ישועות בקרב הארץ" ועד לישועה 

הכללית והאמתית – גאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, ויקוים היעוד: אתה )השם( תנחל בכל 

הגוים, 

וגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה עוד יותר ויותר – באופן דאחישנה וארו עם ענני שמיא. 

 בכבוד ובברכה להצלחה בכהנ"ל ואשר 

 במהרה בימינו ממש יהפכו ימים אלה להיות 

ימים טובים וימי ששון ושמחה 

כל בית ישראל: חקת כ, כט. וראה פרש"י עה"פ. 
ישועות בקרב הארץ: תהלים עד, יב. וראה אגה"ק סכ"ח. 

משיח: ראה לקוטי לוי"צ לפסחים )ע' קו( אשר ד' אותיות של השם משיח כנגד ד' מינים, שהם כל סוגי בנ"י, 
ונעשים כולם מצוה אחת, ובנדו"ד – תיבה ושם אחד. 

אתה . . הגוים: תהלים פב, ח. 
וגדולה צדקה . . הגאולה: ב"ב י, א. וראה תניא פל"ז )מח, ב(. אגה"ק ס"ד. 

דאחישנה: סנהדרין צח, א. ירושלמי תענית פ"א ה"א. זח"א קטז, ב ואילך. שערי אורה ד"ה יביאו לבוש 
פצ"ו. 

מלכתחילה   – להסתלקותו  שנה  מאה  שהשנה   – מהר"ש  דאדמו"ר  הידוע  פתגם  ע"ד  ענני:   .  . דאחישנה 
אריבער )אגרות קודש אדמו"ר מהוריי"ץ ח"א מכתב שמ(. 

וארו . . שמיא: דניאל ז, יג. סנהדרין שם. 
יהפכו . . ושמחה: רמב"ם סוף הל' תעניות, וחותם: והאמת והשלום אהבו. 

 ב"ה,  יום ועש"ק, פ' איכה אשא לבדי, פ' חזון, 

 ה' מנחם אב, יום הסתלקות האר"י ז"ל, 

ה'תשמ"ז, שנת השמיטה. ברוקלין, נ.י. 

 אל כל בני ובנות ישראל

 בכל מקום שהם

ה' עליהם יחיו 

שלום וברכה!

ביום זה, יום הסתלקות האריז"ל החי, 

שעת הכושר היא במיוחד להתבונן בדרכים הישרים אשר – בל' רבנו הזקן באגרת הקודש שלו – 

הורנו מדרכיו )שלו( ונלכה באורחותיו )שלו(, 

ועש"ק: שהוכפל בו טוב, ועוד יותר, בפעם הב' – טוב מאד )בראשית א, כה. שם, לא(. 
איכה אשא לבדי: פרשתנו א, יב. וראה איכ"ר )פתיחתא יא בסופה. פ"א א( שייכותה לאיכה ישבה דירמי'. 
וי"ל שהוא ע"ד הקדמת רפואה למכה. ובפרט שירמי' משבט לוי וכהן )ירמי' בתחלתו( וניצוץ דנשמת משה )מג"ע אופן 

פה. קה"י בערכו(. 
פ' חזון: ראה אוה"ת )להצ"צ( לאיכה בסופו: ומחזון ותחזינה עינינו כו': ושם בהערה תורת הגה"צ וכו' הרב 

מברדיטשוב נבג"מ בענין שבת חזון. 
חזון: ראה תקו"ז תל"ט בסופו )ובתניא פי"ד מהקדמת תקו"ז דילג חוזים(. ולהעיר מל"ת להאריז"ל לך עה"פ 

ותרדמה. 
ה' מנחם אב . . האר"י ז"ל: בשנת של"ב )שה"ג להחיד"א בערכו. ובכ"מ(. וראה תענית )כו, א(: בה' באב בני 

פרעוש בן יודא. 
באגרת הקודש: סי' זך – לנחמם בכפליים לתושי' על פטירת כו' מוהר"ר מ"מ נ"ע )מהאראדאק(. 

מדרכיו . . באורחותיו: החילוק – ראה זח"ב רטו, א. לקו"ת שה"ש יב, ב. 

אגרות קודש



יי אגרות קודש

וגילו תלמידיו ונתפרסמו בכל  שהרי ודאי זהו אחד הטעמים שדוקא דרכים ואורחות אלו גילה 

תפוצות ישראל. 

ואף כי "מי הוא זה ואיזהו אשר ערב לבו" לאמר שיעבוד עבודת הקודש של "עיר וקדיש מן שמייא 

נחית הרב הגדול האלקי החסיד" האריז"ל, 

"מ"מ הרי אפס קצהו ושמץ מנהו מרוב טובו ואורו מאיר לכללות ישראל בכל דור ודור", וביחד 

עם גילוי ופרסום הנהגות אלו וההוראות – ה"ז ג"כ נתינת כח וסיוע רב ללכת בדרכים ואורחות אלו, מעין 

עבודת הקודש האמורה. 

והעיקר – שתביא ההתבוננות למעשה בפועל, שהמעשה הוא העיקר. 

ואבינו שבשמים ימלא משאלות לבב כאו"א שי' לטובה בגו"ר, 

בתוך בקשות ותפלות כאחבנ"י שליט"א בכ"מ שהם, בחו"ל ובאה"ק, "אשר נשבע ה' לאברהם 

ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם", ארץ אשר "תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית 

שנה", 

כאחבנ"י כולנו כאחד, שהרי הקדמת התפלה היא, כהוראת האר"י, קבלת מצות עשה של ואהבת 

לרעך כמוך, 

ובפרט ובמיוחד התפלה שלש פעמים ביום זה )ובכל ימי החול דכל השנה כולה(: את צמח דוד עבדך 

מהרה תצמיח כו' )אשר לזה( קווינו כל היום, ובהמשך אלי' )ובפ"ע – בשויו"ט(: 

לציון  בשובך  עינינו  ותחזינה  כו'  ביתך  לדביר  העבודה  והשב  כו'  ישראל  בעמך  אלקינו  ה'  רצה 

ברחמים – 

ויהפכו ימים אלה "להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה". 

ואף . . לבו: ראה תניא פמ"ד. 
עיר וקדיש . . החסיד: הרח"ו בהקדמתו לשער ההקדמות הקדמה א. 

עיר . . נחית: ראה דניאל ד, י. ובל"ת להאריז"ל ובס' הליקוטים )שם ד, יד(. פסחים לג, א. 
מ"מ . . ודור: תניא שם )בנוגע למשה רבנו. וידוע שהאר"י הי' ניצוץ מרע"ה – שה"ג שם. ובכ"מ(. 

ללכת בדרכים ואורחות אלו: ראה ע"ד ב-ג מדרכים אלו המובאים בכתהאריז"ל – מכתב אור ליום ה' מנ"א 
ה'תשל"ב )לקו"ש ח"ט ע' 252(. 

שהמעשה הוא העיקר: אבות פ"א מי"ז. תקו"ז תנ"ב )פז, סע"א(. ת"ס )צג, ב(. ת"ע )קלג, ב. קלד, א(. 
אשר נשבע . . אחריהם: פרשתנו דברים א, ח. 

לתת להם: מכאן לתחה"מ מן התורה )סנהדרין צ, ב ובפרש"י שם(. וי"ל דכיון שממשיך "ולזרעם אחריהם" 
– מוכח שע"י הנתינה להם לעת"ל איגלאי מילתא למפרע שקבלוה קודם לזרעם. 

ארץ . . שנה: עקב יא, יב. וראה או"ת להה"מ )הוצאת קה"ת( הוספות סי' קסד-קסה. 
הקדמת התפלה . . כמוך: מג"א ואדה"ז שו"ע או"ח רסמ"ו )סי"א( בשם ס' הכוונות. אדה"ז בסידורו. נתבאר 
בס' מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה )כרך ב( ע' תקצא ואילך. סה"ש ת"ש ע' 157. וראה מקומות המצויינים בסו"ס 

מאמרי אדה"ז הנ"ל )ע' תתקמא טור ב' ד"ה קודם(. וראה לקו"ש חכ"ה ע' 374.
ואהבת לרעך כמוך: קדושים יט, יח. 

ויהפכו ימים אלה: ע"פ ירמי' לא, יב. 
להיות . . ושמחה: רמב"ם סוף הל' תעניות. וחותם )ומעתיק גם(: והאמת והשלום אהבו. 

ימים טובים: כן הוא ברמב"ם דפוס רומי וכו' )מתאים לההמשך: וימי ששון(, ולא כבדפוסים הרגילים "יום 
טוב". 



יב

      
מוגה בלתי

בפרקי משנה רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד קודש השבת דיום התוועדות בכל ...נהוג
היומי בשיעור ענין השבוע, דפרשת הזהר על ורבי מורי אדוני אבי בהערות ענין זה, בשבת שלומדים אבות
המקדש ואחד אחד לכל "מראין שבו חזון" ב"שבת וכמה כמה אחת ועל המצרים", ד"בין ובשבתות ברמב"ם,

להרמב"ם. הבחירה בית בהלכות ענין גם – דלעתיד"
העירו שלא "קלאץֿקושיא" זה, ולפני אודותם, שהעירו ענינים כמה על (כרגיל) נתעכב רש"י, לפירוש בנוגע

אודותה:

הפסוק הוכיחן110על שלא "מלמד רש"י: מפרש לחודש". באחד חודש עשר בעשתי שנה בארבעים "ויהי
שמואל, וכן למיתה, סמוך אלא ישראל את הוכיח לא יהושע וכן וכו', מיעקב למד ממי למיתה, סמוך אלא

בנו".111שנאמר שלמה את דוד וכן בי, ענו הנני

להבין: וצריך

שאמרו סוף לים בבואם שהמרו בעת ולדוגמא, ישראל, את הוכיח רבינו שמשה זה לפני פעמים ריבוי מצינו
גו'" במצרים קברים אין תחרישון"112"המבלי ואתם לכם ילחם "ה' להם ואמר משה הוכיחן זה ),113(שעל

פעמים" עשר זה אותי "וינסו הקב"ה, את שניסו הנסיונות בשאר זה דרך ועל וכו', המקומות114במרה ב"כל וכן ,
הפרשה בתחלת שנימנו המקום" לפני הוכיחן115שהכעיסו ש"לא רש"י אומר ואיך מעשה, בעת מיד שהוכיחן ,

למיתה"?! סמוך אלא

ודוד שמואל מיהושע רש"י שמביא לדוגמאות בנוגע – זה בפרש"י שהעירו מה על להתעכב יש כן וכמו
זה) (לפני ביהושע ואילו בי" ענו הנני "שנאמר ראיה רש"י מביא שבשמואל למיתה, סמוך אלא הוכיחו שלא

(ל ראיה?ודוד רש"י מביא לא זה) אחרי

:אודותיו שהעירו רש"י פירוש עוד על נתעכב לזה, נוסף
הפסוק יושב116על אשר הבשן מלך עוג ואת בחשבון יושב אשר האמורי מלך סיחון את הכותו "אחרי

בחשבון, שרוי והיה קשה סיחון היה לא אילו בחשבון, יושב אשר "סיחון רש"י: מפרש - באדרעי" בעשתרות
אחת על קשה, שהמלך קשה, היתה בתוכה, שרוי וסיחון אחרת עיר היתה ואילו קשה, שהמדינה קשה, היה

קשה". והמדינה קשה שהמלך וכמה כמה

כו' קשה עוג היה לא "אילו מקדים ואינו קשה", והמדינה קשה "המלך רק רש"י כותב – לעוג בנוגע ואילו
כו'"? וכמה כמה אחת על

לקמן. שיתבאר וכפי

הובאו לזה ובהמשך שלשה, במספר ענינים וכמה כמה נתבארו זה, בשבת שלומדים דאבות שלישי בפרק
מקומות), בכמה דוגמתו שמצינו (כפי זה שלפני המאמרים לתוכן ושייכות קשר להם שיש נוספים מאמרים
ברבים חבירו פני והמלבין המועדות את והמבזה הקדשים את המחלל אומר המודעי אלעזר "רבי – וביניהם
טובים, ומעשים תורה בידו שיש פי על אף כהלכה, שלא בתורה פנים והמגלה אבינו אברהם של בריתו והמפר

הבא" לעולם חלק לו .117אין
בזה שבקדושה118ונתבאר דבר ביטול עם קשורים שכולם – הוא אלו דברים בחמשה המיוחד שהחומר ,
ידי על שנתחדש  "וקיימא ש"מקדשא שבת לא המועדות", את "המבזה ולדוגמא, (מלמעלה),119,
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ג.110) א, פרשתנו
ג.111) יב, ש"א
יא.112) יד, בשלח
יד.113) שם,
כב.114) יד, שלח
לאמר115) בגללכם ה' התאנף בי "גם לז) (א, הפרשה בהמשך וכן

שהוכיחם יג), כ, (חוקת מריבה" "מי על דקאי שם", תבוא לא אתה גם
יו"ד). (שם, המורים" נא "שמעו להם באמרו משה

ד.116) א, פרשתנו
יא.117) משנה
ואילך.118) 95 ס"ע אבות לפרקי ביאורים
א.119) יז, ביצה

אגרות קודש

וזריזות במעשינו )תורה ומצוות – ובזה גמ"ח( ועבודתנו )תפלה( בכלל, ובלימוד פנימיות התורה: 

זוה"ק כו' כתבי האריז"ל וכו' בפרט )וכפי שהאריך תלמידו הרח"ו(, 

ובמיוחד בשנה זו שנת השמיטה, אשר ע"י "עשו את השמיטין" )בכל זמן ובכל מקום, ע"פ המבואר 

בשו"ע( מתקיים: רצית השם ארצך שבת שבית יעקב, 

תזרז ותביא הגאולה האמיתית והשלימה – גאולם העם בשלימותו, הארץ בשלימותה והתומ"צ 

בשלימותן – באופן דאחישנה, וארו עם ענני שמיא, 

ותקויים התפלה: הושע עבדך, שמח נפש עבדך, פנה אלי וחנני, עזרתני ונחמתני. 

ותחזינה עינינו – עם הנבחר – בבית הבחירה, מקדש אדנ-י כוננו ידיך, ביהמ"ק הנצחי. 

 בברכה 

מנחם שניאורסאהן 

נ.ב. מובן וגם פשוט אשר הנ"ל, השייך במיוחד ליום ההסתלקות דהאריז"ל, בתקפו הוא בכל ימות 

השנה, אלא שיום סגולה הוא, ראש ומוסיף כח בהם וכו'. 

במעשינו . . ועבודתנו: תניא רפל"ז. וראה לקוטי לוי"צ לתניא שם. 
תורה . . גמ"ח . . תפלה: ג' דברים שעליהם העולם עומד )אבות פ"א מ"ב(. 

ומצוות – ובזה גמ"ח: ראה מפרשי המשנה לאבות שם. ובירושלמי פאה פ"א ה"א דצדקה וגמ"ח שקולות 
כנגד כל מצוותי' של תורה. תניא פל"ז. 

בעת  מר,  אתי  אימתי  שאלתו  על  להבעש"ט  משיח  ממענת  להעיר  הגאולה:   .  . התורה  פנימיות  ובלימוד 
שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה כו' )אגה"ק דהבעש"ט – נדפסה בס' בן פורת יוסף, התחלת 

כש"ט(. 
ובלימוד . . זוה"ק: ובאופן דמיני' יתפרנסון בהבנה והשגה )תקו"ז ת"ו בסופו. ובהקדמת מקדש מלך לזהר: 

יתפרנסון . . כשיפורש להם אמיתות מאמריו כו'. בכסא מלך לתקו"ז שם(. 
שהאריך: בהקדמתו על שער ההקדמות הקדמה א' )נדפסה גם בע"ח ווארשא תרנ"א. בקונטרס עץ החיים 

לכ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע בסופו. ועוד(. – וראה אגה"ק סכ"ו )קמב, ב(. וראה קונטרס עה"ח הנ"ל ע' 49 ואילך. 
עשו את השמיטין . . רצית השם ארצך: תהלים פה, ב ובמדרש תהלים עה"פ. 

והתומ"צ בשלימותן: כי אז דוקא יהי' הלימוד והקיום בשלימות )רמב"ם בסופו. תו"ח ר"פ ויחי. המשך וככה 
תרל"ז פי"ז ואילך. ועוד(. 

דאחישנה: ישעי' ס, כב. סנהדרין צח, א. ירושלמי תענית פ"א ה"א. זח"א קטז, ב ואילך. שערי אורה ד"ה 
יביאו לבוש מלכות פצ"ו. 

דאחישנה . . ענני שמיא: ע"ד פתגם הידוע דאדמו"ר מהר"ש )אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ח"א 
ע' תריז(: מלכתחילה אריבער. 

וארו . . שמיא: דניאל ז, יג. סנהדרין שם. 
התפלה: תהלים פו, ג-יז. 

מקדש . . ידיך: בשלח טו, יז ובפרש"י שם. וראה פרש"י סוכה מא, סע"א. ועוד. יל"ש תהלים רמז תתמח 
בסופו. 

במיוחד ליום ההסתלקות: ראה אגה"ק סכ"ז-כ"ח. 
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מוגה בלתי

בפרקי משנה רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד קודש השבת דיום התוועדות בכל ...נהוג
היומי בשיעור ענין השבוע, דפרשת הזהר על ורבי מורי אדוני אבי בהערות ענין זה, בשבת שלומדים אבות
המקדש ואחד אחד לכל "מראין שבו חזון" ב"שבת וכמה כמה אחת ועל המצרים", ד"בין ובשבתות ברמב"ם,

להרמב"ם. הבחירה בית בהלכות ענין גם – דלעתיד"
העירו שלא "קלאץֿקושיא" זה, ולפני אודותם, שהעירו ענינים כמה על (כרגיל) נתעכב רש"י, לפירוש בנוגע

אודותה:

הפסוק הוכיחן110על שלא "מלמד רש"י: מפרש לחודש". באחד חודש עשר בעשתי שנה בארבעים "ויהי
שמואל, וכן למיתה, סמוך אלא ישראל את הוכיח לא יהושע וכן וכו', מיעקב למד ממי למיתה, סמוך אלא

בנו".111שנאמר שלמה את דוד וכן בי, ענו הנני

להבין: וצריך

שאמרו סוף לים בבואם שהמרו בעת ולדוגמא, ישראל, את הוכיח רבינו שמשה זה לפני פעמים ריבוי מצינו
גו'" במצרים קברים אין תחרישון"112"המבלי ואתם לכם ילחם "ה' להם ואמר משה הוכיחן זה ),113(שעל

פעמים" עשר זה אותי "וינסו הקב"ה, את שניסו הנסיונות בשאר זה דרך ועל וכו', המקומות114במרה ב"כל וכן ,
הפרשה בתחלת שנימנו המקום" לפני הוכיחן115שהכעיסו ש"לא רש"י אומר ואיך מעשה, בעת מיד שהוכיחן ,

למיתה"?! סמוך אלא

ודוד שמואל מיהושע רש"י שמביא לדוגמאות בנוגע – זה בפרש"י שהעירו מה על להתעכב יש כן וכמו
זה) (לפני ביהושע ואילו בי" ענו הנני "שנאמר ראיה רש"י מביא שבשמואל למיתה, סמוך אלא הוכיחו שלא

(ל ראיה?ודוד רש"י מביא לא זה) אחרי

:אודותיו שהעירו רש"י פירוש עוד על נתעכב לזה, נוסף
הפסוק יושב116על אשר הבשן מלך עוג ואת בחשבון יושב אשר האמורי מלך סיחון את הכותו "אחרי

בחשבון, שרוי והיה קשה סיחון היה לא אילו בחשבון, יושב אשר "סיחון רש"י: מפרש - באדרעי" בעשתרות
אחת על קשה, שהמלך קשה, היתה בתוכה, שרוי וסיחון אחרת עיר היתה ואילו קשה, שהמדינה קשה, היה

קשה". והמדינה קשה שהמלך וכמה כמה

כו' קשה עוג היה לא "אילו מקדים ואינו קשה", והמדינה קשה "המלך רק רש"י כותב – לעוג בנוגע ואילו
כו'"? וכמה כמה אחת על

לקמן. שיתבאר וכפי

הובאו לזה ובהמשך שלשה, במספר ענינים וכמה כמה נתבארו זה, בשבת שלומדים דאבות שלישי בפרק
מקומות), בכמה דוגמתו שמצינו (כפי זה שלפני המאמרים לתוכן ושייכות קשר להם שיש נוספים מאמרים
ברבים חבירו פני והמלבין המועדות את והמבזה הקדשים את המחלל אומר המודעי אלעזר "רבי – וביניהם
טובים, ומעשים תורה בידו שיש פי על אף כהלכה, שלא בתורה פנים והמגלה אבינו אברהם של בריתו והמפר

הבא" לעולם חלק לו .117אין
בזה שבקדושה118ונתבאר דבר ביטול עם קשורים שכולם – הוא אלו דברים בחמשה המיוחד שהחומר ,
ידי על שנתחדש  "וקיימא ש"מקדשא שבת לא המועדות", את "המבזה ולדוגמא, (מלמעלה),119,
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ג.110) א, פרשתנו
ג.111) יב, ש"א
יא.112) יד, בשלח
יד.113) שם,
כב.114) יד, שלח
לאמר115) בגללכם ה' התאנף בי "גם לז) (א, הפרשה בהמשך וכן

שהוכיחם יג), כ, (חוקת מריבה" "מי על דקאי שם", תבוא לא אתה גם
יו"ד). (שם, המורים" נא "שמעו להם באמרו משה

ד.116) א, פרשתנו
יא.117) משנה
ואילך.118) 95 ס"ע אבות לפרקי ביאורים
א.119) יז, ביצה



יד      

לזמנים" דקדשינהו אינהו "ישראל ישראל, ידי על שקדושתם "מועדות" אם, הדברים120כי בשאר זה דרך ועל ,
תורה בידו שיש פי על "אף הרי, בארוכה), שנתבאר (כמו שבזה המיוחד החומר מצד אשר, במשנה, שנימנו

הבא". לעולם חלק לו אין טובים, ומעשים

"יש הלשון דיוק (א) נתבאר: לא עדיין הקשראמנם, (ב) בזה, וכיוצא לו" "יש ולא ומעשים)", (תורה
"רב – המאמר לבעל המודעי".והשייכות אלעזר י

לקמן. שיתבאר וכפי

,(שתהיה סיבה (מאיזה הערות אין דברים דפרשת הזהר על הנה, ורבי, מורי אדוני אבי להערות בנוגע
כלים במסכת הערה על נתעכב בפרשתנו121ולכן, פסוק נתבאר גו'".122שבה משה "הואיל -

דעת בחינת משה דנוקבא, דעת בחינת אליה"ו, אותיות הואי"ל משה, "הואיל ורבי: מורי אדוני אבי ומבאר
ס"ח דף יתרו פרשת הקדוש בזהר שכתוב כמו קיימי דרגא בחדא ויוסף משה כי יוסף, כמו דרך על דדכורא,

וכתיב א, עמו".123עמוד יוסף עצמות את משה ויקח

אליהו על רמז דידן, כבנדון אחר, במקום המפורש ענין על ברמז הצורך מהו כללית: שאלה נשאלת וכאן
עצמות את משה "ויקח בפסוק הדבר כשמפורש משה") ("הואיל ויוסף דמשה הקשר על הרמז או ב"הואיל",

עמו"? יוסף

חסדים, וגמילות צדקה למצות רמז יש פלוני שבענין ולדוגמא, חז"ל, במדרשי מקומות בריבוי זה דרך ועל
בקרא?! הדבר כשמפורש חסדים וגמילות הצדקה מצות לקיום ברמז הצורך מהו דלכאורה,

לקמן. שיתבאר וכפי

:הבחירה בית הלכות על גם כאמור, להתעכב, יש ברמב"ם, היומי שיעור על נוסף הרי, הרמב"ם, ללימוד בנוגע
שנאמר המקדש, מן ליראה עשה "מצות הרמב"ם: כותב – הבחירה בית מהלכות ז' פרק ומקדשי124בריש

יראתו". על שצוה ממי אלא ירא אתה המקדש מן ולא תיראו,

להבין: וצריך

יראתו", על שצוה "ממי או המקדש" "מן היא היראה אם – למעשה הלכה – לפועל בנוגע נפקאֿמינה למאי
להר אדם יכנס ש"לא מחייבת יראתו") על שצוה "ממי היראה רק (לא כשלעצמה המקדש" "מן היראה הרי,

זה שלאחרי ההלכה (כהמשך כו'" דרך הבית הר יעשה ולא וכו' שברגליו במנעל או במקלו זו125הבית "ואי
נפקאֿ ולמאי כו'"), יראתו יראתו"?היא על שצוה ממי אלא ירא אתה המקדש מן ש"לא להלכה מינה

או בידו אלא ברגלו יכסה לא "וכשמכסה – הדם כיסוי למצות בנוגע שחיטה הלכות בסוף דוגמתו מצינו
אלא מצוות של לעצמן הכבוד שאין עליו, בזויות מצוות ויהיו בזיון מנהג בו ינהוג שלא כדי בכלי, או בסכין
דם ("וכי קדושה בו אין דם שהרי, להלכה, הדבר נוגע הדם לכיסוי בנוגע אבל, הוא". ברוך בהן שצוה למי

בו" יש בהן",126קדושה שצוה למי אלא כו' הכבוד ש"אין מפני כבוד, מנהג בו לנהוג צריך כן פי על ואף ,(
ממי אלא ירא אתה המקדש מן ד"לא ההוספה (ללא כשלעצמה המקדש" "מן שהיראה דידן, בנדון כן שאין מה

כפשוט. כבוד, של הנהגה מחייבת יראתו") על שצוה

לקמן. שיתבאר וכפי

בימי שמחה בעניני ההוספה אודות להמדובר גם נוגע כו'", שצוה ממי אלא כו' מן ד"לא הענין והנה,
הדבר מצד רק לא היא שהשמחה – בזה וכיוצא מסכת סיום ערוך, שולחן פי על המותר באופן המצרים" "בין

לשמוח שצוה" "ממי הקב"ה, ציווי מצד היא השמחה עיקר אלא בזה, וכיוצא "סיום" לעשות שזכה ,
כפי תהיה שהשמחה גם מבטיחים זה ידי שעל לכך (נוסף השמחה במעלת ניתוסף זה ידי על אשר, זו, בשמחה

כו'). המותרת והגבלה במדידה הרצוי.
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שמקרבת" לגימה ("גדולה המשקה לחלק והמקום הזמן כאן הרי, – לזה עניני127ובהמשך עבור שהכניסו (
בזה. וכיוצא חב"ד, בתי מסכת, סיום שמחה,

המאורע, תוכן על ויכריזו הקהל, לכל "לחיים" ויאמרו המשקה, קנקני את שהכניסו אלו עתה יגשו – וכרגיל
אלו. בהתוועדויות להשתתף כאן המסובים כל את ויזמינו

ממי דידן, ובנדון יראתו", על שצוה ממי אלא ירא אתה כו' מן ד"לא באופן שיהיה – כאמור – והעיקר
ד"ברוב באופן מישראל רבים ולאסוף לכנס שצוה ממי האפשרית, הזדמנות בכל בשמחה ולהוסיף להרבות שצוה

מלך" הדרת הקב"ה!128עם המלכים מלכי מלך – ומקום מקום בכל חב"ד בתי להקים שצוה וממי ,

"לחיים".

ה חלוקת ברכה"].[לאחרי לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – משקה

***

:"קלאץֿקושיא" עוד להוסיף יש – רש"י לפירוש בנוגע
המקומות כל כאן ומנה תוכחות, דברי שהן "לפי רש"י: מפרש – הדברים" "אלה – פרשתנו בתחלת
ממשיך כך ואחר ישראל", של כבודן מפני ברמז, והזכירן הדברים את סתם לפיכך בהן, המקום לפני שהכעיסו
"לא זהב", ודי וחצרות ולבן תופל ובין פארן בין סוף מול בערבה "במדבר שבפסוק, הרמז את לבאר רש"י
בנוגע זה דרך ועל כו'", במדבר שהכעיסוהו מה בשביל אלא במדבר, ומהו מואב בערבות אלא היו במדבר

הכתוב. להמשך

להבין: וצריך

הרמז, את מבינים רוצים, שכאשר ברמז, להזכירם התועלת מהי – תוכחות" "דברי אודות שמדובר מכיון א)
שיפעלו כדי תוכחות" "דברי לומר כשרוצים בעצמו; למקרא חמש הבן שיודע כפי מבינים... לא רוצים, וכשלא

גלוי? באופן לאמרם צריכים פעולתם,

" שהכתוב מכיון – גיסא לאידך והזכירןב) הדברים שרש"יאת היתכן ישראל", של כבודן מפני ,
,הכתוב ורמז שסתם ישראל?!מה של כבודן

בגמרא שמצינו דרך אמר129ועל עקיבא, ר' דברי . . צלפחד זה "מקושש למקושש: בנוגע – רב" "מעשה
וכתבה כיסתה שהתורה דידן, בנדון זה דרך ועל אותו", מגלה ואתה כיסתו התורה . . בתירא בן יהודה ר' לו

הדבר! את מגלה ורש"י בלבד, רמז בדרך

לקמן. שיתבאר וכפי

:"למיתה סמוך אלא הוכיחן שלא "מלמד – בפרש"י הביאור
שנאמרו מכיון – בלתיֿרצויים דברים על ישראל בני את הוכיח שמשה עתה עד שמצינו תוכחה עניני כל

הנוגע ענין אם, כי בלבד, תוכחה של ענין זה שאין מובן, מעשה, בעת ."מאיסורא "לאפרושי ,

מסויים חטא אודות מדובר לא שהרי מאיסורא", "לאפרושי אינם – שבפרשתנו תוכחות" "דברי כן שאין מה
שאירעו הבלתיֿרצויים הענינים כל את מזכיר רבינו שמשה אם, כי ההיא, בעת שאירע  .

ועוד ענינים, ריבוי אלא אחד, ענין רק ולא (2) זמן, ריבוי לפני אלא, עכשיו, שאירע ענין לא (1) כלומר:
למות" המלחמה אנשי כל "תמו שכבר עצמם, לחוטאים לא זה כל שמזכיר (3) עיקר זה לדור130וגם אלא ,

לארץ, שנכנסו

לאפרושי (לא תוכחות" ל"דברי שבנוגע רש"י אומר זה ועל בלבד, תוכחות" "דברי אם כי כאן שאין ונמצא,
כו'. מיעקב שלמד כפי למיתה", סמוך אלא הוכיחן "לא – בלבד) תוכחות" "דברי אם, כי מאיסורא,

:"קשה והמדינה קשה "המלך – רש"י בפירוש הביאור
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טו       

שמקרבת" לגימה ("גדולה המשקה לחלק והמקום הזמן כאן הרי, – לזה עניני127ובהמשך עבור שהכניסו (
בזה. וכיוצא חב"ד, בתי מסכת, סיום שמחה,

המאורע, תוכן על ויכריזו הקהל, לכל "לחיים" ויאמרו המשקה, קנקני את שהכניסו אלו עתה יגשו – וכרגיל
אלו. בהתוועדויות להשתתף כאן המסובים כל את ויזמינו

ממי דידן, ובנדון יראתו", על שצוה ממי אלא ירא אתה כו' מן ד"לא באופן שיהיה – כאמור – והעיקר
ד"ברוב באופן מישראל רבים ולאסוף לכנס שצוה ממי האפשרית, הזדמנות בכל בשמחה ולהוסיף להרבות שצוה

מלך" הדרת הקב"ה!128עם המלכים מלכי מלך – ומקום מקום בכל חב"ד בתי להקים שצוה וממי ,

"לחיים".

ה חלוקת ברכה"].[לאחרי לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – משקה

***

:"קלאץֿקושיא" עוד להוסיף יש – רש"י לפירוש בנוגע
המקומות כל כאן ומנה תוכחות, דברי שהן "לפי רש"י: מפרש – הדברים" "אלה – פרשתנו בתחלת
ממשיך כך ואחר ישראל", של כבודן מפני ברמז, והזכירן הדברים את סתם לפיכך בהן, המקום לפני שהכעיסו
"לא זהב", ודי וחצרות ולבן תופל ובין פארן בין סוף מול בערבה "במדבר שבפסוק, הרמז את לבאר רש"י
בנוגע זה דרך ועל כו'", במדבר שהכעיסוהו מה בשביל אלא במדבר, ומהו מואב בערבות אלא היו במדבר

הכתוב. להמשך

להבין: וצריך

הרמז, את מבינים רוצים, שכאשר ברמז, להזכירם התועלת מהי – תוכחות" "דברי אודות שמדובר מכיון א)
שיפעלו כדי תוכחות" "דברי לומר כשרוצים בעצמו; למקרא חמש הבן שיודע כפי מבינים... לא רוצים, וכשלא

גלוי? באופן לאמרם צריכים פעולתם,

" שהכתוב מכיון – גיסא לאידך והזכירןב) הדברים שרש"יאת היתכן ישראל", של כבודן מפני ,
,הכתוב ורמז שסתם ישראל?!מה של כבודן

בגמרא שמצינו דרך אמר129ועל עקיבא, ר' דברי . . צלפחד זה "מקושש למקושש: בנוגע – רב" "מעשה
וכתבה כיסתה שהתורה דידן, בנדון זה דרך ועל אותו", מגלה ואתה כיסתו התורה . . בתירא בן יהודה ר' לו

הדבר! את מגלה ורש"י בלבד, רמז בדרך

לקמן. שיתבאר וכפי

:"למיתה סמוך אלא הוכיחן שלא "מלמד – בפרש"י הביאור
שנאמרו מכיון – בלתיֿרצויים דברים על ישראל בני את הוכיח שמשה עתה עד שמצינו תוכחה עניני כל

הנוגע ענין אם, כי בלבד, תוכחה של ענין זה שאין מובן, מעשה, בעת ."מאיסורא "לאפרושי ,

מסויים חטא אודות מדובר לא שהרי מאיסורא", "לאפרושי אינם – שבפרשתנו תוכחות" "דברי כן שאין מה
שאירעו הבלתיֿרצויים הענינים כל את מזכיר רבינו שמשה אם, כי ההיא, בעת שאירע  .

ועוד ענינים, ריבוי אלא אחד, ענין רק ולא (2) זמן, ריבוי לפני אלא, עכשיו, שאירע ענין לא (1) כלומר:
למות" המלחמה אנשי כל "תמו שכבר עצמם, לחוטאים לא זה כל שמזכיר (3) עיקר זה לדור130וגם אלא ,

לארץ, שנכנסו

לאפרושי (לא תוכחות" ל"דברי שבנוגע רש"י אומר זה ועל בלבד, תוכחות" "דברי אם כי כאן שאין ונמצא,
כו'. מיעקב שלמד כפי למיתה", סמוך אלא הוכיחן "לא – בלבד) תוכחות" "דברי אם, כי מאיסורא,

:"קשה והמדינה קשה "המלך – רש"י בפירוש הביאור
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טז      

– הוא באדרעי", בעשתרות יושב אשר ל"עוג בחשבון" יושב אשר "סיחון בין רש"י בפירוש החילוק טעם
שכוונת מפרש ולכן (כדלקמן), זה לפני שנאמר ממה ומקור ראיה לרש"י יש וחשבון דסיחון לקושי שבנוגע מפני
היה בחשבון שרוי והיה קשה סיחון היה לא "אילו היא, בחשבון", יושב אשר האמורי מלך "סיחון הכתוב

מאחר וכו'", קשה לרש"י אין ועשתרות, לעוג בנוגע כן שאין מה וסיחון, דחשבון הקושי דבר על
מפרש ולכן אחר, ממקום ומקור ראיה והמדינה קשה ש"המלך מלמדנו בעשתרות") יושב אשר . . ("עוג

לא שעדיין מכיון וכו'", קשה היה בעשתרות שרוי והיה קשה עוג היה לא "אילו לכתוב מתאים (ולא קשה"
זה). מפסוק זאת שלמדים אלא ועשתרות, דעוג הקושי אודות שמענו

הדברים: וביאור

בכל ישראל "וישב ד"חשבון", הכיבוש אודות פעמים וכמה כמה מדגיש שהכתוב מצינו – ל"חשבון" בנוגע
האמורי כיערי בואוגו' המושלים יאמרו כן על . . האמורי מלך סיחון אשעיר כי גו'

אבדיצאה היתה131גו'"גו' ש"אילו כך, כדי עד ביותר, חזקה עיר היתה ש"חשבון" מובן, שמזה ,
לכבשה" יכולה ברי' כל אין יתושין מלאה בכיבושה,132חשבון וההפלאה החידוש גודל את הכתוב מדגיש ולכן, ,

קשה". "מדינה

כי: – קשה" "מלך סיחון, של תקפו גם מובן ומזה

הפסוק ארצו133על כל את ויקח הראשון מואב במלך נלחם והוא היא האמורי מלך סיחון עיר חשבון "כי
שנאמר לפי להכתב, הוצרך "למה רש"י, מפרש – כתב134גו'" היתה, מואב משל וחשבון מואב, את תצר אל

לישראל". טהרה ידו ועל מהם לקחה שסיחון לנו

הוא שסיחון מוכח, – לכבשה" יכולה ברי' כל ש"אין אף האמורי, מיד "חשבון" את כבש שסיחון ומכיון
קשה". "מלך

רש"י, מפרש – שבפרשתנו בחשבון" יושב אשר האמורי מלך סיחון את הכותו "אחרי לפסוק כשבאים ולכן,
מלך הוא שסיחון ידענו שכבר מכיון כלומר, וכו'", קשה היה בחשבון שרוי והיה קשה סיחון היה לא "אילו
קשה. היה לבדו מהם אחד שכל היא, זה בפסוק ההדגשה שעיקר לומר בהכרח קשה, מדינה היא וחשבון קשה

ולכן, כו', מיוחד קושי דבר על זה) לפני שנאמר (ממה ומקור ראיה אין – ועשתרות לעוג בנוגע אמנם,
גו' "עוג בחשבון") יושב אשר גו' ל"סיחון (בסמיכות הכתוב מדגיש לעוג בנוגע שגם שמכיון רש"י מפרש

קשה". והמדינה קשה ש"המלך ללמדנו הכתוב שכוונת לומר צריך כן על בעשתרות", יושב אשר

בפסוק לומר יש זה דרך למה,135[ועל "שניהם רש"י ומפרש ההיא", בשנה גו' ההיא בארץ יצחק ויזרע
ממ לדבר ומקור ראי' לו שאין מכיון – וכו''") היתה לא "אילו כתב (ולא קשה" והשנה קשה שהארץ קוםלומר

עצמו]. זה מכתוב מוכרח זה ענין אלא, אחר,

שלא מקומות ויש מפסוק, ראיה שמביא מקומות שיש רש"י, בפירוש שינויים כמה גם לתרץ יש זה פי ועל
אלו במקומות מעצמו] מובן שהדבר מכיון בראיה, צורך אין שבהם מקומות שיש לכך [נוסף כי – ראיה מביא

ומקור ראיה לרש"י ,אם כי , .כן לפרש מכריח

פי על שאף ישראל", של כבודן מפני ברמז והזכירם הדברים את סתם . . תוכחות "דברי בענין הביאור
אלו: תוכחות" "דברי רש"י וגילה פירש כן,

"דברי נאמרו שאז משה, של בזמנו (בעיקר) נדרשת – בלבד ברמז ולהזכיר הדברים את לסתום הזהירות
כאשר כן שאין מה אלו; זהתוכחות" שאין מכיון הרי, – רש"י של בדורו זמן, ריבוי לאחרי זה פסוק

דריתחא" של136"בעידנא כבודן שאינו ענין אודות שמדובר (אף כו' הרמז את ולגלות לפרש כבר יכולים ,
הכתובים. ביאור בשביל ולגלות לפרש שצריכים אלא, עוד, ולא ישראל),

מגלה": ואתה כיסתו "התורה עקיבא לרבי בתירא בן יהודה רבי לטענת בנוגע לומר יש זה דרך ועל
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– כיסתו" "התורה ,וכך כך המקושש של שדינו אם, כי המקושש, הוא מי נוגע היה לא שאז, ,
כו', לגלות יכולים כו', זמן ריבוי לאחרי עקיבא, רבי של בזמנו אבל, התורה, כיסתו כבודו ומפני

אלא, עוד, ולא התורה" עקיבא לרבי בתירא בן יהודה רבי טענת שלמרות – לדבר וראיה ,
מגלה", ואתה אשיכיסתו רבירב שגילה לאחרי שכן, צלפחד", זה "מקושש עקיבא רבי של דברים

כו'. בתורה חלק זה הרי צלפחד", זה ש"מקושש עקיבא

שקיימת שלמרות להדגיש כדי בגמרא נקבעה מגלה" ואתה כיסתו "התורה בתירא בן יהודה רבי טענת ואדרבה:
כו'. לגלות שיש הזמן בא סוף כל שסוף היא המסקנא מקום, מכל כיסתו, שהתורה מה לגלות שאין סברא

שניתנו פי על (אף ותיק" "תלמיד ידי על מסויים בזמן שנתחדשו ענינים – התורה בכללות לדבר [דוגמא
כו') וברמז בכללות "התורה137למשה פה, שבעל ותורה שבכתב תורה בין החילוק כללות מלבד כלומר, ,

ניתנה" ישנם138בפירושה עצמו), בפני ביאור הדורש (דבר פה בעל פלוני וענין בכתב, ניתן פלוני שענין אלא, ,
ותיק"]. "תלמיד של לחידוש עד זמן, לאחרי ונתחדשו שנתגלו ענינים

:אבות בפרקי הביאור
של ענין – גיסא מחד קצוות: ב' – טובים" ומעשים תורה בידו "יש הלשון שהתורהבדיוק היינו, ,

רק הם טובים –ומעשים גיסא ולאידך בידו; הנמצא נוסף כדבר אם, כי מציאותו, בכל חדרו שלא מכיון ,
של הפורענות"ענין בפני ב"תריס צורך יש שכאשר היינו, במזומן, אצלו שנמצא לחפש139, צורך אין ,

ש"יש מכיון טובים".כו', ומעשים תורה – במזומן –

לעניננו: ובנוגע

לא – ליצלן רחמנא כהלכה", שלא בתורה פנים והמגלה כו' הקדשים את "המחלל אודות שמדובר מכיון
ש"יש אם, כי מציאותו, בכל חדרו טובים ומעשים שהתורה כדבריתכן בלבד, טובים)" ומעשים (תורה

כו'. נוסף

הבא". לעולם חלק לו "אין מקום, מכל – במזומן טובים", ומעשים תורה בידו שיש פי על "אף ולאידך,

:לומר יש – המודעי" אלעזר "רבי המאמר, לבעל והשייכות הקשר ובביאור
"מודיעים" – עירו שם על נקרא המודעי אלעזר .140רבי

בפסחים מצינו "מודיעים", העיר של המיוחד ענינה דרך141והנה, היא "איזו – רחוקה" ד"דרך לגדר בנוגע
ולחוץ". המודיעים מן רחוקה,

אלעזר לרבי וכו'" הקדשים את "המחלל המאמר דתוכן והשייכות הקשר מובן זה פי שלהיותוועל –
ירושלים לחומת מחוץ רק לא מודיעים, העיר ברוחניות142מן גם רחוקה", "דרך מירושלים, מקום בריחוק אלא ,

הענין שייך שאצלם רחוקה", ד"דרך ומצב במעמד הנמצאים אלו של נפשם בתכונת והכיר ידע לכן הענינים,
בזה. וכיוצא כו'", הקדשים את ד"המחלל

:"המצרים "בין לימי ובשייכות בקשר – בזה להוסיף ויש
חז"ל במדרשי ומחצה,143מסופר שנים ג' ביתר על צר ועלשאדריינוס השק על ישב המודעי אלעזר

היום. בדין תשב אל העולמים רבון ואמר, יום, בכל והתפלל האפר

וביאור: הסבר דורשת – היום" בדין תשב "אל – המודעי אלעזר רבי של תפלתו ולכאורה,

בדין תשב "אל – הזמן להגבלת בנוגע התפלה(א) לתוכן בנוגע (ב) בלבד? אחד יום על התפלל מדוע ,"
ביתר?! תחרב שלא התפלל ולא בדין, ישב לא שהקב"ה התפלל מדוע –

הירידה גודל שמצד ידע שכן, ומכיון כו', למעלה נעשה מה ידע המודעי אלעזר שרבי לומר, צריך כן ועל
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וש"נ.137) ואילך. 252 ע' חי"ט לקו"ש ראה
הי"ד.138) לספר בהקדמתו הרמב"ם
מי"א.139) פ"ד אבות
סע"ב.140) יו"ד, ב"ב – המודעי ד"ה פרש"י ראה
במשנה.141) – ב צג,

אופן,142) ובכל כלל, חומה מוקפת היתה שלא בפשטות ומסתבר
קדשים לעניני בנוגע דירושלים, החומה מן דלפנים העילוי בה הי' לא

כו'.
ד.143) פ"ב, איכ"ר ה"ה. פ"ד תענית ירושלמי
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– כיסתו" "התורה ,וכך כך המקושש של שדינו אם, כי המקושש, הוא מי נוגע היה לא שאז, ,
כו', לגלות יכולים כו', זמן ריבוי לאחרי עקיבא, רבי של בזמנו אבל, התורה, כיסתו כבודו ומפני
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מגלה", ואתה אשיכיסתו רבירב שגילה לאחרי שכן, צלפחד", זה "מקושש עקיבא רבי של דברים

כו'. בתורה חלק זה הרי צלפחד", זה ש"מקושש עקיבא

שקיימת שלמרות להדגיש כדי בגמרא נקבעה מגלה" ואתה כיסתו "התורה בתירא בן יהודה רבי טענת ואדרבה:
כו'. לגלות שיש הזמן בא סוף כל שסוף היא המסקנא מקום, מכל כיסתו, שהתורה מה לגלות שאין סברא

שניתנו פי על (אף ותיק" "תלמיד ידי על מסויים בזמן שנתחדשו ענינים – התורה בכללות לדבר [דוגמא
כו') וברמז בכללות "התורה137למשה פה, שבעל ותורה שבכתב תורה בין החילוק כללות מלבד כלומר, ,

ניתנה" ישנם138בפירושה עצמו), בפני ביאור הדורש (דבר פה בעל פלוני וענין בכתב, ניתן פלוני שענין אלא, ,
ותיק"]. "תלמיד של לחידוש עד זמן, לאחרי ונתחדשו שנתגלו ענינים

:אבות בפרקי הביאור
של ענין – גיסא מחד קצוות: ב' – טובים" ומעשים תורה בידו "יש הלשון שהתורהבדיוק היינו, ,

רק הם טובים –ומעשים גיסא ולאידך בידו; הנמצא נוסף כדבר אם, כי מציאותו, בכל חדרו שלא מכיון ,
של הפורענות"ענין בפני ב"תריס צורך יש שכאשר היינו, במזומן, אצלו שנמצא לחפש139, צורך אין ,

ש"יש מכיון טובים".כו', ומעשים תורה – במזומן –

לעניננו: ובנוגע

לא – ליצלן רחמנא כהלכה", שלא בתורה פנים והמגלה כו' הקדשים את "המחלל אודות שמדובר מכיון
ש"יש אם, כי מציאותו, בכל חדרו טובים ומעשים שהתורה כדבריתכן בלבד, טובים)" ומעשים (תורה

כו'. נוסף

הבא". לעולם חלק לו "אין מקום, מכל – במזומן טובים", ומעשים תורה בידו שיש פי על "אף ולאידך,
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יח      

המקדש" בית לחורבן נרות ש"הדליקו כך כדי (עד אחד,144דביתר מיום יותר ארוך זמן על לבקש מה לו אין ,(
תחרב שלא לבקש מה לו אין – עצמו זה ליום ובנוגע בלבד, אחד יום על אם, כי שוא, תפלת זו תהיה שאז,

שתפ מכיון בדיןביתר, ישב הקב"ה אם שכן, היום", בדין תשב "אל אם, כי תועיל, לא זו כו'.145לה סיכוי אין ,

תפעל תפלה איזו כו', למעלה נעשה מה שידע – המודעי אלעזר רבי של המיוחדת גדלותו את רואים ומכאן
וכו'. פעולתה

אלעזר "רבי שנקרא לומר, עניןויש שם על (גם) "כאמור הנפש, בתכונות הידיעה – גם כולל ,
רחוקה". "בדרך דהנמצאים נפשם בתכונת והכרה לידיעה בנוגע לעיל

למודעי" אנו צריכין "עדיין – ר"ג של הרגיל מהמאמר גם על146ולהעיר שנתבארו ענינים שבכמה היינו, ,
מישהו צריכים היו ועדיין בביאורם, מספיק הי' לא התנאים, שאר ידי  ."מודעי" –

:אאמו"ר בהערות הביאור
אלא זה, בענין מלכתחילה עוסקים כאשר רק שלא – הוא אחר במקום שנתפרש ענין על בהרמז החידוש
מעלת גודל דבר על המפורש על נוסף ולדוגמא: זה. לענין רמז גם ישנו אחר, בענין עוסקים כאשר אפילו
וגמילות צדקה דבר על רמז גם ניתוסף לגמרי, אחר בענין כשמדברים אפילו הרי, חסדים, וגמילות הצדקה

דוגמתם. ענינים בשאר בזה וכיוצא חסדים,

עמו" יוסף עצמות את משה "ויקח בכתוב נתפרש יוסף עם דמשה שהקשר שאף דידן, בנדון זה דרך ועל
כי: משה"), "הואיל שכתוב (במה כאן בהרמז נוסף חידוש ישנו –

את לוקח שמשה בכך יוסף עם דמשה הקשר ניכר היה אזי, למקום, ממקום ישראל בני הליכת בעת בשלמא
על מואב לערבות באו שכבר מכיון המסעות, סיום לאחרי מדובר דידן שבנדון מכיון אמנם, יוסף; של ארונו
אחד במקום מונח להיות הארון של כבודו שכן, משה, ידי על יוסף של ארונו נישא לא שוב הרי, ירחו, ירדן

חנייתם). (בעת

הקשר מודגש מקום, מכל יוסף, של ארונו את נשא לא שמשה פי על שאף – כאן בהרמז החידוש וזהו
יוסף. עם דמשה

:להרמב"ם הבחירה בית בהלכות הביאור
נוגע יראתו", על שצוה ממי אלא ירא אתה המקדש מן ד"לא שהענין לומר נראה היה ראשונה בהשקפה
"מן להיות יכולה זו יראה שכן, כו'", במקלו הבית להר אדם יכנס לא יראתו, היא "ואיזו הסמוכה, להלכה [לא

ההלכות בהמשך שכתוב למה אם] כי עצמו, שנאמר147המקדש" כמו ה', לפני עומד הוא כאילו עצמו 148"ויראה

שנאמר ורעדה, וביראה באימה ומהלך הימים, כל שם ולבי עיני זה149והיו שענין ברגש", נהלך אלקים בבית
יראתו". על שצוה "מי מצד אם, כי עצמו, המקדש מצד שייך אינו

יראתו" על שצוה ממי אלא ירא אתה המקדש מן ד"לא הענין את לסמוך הרמב"ם צריך היה זה פי על אמנם,
הלכות. בכמה ביניהם להפסיק ולא ה'", לפני עומד הוא כאילו עצמו ד"יראה לההלכה

להלכה גם נוגע יראתו" על שצוה ממי אלא ירא אתה המקדש מן ד"לא שהענין לומר צריך כרחך על ולכן,
כו'". במקלו הבית להר אדם יכנס לא יראתו, היא "ואיזו הסמוכה,

וגם מובן מקום, מכל עצמו, המקדש" "מן גם להיות יכולה זו שיראה שאף – בפשטות – בזה וההסברה
יראתו". על שצוה "ממי היא היראה כאשר יותר עוד בזה שניתוסף פשוט,

לפני עומד הוא כאילו עצמו "ויראה – יראתו" על שצוה ל"מי רק השייך ענין עוד הרמב"ם מוסיף כך ואחר
כנ"ל. כו'", ה'
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ד.144) איכ"ר
אלקים145) בקרב אל בעדת נצב ד"אלוקים מהענין גם להעיר

מ"ו). (פ"ג שלפנ"ז במשניות – ישפוט"
א.146) צב, חולין ב. י, ב"ב ב. טו, מגילה ב. נה, שבת

ה.147) הלכה
ג.148) ט, מ"א
טו.149) נה, תהלים

      

כשיבנה – ממש בפועל המצוה לקיום נזכה המקדש" מן "ליראה המצוה אודות שמהלימוד רצון ויהי
ממש. בימינו במהרה השלישי המקדש בית

ושני, ראשון מבית יותר נעלה שיהיה מכיון עצמו, המקדש" "מן היראה הן המקדש, ביראת גם יתוסף ואז,
עוד יתוסף גו'", בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה היעוד שיקויים דמכיון יראתו", על שצוה "ממי היראה והן

הקודש באגרת כמבואר היראה, בענין להיות150יותר צריך מעלה למעלה והגבה שאת ביתר ה' אל הקרוב ש"כל
ואפס". ואין כלא יותר הוא יותר קמי' שהוא כל . . מטה למטה רוח שפל

ב"מעשינ להוסיף יש – יותר עוד ולזרז למהר והשלימהוכדי האמיתית הגאולה את הפועלים ועבודתינו" ו
ב"ציון ההוספה – גרמא שהזמן בענינים – ובמיוחד כולל דלעתיד, המקדש בית תפדהובנין (תורה)

זה).ושביה שלפני בהתוועדויות בארוכה (כמדובר כו' שמחה בעניני והוספה "סיומים", עריכת ,"

התורה, פנימיות והפצת לימוד – ובמיוחד כולל עצמו, השבת ביום השייך באופן הן – הנ"ל ענינים ובכל
השבת ביום העיקרי גם151שזמנו כולל השבת, שלאחרי העבודה עניני לכל בנוגע טובות החלטות קבלת ע"י והן ,

באב" עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו "לא אשר, באב, עשר לחמשה ההכנות הקהל.152– לשנת וההכנות ,

ולמועדים ולשמחה לששון אלו ימים שיהפכו כבר תפעל האמור, בכל טובות החלטות קבלת שעצם רצון ויהי
את153טובים" מבטלים זה ידי שעל ישראל, ואחדות ישראל אהבת אהבו", והשלום "והאמת – הכתוב וכסיום ,

ולשמחה לששון אלו ימים יהפכו ממש ומיד ותיכף (הגלות), המסובב גם בטל ממילא ובדרך הגלות, סיבת
טובים. ולמועדים

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שיחי' ציבור להשליח צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

ורקד קומתו מלוא ועמד ז"ל, יצחק לוי רבי לאביו הקפות ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל כך אחר
רבה. בשמחה מקומו על

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר כך אחר

***

– למעשה הלכה נוגע זה לימוד יהיה שבו לזמן ומיד תיכף נבוא אלו הלכות שמלימוד רצון ויהי ...
בימינו. במהרה ביהמ"ק כשיבנה

ישראל "כל דבר של שלאמיתתו – הנ"ל) (במשנה הבא" לעולם חלק להם ד"אין הפנימי הענין גם יתגלה ואז
הבא" לעולם חלק להם למעלה162יש שהם מפני זה הרי הבא, לעולם חלק להם שאין עליהם שנאמר ואלו ,

עבורם "שכר" של ענין אינו הבא שעולם כך כדי עד הבא, .163מעולם

ישראל את לזכות הקב"ה "רצה כאמור, ומצוות, התורה בעניני ועבודתינו מעשינו ידי על – זה לכל וההכנה
שנאמר ומצוות, תורה להם הרבה הרצון164לפיכך פנימיות דייקא, ("חפץ" חפץ תורה165ה' יגדיל צדקו למען (

אינו שהלימוד מפני לא ויאדיר", תורה "יגדיל – התורה דלימוד השלימות גם נכלל זה בענין אשר, ויאדיר",
כו'" הקריב כאילו כו' העוסק ד"כל באופן (רק ההלכות את לקיים שאיֿאפשר מכיון לפועל כבזמן166נוגע ,(

מצד אלא, שכר"הזה, וקבל ד"דרוש באופן לפועל, הנוגע הלימוד .167על

דרעוין", "רעוא חצות, לאחרי ובפרט חזון", "שבת של בעיצומו ממש, ומיד שתיכף – לנו תהיה וכן
ובהדגשה לציון", בשובך עינינו "ותחזינה התפלה לקיום זוכים דלעתיד", המקדש ואחד אחד לכל כ"שמראים

" –גלותא מן בי' יפקון . . הזהר ספר דאיהו דילך חיבורא "בהאי (סי"א) לעיל המוזכר דרך על ,"
.ממש ומיד תיכף טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית גאולה ,"
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תניא151) גם (וראה הפנימיות בבחינת הם השבת עניני כל שהרי

האר"י מהנהגת גם ולהעיר התורה. פנימיות – בתורה ודוגמתו בסופו),
הסוד ע"ד וא' המעשה, ימי ו' כנגד בהלכה דרכים ו' מעיין שהי' ז"ל
ע' מהר"ש אדמו"ר אג"ק וראה ואתחנן. פ' (טעהמ"צ השבת יום כנגד

ועוד). .53 ע' ח"א לקו"ש .(53 (ע' פכ"ה עה"ח קונטרס כו.
ועוד.152) ואילך. ריח ע' עת"ר סה"מ וראה במשנה. – ב כו, תענית
בסופן.153) תעניות הל' רמב"ם וראה יט. ח, זכרי'

חלק.162) ר"פ סנהדרין
חכ"ג163) בלקו"ש הנסמן פ"ח. ח"ב חקו"ד מאמר עש"מ ראה

.60 הערה 102 ע'
כא.164) מב, ישעי'
ובכ"מ.165) ד. כח, שה"ש ג. יח, ראה ג. לח, שלח לקו"ת ראה
סוס"א.166) (מהדו"ת) או"ח אדה"ז שו"ע בסופה. מנחות

הי"א. פ"ב ת"ת הל' סי"א. שם (מהדו"ק)
וש"נ.167) א. מד, סוטה ראה
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כשיבנה – ממש בפועל המצוה לקיום נזכה המקדש" מן "ליראה המצוה אודות שמהלימוד רצון ויהי
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טובים. ולמועדים

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שיחי' ציבור להשליח צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

ורקד קומתו מלוא ועמד ז"ל, יצחק לוי רבי לאביו הקפות ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל כך אחר
רבה. בשמחה מקומו על

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר כך אחר
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" –גלותא מן בי' יפקון . . הזהר ספר דאיהו דילך חיבורא "בהאי (סי"א) לעיל המוזכר דרך על ,"
.ממש ומיד תיכף טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית גאולה ,"

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

זה).150) שבת דיום (שיעור ב סימן
תניא151) גם (וראה הפנימיות בבחינת הם השבת עניני כל שהרי

האר"י מהנהגת גם ולהעיר התורה. פנימיות – בתורה ודוגמתו בסופו),
הסוד ע"ד וא' המעשה, ימי ו' כנגד בהלכה דרכים ו' מעיין שהי' ז"ל
ע' מהר"ש אדמו"ר אג"ק וראה ואתחנן. פ' (טעהמ"צ השבת יום כנגד

ועוד). .53 ע' ח"א לקו"ש .(53 (ע' פכ"ה עה"ח קונטרס כו.
ועוד.152) ואילך. ריח ע' עת"ר סה"מ וראה במשנה. – ב כו, תענית
בסופן.153) תעניות הל' רמב"ם וראה יט. ח, זכרי'

חלק.162) ר"פ סנהדרין
חכ"ג163) בלקו"ש הנסמן פ"ח. ח"ב חקו"ד מאמר עש"מ ראה

.60 הערה 102 ע'
כא.164) מב, ישעי'
ובכ"מ.165) ד. כח, שה"ש ג. יח, ראה ג. לח, שלח לקו"ת ראה
סוס"א.166) (מהדו"ת) או"ח אדה"ז שו"ע בסופה. מנחות

הי"א. פ"ב ת"ת הל' סי"א. שם (מהדו"ק)
וש"נ.167) א. מד, סוטה ראה



כ

   יד כרך

הפעמים כמה בפירושודובר רש"י של דרכו כי
לפרש היא, התורה מובןעל ובלתי הקשה דבר

פי (על ביאור הדורשים והענינים מקרא. של בפשוטו
גופא זה הרי מפרשם, רש"י ואין הכתובים) פשטות
ועד בפשטות הם מובנים רש"י של שלדעתו הוכחה

לפרשם צורך שאין כך פיכדי על הם שמובנים (או
רש"י פירש שכבר מה .(

המתעוררת גדולה תמי' להבין צריך זה פי על
כמה אשר בפרשתנו, כתובים של פשוטם בלימוד

ראש רש"י ודוקא לתרצה, משתדלים התורה ממפרשי
עלי': עמד לא הפשטנים

המרגליםבפרשתנו חטא על בארוכה משה מספר
"אם המדבר דור על זה ידי על שנגזרה הגזירה ועל

הארץ את הזה הרע הדור האלה באנשים איש יראה
יראנה הוא יפונה בן כלב זולתי (וממשיך) גו' הטובה

ה'", אחרי מלא אשר יען ביגו' "גם ואומר
שם", תבוא לא אתה גם לאמר בגללכם ה' התאנף
המרגלים בענין לספר עוד ממשיך ההפסק ואחרי
וגו' שמה יבוא הוא לפניך העומד נון בן "יהושע
שמה יבואו המה גו' יהיה לבז אמרתם אשר וטפכם

וגו'".

מפסיק למה תמוה: מעשהולכאורה סיפור
ה' התאנף בי "גם רבינו למשה שאירע במה המרגלים
שגם כאילו שם", תבוא לא אתה גם לאמר בגללכם

בסיבת היא הארץ אל יבוא שלא משה על חטאהגזירה
שלא נגזר שבשבילו רבינו משה חטא והרי המרגלים,

ישראל לארץ מריבה,יכנס מי חטא שהוא בקרא
שנאמר תביאווכמו לא לכן גו' בי האמנתם לא "יען

ענינו ומה להם", נתתי אשר הארץ אל הזה הקהל את
שמעשה ובפרט המרגלים? מעשה סיפור באמצע
ארבעים כמעט מזה זה רחוקים מריבה ומי המרגלים
ישראל בני לצאת קרוב הי' המרגלים מעשה שנה:
גו' לשנה יום לשנה "יום נגזר (ובגללם מצרים מארץ

שנה" אחריארבעים היה מריבה מי ומעשה ,(
מרים שנה.מיתת הארבעים לסיום קרוב ,

מי חטא כאן הזכיר שמשה מתרץ הרמב"ן והנה
מעבור הנמנעים כל עונש יחד להזכיר רצה "כי מריבה

כו'". עונותיהם בגרמת הכל כי הארץ אל

כי:אבל כן, לתרץ קשה מקרא של

- המרגלים בענין הם ולאחריו לפניו הכתובים א)
להכניס טעם דמיומה החטא סיפור דוקא

?מריבה

דמי לחטא קודם מתו המרגלים דור אנשי ב)
רש"י בפירוש כמפורש מתימריבה, מתו ש"כבר

אמרו מובן אינו זה פי ועל לחיים". פירשו ואלו מדבר
ה' התאנף בי גו' אנשים נשלחה גו'"ותאמרו

אותו הם שהם שמשמעותו גו'" אמרתם אשר וטפכם
מדבר שעליהם הדור ?אלה

צריך היה גו'") התאנף בי ("גם זה כתוב זה לפי ג)
את יראו לא המרגלים שדור לאמירתו בסמיכות להיות
יראנה הוא יפונה בן "כלב שאמר לאחרי ולא הארץ,

אלי' שיכנסו באלו שמדבר .גו'"

מפרשים ה'יש התאנף בי ש"גם ,- "
זה חטא בסיבת ובעיקר המרגלים, לחטא היא הכוונה

שם". תבוא לא אתה "גם משה על נגזר
המרגלים, בחטא השתתף לא בעצמו שמשה ואף
"שלח ידי (על ידו שעל משום זה על נענש מקום מכל

- המרגלים"לך חטא נגרם פנים כל על (.
" אמר מצדולכן לא לארץ יכנס שלא היינו ,"

"חטאו אלא ,לאמר"שם תבוא לא אתה
לכן לארץ, יכנסו שלא נגזר הדור כל שעל מכיון -

יכנס.משה לא

לארץ נכנס לא שמשה כנ"ל, בכתוב, שמבואר [ומה
שניהם בצירוף דרק לומר יש מריבה, מי בחטא
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שם.1) 1 ובהערה 13 ע' ח"י לקו"ש ראה
וכיו"ב2) יודע" "איני רש"י כותב – הפשט) (ע"ד ביאור וכשאין

שם). ובהנסמן 2 הערה 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה – ועוד ה. כח, (תולדות
ועוד.3) אוה"ח. יקר, כלי ספורנו, רמב"ן, אברבנאל, ראה
ואילך.4) כב א,
ואילך.5) לה שם,
יב.6) כ, חוקת

לד.7) יד, שלח
ב.8) שם, פרש"י גם וראה ואילך. א שם, חוקת
כאן.9) באוה"ח שהקשה כמו

א.10) שם, חוקת
(11.22 הערה לקמן הובא – שם הרמב"ן דברי המשך ראה אבל
כאן.12) מלבי"ם כאן. אוה"ח וראה כאן. אברבנאל
שלח.13) ר"פ פרש"י
כאן.14) אברבנאל בארוכה וראה
הובא15) – א לב, (ברכות ממרז"ל ז)להעיר לב, תשא

הנ"ל האברבנאל לפי' (אבל ישראל בשביל אלא גדולה לך נתתי כלום
המרגלים חטא –.(משה ע"י

    

העונש עליו נגזר בחטאיחד שמצינו מה דרך ועל ,
ודוקא במיתתם, נאמרו טעמים שכמה ואביהוא, נדב

מיתה בעונש בפועל נענשו יחד כולם ].בצירוף

גו'" בגללכם ה' התאנף בי "גם נאמר זה ומשום
במעשה פרט הוא זה גם כי המרגלים, מעשה באמצע
מדובר שעליו המרגלים דור על קאי ו"בגללכם" זה,

בקרא.

[נוסף כי כן, לפרש אפשר אי רש"י שיטת אולם
בקושיא כנ"ל הכתובים, סדר מובן אינו שעדיין לזה

הנה]: הג',

יכנסא) שלא נגזר משה שעל רש"י בפירוש
ישראל לארץ וכלשונו מריבה, מי "שלאמפני

אין לבדם מריבה) (מי "הם בלבד", זו אלא בהם היתה
עון אחר".בהם

בי "גם אמר איך זה פי על -ב) ה'
"ורק) המרגלים בחטא משה השתתף לא והרי ,
כנ"ל.ש" לארץ), נכנס לא "

הסמיכה שהתורה לתרץ, אפשר היה לכאורה
שייך שאינו אף - המרגלים לחטא מריבה מי חטא
חטא חומר על ללמד - רב זמן מזה זה ורחוקים לכאן
כחטא הקב"ה) (לפני הוא דשקול מריבה, מי

המרגלים,
שפירש מה דרך ועל צריך אין (ולכן

מרים מיתת נסמכה למה הפעם): עוד כאן לפרשו
נאמרה אדומה פרה פרשת (שהרי אדומה פרה לפרשת
ומיתת מצרים מארץ ישראל בני לצאת שניה בשנה

שנה מ' לסוף מכפריןמרים קרבנות מה לך לומר ,(
מכפרת. צדיקים מיתת אף

רש''י פירש זה דרך עקבועל וסמךבפרשת :
לומר הלוחות, לשבירת אהרן) (מיתת זו תוכחה משה
שנשתברו כיום הקב"ה לפני צדיקים של מיתתן שקשה

וכו'. הלוחות בו

ללמד החטאים ב' שמסמיך דידן, בנדון נאמר וכן
בחומרם. הם ששקולים

כי: הוא, דוחק זה תירוץ אבל

חמור הוא מריבה מי שחטא בזה חידוש אין א)
לחילול גרם מריבה מי חטא שהרי המרגלים, כחטא
לא "יען שנאמר כמו ישראל, בני כל בפני השם

בי האמנתם   על שנגזר ועד ,"
הארץ". אל הזה הקהל את תביאו "לא זה ידי

מריבה, מי חטא חומר ללמד היא הכוונה אם ב)
להזכיר ליה משההוה על שנגזר זה רק - ולא ,

.החטא מן

:בזה והביאור
גו' איש יראה "אם המדבר דור עונש מבאר בכתוב
גו' יפונה בן כלב "זולתי ומסיים הטובה", הארץ את
את יראו הם אלא הדור כשאר שאינם נון", בן יהושע

הארץ.

"כלב נאמר תחלה לשנים: מחלקם הכתוב אמנם
בפסוק כך ואחר גו'", יראנה הוא יפונה בן 

גו'". שמה יבא הוא גו' נון בן "יהושע

הנה לארץ, באו ששניהם אף זה: על והטעם
יפונה בן "כלב כי לזה, זה דומה מצבם הי' לא בבואם

ואילוולו(רק) גו'" (חלקו) הארץ את
הוא זאת) (ועוד שמה יבא גו' גון בן "יהושע

 לבני הארץ את שינחיל המנהיג יהיה - "
ישראל.

זה מובן זה פי גו'ועל נון בן "יהושע אמרו
בי גם לומר משה הקדים ישראל" את ינחילנה הוא

גו'": ה' התאנף

מצבו נשתנה מה המוסגר: מאמר בתור מתרץ, בזה
שווה שניהם דמעשה אף יהושע, ממצב כלב של

בגדיהם""ויהושע קרעו גו' יפונה בן וכלב נון בן
יפלו הזה "במדבר נאמר מחתא בחדא שכרם גם ולכן
- נון" בן ויהושע יפונה בן כלב אם כי גו' פגריכם

דביהושע זה "והתירוץ: גם אשר ,את
שנה ארבעים כמעט לאחר כי מפני הוא - ישראל"

"שם תבא לא אתה גם גו' ה' התאנף בי "גם כי
(אלא) שמה יבא רק) (לא גו' נון בן "יהושע - ולכן

הוא כי חזק אותו  ".

כי המוסגר, מאמר שהוא לפרש צריך רש"י ואין
 דא כגון בקרא לעילמצינו - :[ולדוגמא

- ושמעתיו אלי תקריבון גו' שופטיכם את ואצוה
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לשמיני16) רש"י מפרשי ב. י, שמיני י. כד, משפטים פרש"י ראה
כאן. אברבנאל שם.

יב.17) שם, חוקת פירש"י וראה יד. יג. כז, פינחס
פרש"י.18)
א.19) שם, חוקת לפרש"י וש"ח גו"א רא"ם,
חלק20) הוא ועוד שני בדפוס אבל – ז' בכתוב הוא (בנדפס ו י,

.(1 להערה שוה"ג 30 ע' לקמן ראה – ו' שבפסוק הקודם מד"ה

כטֿל.21) יד, שם ו. יד, שלח
ענין22) כאן שיזכיר וכדי כאן: רמב"ן וראה כאן. במלבי"ם וכ"פ

שינחיל עוד ויזכיר כחבירו. ה' אחרי שמלא מפני יעבור הוא כי יהושע
יעבור. שלא עליו ונגזר משה שנענש בעבור הב' לדור הארץ

טזֿיז.23) א,



כי     

העונש עליו נגזר בחטאיחד שמצינו מה דרך ועל ,
ודוקא במיתתם, נאמרו טעמים שכמה ואביהוא, נדב

מיתה בעונש בפועל נענשו יחד כולם ].בצירוף

גו'" בגללכם ה' התאנף בי "גם נאמר זה ומשום
במעשה פרט הוא זה גם כי המרגלים, מעשה באמצע
מדובר שעליו המרגלים דור על קאי ו"בגללכם" זה,

בקרא.

[נוסף כי כן, לפרש אפשר אי רש"י שיטת אולם
בקושיא כנ"ל הכתובים, סדר מובן אינו שעדיין לזה

הנה]: הג',

יכנסא) שלא נגזר משה שעל רש"י בפירוש
ישראל לארץ וכלשונו מריבה, מי "שלאמפני

אין לבדם מריבה) (מי "הם בלבד", זו אלא בהם היתה
עון אחר".בהם

בי "גם אמר איך זה פי על -ב) ה'
"ורק) המרגלים בחטא משה השתתף לא והרי ,
כנ"ל.ש" לארץ), נכנס לא "

הסמיכה שהתורה לתרץ, אפשר היה לכאורה
שייך שאינו אף - המרגלים לחטא מריבה מי חטא
חטא חומר על ללמד - רב זמן מזה זה ורחוקים לכאן
כחטא הקב"ה) (לפני הוא דשקול מריבה, מי

המרגלים,
שפירש מה דרך ועל צריך אין (ולכן

מרים מיתת נסמכה למה הפעם): עוד כאן לפרשו
נאמרה אדומה פרה פרשת (שהרי אדומה פרה לפרשת
ומיתת מצרים מארץ ישראל בני לצאת שניה בשנה

שנה מ' לסוף מכפריןמרים קרבנות מה לך לומר ,(
מכפרת. צדיקים מיתת אף

רש''י פירש זה דרך עקבועל וסמךבפרשת :
לומר הלוחות, לשבירת אהרן) (מיתת זו תוכחה משה
שנשתברו כיום הקב"ה לפני צדיקים של מיתתן שקשה

וכו'. הלוחות בו

ללמד החטאים ב' שמסמיך דידן, בנדון נאמר וכן
בחומרם. הם ששקולים

כי: הוא, דוחק זה תירוץ אבל

חמור הוא מריבה מי שחטא בזה חידוש אין א)
לחילול גרם מריבה מי חטא שהרי המרגלים, כחטא
לא "יען שנאמר כמו ישראל, בני כל בפני השם

בי האמנתם   על שנגזר ועד ,"
הארץ". אל הזה הקהל את תביאו "לא זה ידי

מריבה, מי חטא חומר ללמד היא הכוונה אם ב)
להזכיר ליה משההוה על שנגזר זה רק - ולא ,

.החטא מן

:בזה והביאור
גו' איש יראה "אם המדבר דור עונש מבאר בכתוב
גו' יפונה בן כלב "זולתי ומסיים הטובה", הארץ את
את יראו הם אלא הדור כשאר שאינם נון", בן יהושע

הארץ.

"כלב נאמר תחלה לשנים: מחלקם הכתוב אמנם
בפסוק כך ואחר גו'", יראנה הוא יפונה בן 

גו'". שמה יבא הוא גו' נון בן "יהושע

הנה לארץ, באו ששניהם אף זה: על והטעם
יפונה בן "כלב כי לזה, זה דומה מצבם הי' לא בבואם

ואילוולו(רק) גו'" (חלקו) הארץ את
הוא זאת) (ועוד שמה יבא גו' גון בן "יהושע

 לבני הארץ את שינחיל המנהיג יהיה - "
ישראל.

זה מובן זה פי גו'ועל נון בן "יהושע אמרו
בי גם לומר משה הקדים ישראל" את ינחילנה הוא

גו'": ה' התאנף

מצבו נשתנה מה המוסגר: מאמר בתור מתרץ, בזה
שווה שניהם דמעשה אף יהושע, ממצב כלב של

בגדיהם""ויהושע קרעו גו' יפונה בן וכלב נון בן
יפלו הזה "במדבר נאמר מחתא בחדא שכרם גם ולכן
- נון" בן ויהושע יפונה בן כלב אם כי גו' פגריכם

דביהושע זה "והתירוץ: גם אשר ,את
שנה ארבעים כמעט לאחר כי מפני הוא - ישראל"

"שם תבא לא אתה גם גו' ה' התאנף בי "גם כי
(אלא) שמה יבא רק) (לא גו' נון בן "יהושע - ולכן

הוא כי חזק אותו  ".

כי המוסגר, מאמר שהוא לפרש צריך רש"י ואין
 דא כגון בקרא לעילמצינו - :[ולדוגמא

- ושמעתיו אלי תקריבון גו' שופטיכם את ואצוה
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לשמיני16) רש"י מפרשי ב. י, שמיני י. כד, משפטים פרש"י ראה
כאן. אברבנאל שם.

יב.17) שם, חוקת פירש"י וראה יד. יג. כז, פינחס
פרש"י.18)
א.19) שם, חוקת לפרש"י וש"ח גו"א רא"ם,
חלק20) הוא ועוד שני בדפוס אבל – ז' בכתוב הוא (בנדפס ו י,

.(1 להערה שוה"ג 30 ע' לקמן ראה – ו' שבפסוק הקודם מד"ה

כטֿל.21) יד, שם ו. יד, שלח
ענין22) כאן שיזכיר וכדי כאן: רמב"ן וראה כאן. במלבי"ם וכ"פ

שינחיל עוד ויזכיר כחבירו. ה' אחרי שמלא מפני יעבור הוא כי יהושע
יעבור. שלא עליו ונגזר משה שנענש בעבור הב' לדור הארץ

טזֿיז.23) א,



כב    

בשלח בפרשת וראה המוסגר. מאמר בפרשתשהוא
- גו'" שנה ארבעים המן את אכלו ישראל "ובני המן

הפרשה להמשך נוגע ועוד].שאיגו .

דור על קאי ש"בגללכם" לפרש צורך אין וכן
) לארץ פירששנכנסו כבר שהרי - המרגלים) דור

 היתה משה על שהגזירה כנ"ל, ,חטא מפני
מריבה. מי של

דהוי "בגללכם" שנאמר מה להקשות אין ושוב
בקרא אליהם שמדבר האנשים אותם על מדבר כאילו

מאמר זה הרי כי - עכשיו בהמשךעד ולא
הפרשה. לתוכן

מאמר הוא זה שכתוב מאחר קשה: עדיין אמנם
משה על שנגזר להזכיר בכדי רק כאן ונאמר המוסגר,
ישראל" את "ינחילנה גם יהושע ולכן שם" תבוא "לא

ה') ש"(התאנף להוסיף לי' למה -למאי - "
לאו? אם "בגללכם" היה אם כאן מינה נפקא

בפרשת לעיל רש"י פירש כבר בזה: והביאור
"פינחס : לפי סירחונם, כתב מיתתם שכתב

משה ביקש לכך כו' המדבר דור על גזרה שנגזרה
היה". הממרים מן הוא אף יאמרו שלא סרחונו שיכתב

להזכיר הוצרך - מיתתו כאן שכתוב כיון ולכן
ה' התאנף אגב)ש"בי (בדרך להזכיר - "

שאינו אםסרחונו מריבהכי מי של החטא ,
רבו אשר מריבת הוי' .את

ובתוך אגב בדרך רק "בגללכם" (שנאמר זה פי ועל
דילן: רש"י בפירוש ענין עוד יובן המוסגר), מאמר

ואתחנן בפרשת בילקמן ה' "ויתעבר נאמר
אתם בשבילכם - "למענכם רש"י: ופירש למענכם"'

וכה"א לי, למשהגרמתם וירע מריבה מי על ויקציפו
בעבורם".

להאריך צריך רש"י אם מובן: אינו ולכאורה
ראיה ולהביא לי", גרמתם "אתם - "למענכם" בפירוש

שנאמר לפרשממה צריך היה גו'", "ויקציפו
שהיא שבפרשתנו, "בגללכם" בתיבת לפרשתכן

שיפרש מה על דברים בפרשת לסמוך ולא ואתחנן,
 ואתחנן ?בפרשת

אגב בדרך רק "בגללכם" נאמר שכאן הנ"ל פי ועל
כאן לפרשו צורך שאין מובן המוסגר, מאמר בתוך

.אגב בדרך רק כאן שבא מכיון ,
- עצמו) למשה בנוגע הסיפור (ששם ואתחנן בפרשת

ויפרטנו. יפרשנו
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שבפ'24) אלא המן, פ' בהמשך עכ"פ מדבר ששם אלא לה. טז,
לג. שם, פרש"י וראה המוסגר. מאמר הוא עצמה המן

יג.25) כז,
הובא26) – בתהלים (וכן אלו ג' בכל – יד. כז, שם יג. כ, במדבר

במשה. הענין שאין מודגש בפנים) לקמן

כו.27) ג,
לב.28) קו, תהלים
שלא29) לשלול בא דרש"י כתבו שם) (ואתחנן לרש"י במפרשים

– "למענכם (רא"ם); וכו'" רצונכם שיעשה בעבור – "למענכם לפרש
לפרש יש "בגללכם" תיבת גם אבל – (גו"א) וכו'" כבודכם בשביל

כבפנים. כאן, זה לשלול לרש"י הו"ל וא"כ – כן



כג

קידוש לבנה
ם1 ָרֵאל ַחי ְוַקָיּ ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ָדּ

בדוד המלך אין שינויים, כי שרשו בכתר מלכות2, 
יורד  ואינו  האצילות  בעולם  נשאר  מלכות  וכתר 
בשאר  כן  שאין  מה  בירורים3.  לברר  בי"ע  לעולמות 
יכולים  מלכות,  מכתר  שלמטה  שבמלכות,  הספירות 

להיות שינויים ח"ו, וכמו השינויים בלבנה.
זהו דכתיב4 ראש דברך אמת.

דברך — היינו מלכות, עולם הדיבור5.
ראש דברך — כתר מלכות.

אמת — בבחינה זו אין שינויים.
)הערות לזהר ב עמ' קג, עמ' קי(

לֹום ֲעֵליֶכם ׁשָ

שלש  כנגד  עליכם  שלום  פעמים  שלש  אומרים 
בחינות6.

מלכות,  המקבל,  אל  ז"א,  המשפיע,  התקשרות  א. 
באדני,  הוי"ה  שילוב  דרך  על  והוא  למטה.  מלמעלה 

ירידת העליון למטה, יחודא תתאה.
ז"א,  המשפיע,  אל  מלכות,  המקבל,  התקשרות  ב. 
בהוי"ה,  אדני  שילוב  דרך  על  והוא  למעלה.  מלמטה 

עליית התחתון למעלה, יחודא עילאה7.
ג. חיבור והתכללות שתי הבחינות יחד.

)הערות לזהר ב עמ' קסג ועמ' שלג(

1( ראש השנה כה, א.
2( רמ"ז זח"ג צג, ב.

3( פרי עץ חיים שער י"ז פ"ב.
4( תהלים קיט, קס.

5( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.
6( עיין לקוטי תורה ראה כו, ב.

7( עיין שער היחוד והאמונה פ"ז. לקוטי תורה דרושים לשבת תשובה 
סה, ד.

קידוש ליום טוב
מֹוֲעָדם8 ְקְראּו אֹוָתם ּבְ ר ּתִ ה מֹוֲעֵדי ה' . . ֲאׁשֶ ֵאֶלּ

טוב  יום  כי  אמי,  תיבות  ראשי   — ה'  מועדי  אלה 
שמחה  לשמחה,  ומועדים  בינה9.  אימא,  בחינת  הוא 

היא בבינה, אם הבנים שמחה10.
והוא  לבינה,  מחכמה  גם  ממשיכים  טוב  ביום  אך 
בו הארה  נקרא מקרא קדש11, שנמשך  טוב  מה שיום 

מחכמה, הנקרא קדש.
אותם במועדם — ראשי תיבות אב12.

ואמ"י הוא ביו"ד היחס, שמתייחס אלינו, מה שאין 
הוא  יום טוב  עיקר  כי  היחס,  ביו"ד  בלי  הוא  כן א"ב 
בינה, המתייחסת אלינו, והמשכת החכמה היא בבחינת 

הארה בלבד.
)הערות לזהר ב עמ' שכד, תורת לוי יצחק עמ' ערב(

8( אמור כג, ד.
9( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת אמור.

10( תהלים קיג, ט.
11( בא יב, טז.

12( לקוטי תורה להאריז"ל שם.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כד            
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בריה כת(ספרי)•ה ברי ה פי א מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
בריה את סת פיכ ה ה פי יסהכ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהמת

ראי  דב מי רמז ירוהז....רי•א ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
מ ימ היית א מריא  א הי תמ כיְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָה
יבימ היי  היי א וכ מ בר תיבה וא מרְְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָָָָֹ
  מי  א כ הרי ה ואמר  ס כ תְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻא

ייב בה....רד•מה אבמ רבת אא הי דר א ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹ
אמר רד היסהכ מה בי אא רדטז (שמות ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

וגג) תמ י הרבה•רבה....מי ביב טא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

מאב רבת י ....ער •סי המר מה  ְְְְְִִִֶַַַַַָ
אמר סי אב(יא יד ש)רימ ברי אי המי  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ

אמר ה מ ס ו)וכ ו יתהי)ס י י  מרו  ְְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָ
רכי וב....(טו)דאיתא בי רי•י רי אמר ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

אא בו פ מ מ ימ וא הרא   זרְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
בריה  כיהאמר ב הא ה  פכא (במדבר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ה) אר מדר  מה ו ה  ה פו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ירה ר•וחצרת....ידי  מ(ספרי)אמר רא בר  ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

 בי רת מרי יתי מה מד כ היה הְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
וא הרע רד....זהב •ודי גה  כיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אמר ה היה זהב רב בי(י ב ה(הושע הריתי וכס  ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
  החיי....וזהב ור ְַַָָָָ
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חרב י ר מה•חד רא המ ה אמר ְֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

מּלילא ּדי ּפתּגמּיא ְִִִִֵַַָָאּלין

יׂשראל ּכל עם ְִִֵֶָָֹמׁשה

אֹוכח ּדירּדנא ְְְְְִַַָָּבעברא

במדּברא דחבּו על ְְְְְַַָָָיתהֹון

במיׁשרא ּדארּגיזּו ְְְְְִֵַַָועל

ּבפארן סּוף ים ְֳֵַָָָלקבל

מּנא על ְִַַַָָּדאּתּפלּו

ּדדהב: עגל ּדעבדּו ועל ּבׂשרא על ּדארּגיזּו ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָּובחצרֹות

יֹומיןב עׂשר חד ֲֲִַַַַמהל

דׂשעיר טּורא ארח ְִֵֵֵַָֹֹמחרב

ּגיאה: רקם ְֵַַָעד

      

l‡B‰א) ‰'ּפי הּקֹודם, מעט אּלה ≈∆«¿»ƒ¿ִֵֵֵֵֶַ
ּדברי ׁשהם מׁשה ּדּבר אׁשר ׁשאמר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָלפי
מּמׁשה מּוסר הם ּתֹוכחֹות הּספר ׁשּכל ְִֵֵֵֶֶֶַַָָעצמֹו,

ז"ל ואמרּו ה', ּפי ל"א:)לעֹובר קללֹות(מגּלה ְְְְִִֵָָָָ
ואפּלּו אמרן, עצמֹו מּפי מׁשה ּתֹורה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשּבמׁשנה
לא הּקֹודמין ה' מאמרי ּופרׁש ּׁשחזר ְְִֵֵֵֶַַַַַָֹמה
הּדברים, חזר מעצמֹו אּלא ּכן עׂשֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָנצטּוה
מּפי מׁשה ׁשאמר ּכדר ּכי לֹומר הּכתּוב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָוחׁש
הּקֹודמין ּבּמאמרים כן ּכמֹו ּכאּלה ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָעצמֹו
אמר לזה ּדבר, איזה עצמֹו מּפי מׁשה ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
אׁשר הּדברים הם לבד אּלה ּפי' הּדברים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאּלה
ּבד' הּקֹודם ּכל אבל עצמֹו ּדברי מׁשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָּדּבר
אּלא מעצמֹו אחת אֹות אפּלּו אמר לא ְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻחּמׁשים
ּבלא ּכצּורתן המצּוה מּפי ׁשּיצאּו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹהּדברים
חסרה: אֹו יתרה אחת אֹות אפּלּו ׁשּנּוי ְֲֲִִֵֵַַָָׁשּום

„BÚׁשהיה ׁשנה מ' ׁשּכל הּכתּוב להּגיד ְְִִֶֶֶַַָָָָָָירצה
להם ּדּבר לא ּבּמדּבר יׂשראל רֹועה ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמׁשה
קׁשֹות, ׁשּדּבר הּוא הּדברים אּלה זּולת ְִִֵֵֶֶַַָָָקׁשֹות

להם ׁשאמר ׁשּמצינּו י')והגם כ' ׁשמעּו(ּבּמדּבר ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ
יׂשראל לכללּות זה ּדבר אמר לא הּמרים, ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹנא
אמרּו וכן הֹוראה, מֹורים ׁשהיּו א' לחלק ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָאּלא
קׁשֹות ּדּבר לא יׂשראל לכל אבל הּזהר, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּבספר
ּכל אל לֹומר ּׁשּדקּדק מה והּוא אּלה, ְְִֵֵֶֶֶַַַָזּולת
קׁשֹות ּדּבר ׁשּלא הּוא ּכּלם אל ּפרּוׁש ְִִֵֵֵֶֶָָָֹֻיׂשראל
קׁשֹות ׁשּדּבר יּמצא לקצתן אבל אּלה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאּלא

מאּלה: ֵֵֶחּוץ
„BÚהֹוכיח אׁשר ימים חׁשּבֹון לרמז ְְְֲִִִִֶֶֶַָֹירצה

מֹוכיחים וכן אּלה, ּבמסּפר ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָליׂשראל
לדּבר התחיל ׁשבט לחדׁש ּבא' ּכי ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹהּכתּובים

לחדׁש ּבא' חדׁש עׂשר ּבעׁשּתי ּדכתיב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאליהם
ּבאדר ּבז' נצּפן ל"ח.)והּוא ל"ו(קּדּוׁשין הרי ְְְֲֲִִִֵַַָ

הּתֹוכחֹות ׁשל הּדברים ּדּבר ׁשּבהם אּלה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכמסּפר
ּבעני ן:האמּורים ְֲִִָָָ

„BÚ'ּבּגמ ּׁשאמרּו מה ּדר על י"ט:)ירמז (יֹומא ְְְִֶֶֶַַַָָָֹ

ּבטלים ּבדברים ולא ּבם ודּברּת רבא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹאמר
ּתֹורה ּבדברי זּולת לדּבר ׁשאסּור מּכאן ְְְִִֵֵֶַַָָָע"כ,
ע"ה רּבנּו מׁשה ּכי הּכתּוב והֹודיע ְְְִִִֵֶַַַָָויראה,
מעצמֹו ימיו ּכל ּדּבר אׁשר הּדברים הם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאּלה
הא לדּברם, מה' צּוה אׁשר הּדברים ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻלבד
ּכל אּלה ּודבריו ּבם, ודּברּת ׁשּקּים ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלמדּת
ּומּוסר: וחכמה ּתֹורה ּדברי ּכּלן ּכי יעיד ְְְִִִֵֶָָָָָָֻרֹואה

„BÚהּדברים ּכל ּפסל אּלה הּדר זה על ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹירמז
לדברים ׁשוה מדרגה ׁשאין מאּלה, ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָחּוץ
ּדּבר אׁשר א' מעלתם, טעם הּכתּוב ונתן ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָאּלּו,
עליֹון ּכמֹוהּו ׁשאין המדּבר מעלת מּצד ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָמׁשה

ּבּתֹורה ּכּכתּוב אחיו לב' ה' ׁשהעיד (ּבּמדּברּכמֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ח') הּנדּברי"ב מעלת מּצד יׂשראל ּכל אל ב' ,ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשלמה: אּמה ְֵֵָָָֻאליו

לא ּפי' יׂשראל ּכל אל ּבאֹומרֹו עֹוד ¿»«ְְְִֵֵֶָָֹ
ּבּדֹור ׁשם נגלים נמצאים ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֶַָָָָליׂשראל
יׂשראל לכל אּלא הּדברים היּו לבד ְְְְִִֵֶַַַָָָָָההּוא
ּתֹורה ּכי להיֹות, עתידין ואׁשר היּו ׁשם ְֲֲֲִִִִֶֶַָָָאׁשר
יׂשראל ּכל ועל אּלּו עליֹונים ּבדבריו מׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָׂשם
ׁשאין הרי אּלה, ּבדברים הּכתּוב ּדבר ּכל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלקּים
אּלּו, לדברים ׁשוה ּבמדרגה ּבעֹולם ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָּדברים
ּדֹומה ואין ּפי' הּדברים אּלה מאמר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָוהּוא

ֶָלהם:
‡‰ ׁשהֹוכיח ׁשּמצינּו לפי ּפי' ¬∆ƒ∆∆ְִִִֵֶֶַָ

ויאמר סּוף ּבים ים על ּׁשהמרּו מה על ְְְְִִֵֶַַַַַַָֹיׂשראל
ּכבר סּוף ים על ׁשהמרּו אֹותם והלא ְְֲִֵֶַַַָָָֹהאֹומר

הּמ' ׁשנת ׁשל ּבאב ּבט"ו ונׁשלמּו (ּפתיחתאמתּו ְְְְְְְְִִֵֶַַָָ

רּבתי) ּכןאיכה ואם מׁשה ׁשל זה מאמר קדם ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אמר לזה ׁשּמֹוכיחם, עׂשּו מה הּצאן ִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאּלה
ה' מּפי הּדברים היּו אם ּפי' מׁשה ּדּבר ְֲִִִִִֵֶֶֶַָָאׁשר
הּוא מׁשה אבל קׁשֹות, להם לדּבר מקֹום ְֲֵֵֶֶַָָָָאין
ּפחֹות אז ׁשהיּו אֹותם ּגם ליּסר ויכֹול ְְְֵֵֶַַַַָָָָָהמדּבר

נ ׁשּלא עׂשרים ּדיןמּבן ּבית ּכי ּגזרה גזרה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָֹ
ׁשהיּו אֹותן ּוכנגד י"ג, מּבן מעניׁשין מּטה ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשל
קׁשֹות: מׁשה ׁשּדּבר הּוא סּוף ּבים י"ג ְִֵֶֶֶַָּבן

Ï‡Ï‡ Ï,יׂשראל ּכל אל אֹומרֹו טעם ∆»ƒ¿»≈ְְִֵֶַַָָ
א' ענינים, ב' יׁש מׁשה ׁשּבדברי ְְְְִִִִֵֵֶֶָלפי
מה על ׁשהֹוכיחם ב' הּתֹורה, להם ֱִִֶֶֶֶַַַָָָׁשהחזיר
להיֹות הּדברים צריכין א' ּולכל עׂשּו, ְְְְְִִִִֶַָָָָּׁשּכבר
ׁשהצר טעם ּכלֹומר הּתֹורה חזרת לענין ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֻֻלכּלן,
לאיזה ׁשחׁש מּׁשּום הּדברים להם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָלהחזיר
ה' מּמצוֹות מצוה איזֹו ׁשּׁשכח ּביׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָאדם
מי הּׁשּגיֹון ּבעל ּדעת להּׂשיג מציאּות ְְְִִִִֵַַַַַַָואין
והחזיר ּכּלן קּבץ לזה הּוא, מה והּׁשּגיֹון ְְֱִִִֵֶֶַַָָָֻהּוא
א' ּכל ּביד יהיה ּכן ׁשּבאמצעּות הּתֹורה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָלהם
מּקצתן יֹוכיח אם הּתֹוכחה לענין ּגם ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָמחסֹורֹו,
עֹוד מאּלּו. אּלּו ּנׁשּתּנּו מה להתרעם להם ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָיׁש
לאֹותן ּגם יׂשראל ּכל אל ּבּמאמר ׁשּכלל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאפׁשר
הראׁשֹונים על ּדּבר ׁשּבתֹוכחֹותיו מתּו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּכבר

אֹומרֹו ּדר על האחרֹונים מג)ועל אבי(יׁשעי' ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ
חטא: ִָָָהראׁשֹון

Ú‰ּבעבר ׁשהיּו עד מּלהֹוכיחם נתעּכב ¿≈∆««¿≈ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשאז חפצם למחֹוז ׁשהּגיעּו ׁשראּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּירּדן,

            
יר ר דר רנ ד מחרב ר ר כ אי רמְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹש
רי ימי  תא כ א י י"א מ א אְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

אמר מחרב נסע אר רי(יא י נית(במדבר נ "יי  ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
"ג חד רי ני חד(כט ח(תענית סי בכ"ט ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

י י מ א רנ דמ יר ברתאת  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
חרת  ימי ב ימי חד ר אכ אְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
 כ ר תא  כ ימי ג אנמ מרי  ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָגר

מתטת כינ יתביב אר יאתכ מר כבי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
יר ר סביבת אתכ סב יארנ.... ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
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      •••• ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
א במ מד מי ית סמ אא כיח א ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמד
אמר אני ני ברא אמר ית סמ אא ני את ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָכיח
יחני א די  ני  יכח א מ מני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
את כיחימ אי ברי אר מני אחי  תד תְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
כיחמ חר כיחמ יא א די ית סמ אא אדְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

מת אר חבר יא כא פרי דאיתא כ מ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ
אמ כ ית סמ אא ראי את כיח א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻי

יב)אמר נ(ש"א מ את ד כ "בי נ נני" (ב ....(מ"א ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹ
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 ••••נס ד כיחמ אני א מ אמר ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
א אינ נ יטיב מ ינ  מ יאמר אר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹת

 מא נר פיכאא אר כניסנ ח  אי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אחר אר את רי פני עג סיח י ד ימְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

כיח ....    ••••(ספרי)סיח י א א ְְֲִִִִֵֶָָָָֹֹ
ית א  דינ  י ח רי י ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָ

    ית כת רי סיח אחרת ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָיר
 דינ   כ  ....אחת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

•••• דינ  ....•••• א ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
רת א  רת "רני "רת מ י יְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָֹ

אמר אמרפ  רפאי  י רני(יד "(בראשית  ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
אמר א מ נמט עג "רני רת רפאי (שאת ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

אמריג) "יט "בא (ג מ)ארנ  מ עג ר "י  ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
"רפאי כת••••....מתר (גר"א חממ מ ").... ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ
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••••מ תחי(יח אי"(בראשית נא " .... ְְְִִִִִֵֵֵַָ
•••• ר  יב.... ְְְִִֵֶֶַָָָָ

ׁשניןג ּבארּבעין ְְְְֲִִַַָוהוה

ּבחד ירחא עׂשר ְְְֲַַַַָּבחד

ּבני עם מׁשה מּליל ְְְִִֵֶַַָֹלירחא

יי פּקיד ּדי ּככל ְְְִִִֵַָָֹיׂשראל

לותהֹון: ְְֵָָיתּה

סיחֹוןד ית ּדמחא ְִִַָָָּבתר

ּדיתב דאמראה ְְֱֵֶַָָָָֹמלּכא

מלּכא עֹוג וית ְְְְֶַָָּבחׁשּבֹון

ּבעׁשּתרת ּדיתב ְְְְְֵַַָָָֹדמתנן

ְְִֶֶּבאדרעי:

ּבארעאה דירּדנא ְְְְְְְִַַָָָּבעברא

ית ּפרׁש מׁשה ׁשרי ְִֵֶָָָָֹדמֹואב

הדא אֹוריתא ְְַַָָָאּולפן

ְֵָלמימר:

      
הּתקוה מרחקי ׁשהיּו מּקדם ולא מּוסרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֻיקּבלּו
להׂשּכיל אזנם יּטּו ולא קצרה ְְְְְְְִַַַָָָָָֹונפׁשם
וגֹו' ּבערבה ּבּמדּבר ואֹומרֹו ְְְְְֲִֵַָָָָָּבתֹוכחֹותיו.

ּדרׁשּו ז"ל מה(ספרי)רּבֹותינּו על ׁשהֹוכיחם ְְִִִֵֶַַַָָ
הּכתּוב ּכל לפרׁש ואפׁשר וגֹו', ּבּמדּבר ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּׁשעׂשּו
מּועט ּבמקרא ּכי והּוא אחר, ּבאפן רמז ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּדר
ההגּונֹות ּומּדֹות ה' יראת ּכללּות מׁשה ְְֲִִִֵֶַַָלּמד
ּתׁשעה: מּדֹות והם ה' ּבתֹורת להֹולכים ְְְְְִִִִִֵַַַָהּצריכין

ּדכתיב‰‡' אברהם ׁשל מּדתֹו לֹוקח ׁשּיהיה »ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
י"ג) י"ד מה(ּבראׁשית והּוא העברי, לאברם ְְְְְִִִֵַַָָ

ּבעבר: ּבאֹומרֹו ְְְֵֶֶַָּׁשרמז
'ז"ל ּכאֹומרם ּתמיד ּבלּבֹו מרּדּות ְְְְְִִִֶֶַָָׁשּיהיה

ז') אדם(ּברכֹות ׁשל ּבלּבֹו אחת מרּדּות טֹובה ְְְִֶַַַָָָָ
הּירּדן: ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא מלקּיֹות, ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֻמּמאה

ז"ל‚' ּכאֹומרם הענוה נד)מּדת לעֹולם(ערּובין ְְְֲִִֵַָָָָָ
ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ּכּמדּבר, עצמֹו אדם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׂשים

מרפידים וּיסעּו ּבּפסּוק יתרֹו (ׁשמֹותּבפרׁשת ְְְְְִִִִֵַַַָָָ

ב') ּבּמדּבר:י"ט ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ,ְְְְִֶַַַָָ
'„ּבדר לא הּנאֹות ּבּדר הענוה ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּתהיה

הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו הּנמאס, ְְְְִִֶַַַַָָָָהּפחיתּות
ּדעֹות ׁשּלא(פ"ה)ּבהלכֹות הענוה ּתנאי עֹוד , ְְְֲִֵֶַָָָֹ

אם עֹון על ּתֹוכחֹות להרחיק ּבּה ְְְִִִֵֵַַַָָיׁשּתּמׁש

ּומי אני מי ויאמר ה' ּפי עֹובר איׁש ְְֲִִִִִִֵֶַֹיראה
צרי אּלא ּגדֹולים אנׁשים להֹוכיח ְְֲִִִִִֵֶַָָָּביתי
ּׁשרמז מה והּוא ּבערבּות, חּיּוב לצד ְְְְִִֶַַַַַָָלהֹוכיח
ׁשּתהיה א' ּדברים, ב' ּכלל ּבערבה, ְְְְֲִִֶֶַָָָָָּבאֹומרֹו

אֹומרֹו ּדר על ערבה ג')הענוה ּומצא(מׁשלי ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּיצטר הערבּות חּיּוב ב' וגֹו', טֹוב וׂשכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָחן
יׁשּתּמׁש ולא וגדֹול לקטן עֹון על ְְְְְִִֵַַַָָָֹֹלהֹוכיח

זה: ּבענין ְְֲִֶָָָָּבענוה
הּתּנא‰' פ"ג)מאמר ּבׁשלׁשה(אבֹות הסּתּכל ְְֲִִֵַַַַַָָָֹ

ולפני וכּו' הֹול אּתה ּולאן וכּו' ְְְְְְִִֵֵַָָָּדברים
הּתּנא אמר וכן וכּו' עתיד אּתה פ"ב)מי (ׁשם ְְִִֵַַַַָָָָָ

היא ׁשהּכּונה ׁשם ּופי' כּו' אחד יֹום ִֵֶֶַַָָָָׁשּוב
זמן הּוא יֹום וׁשּכל מֹותֹו יֹום ּתמיד ְְְִִֶֶַָָֹׁשּיזּכר
מֹול ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא הּמיתה, ְְְְִֶַַַָָּגבּול
ותכליתֹו: אדם סֹוף עיניו למּול ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶַָָָסּוף

'Âהחסידים הּפריׁשּותמאמר ׁשער הּלבבֹות (חֹובת ְְֲֲִִִַַַַַַַַָ

ט') ודאגתֹוׁשער ּבפניו צהלתֹו הּפרּוׁש וז"ל ְְְֲֳַַַַָָָָָָ
ּובין ּפארן ּבין ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ְְְְִֵֵֶַַָָָּבלּבֹו,

ּפארן ּבין אמר ּבפניו צהלתֹו ּכנגד לׁשֹוןּתפל, ְְְֳֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּוכנגד רעֹות, ּפנים ׁשהּוא עּצבֹון הפ ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָּפאר
לּבֹו יהיה ׁשּלא ּתפל ּובין אמר הּלב ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹעצבֹון
עבר ׁשּמא מּפחד לּבֹו אל ויתעּצב עליו, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָערב

ּבקטּנֹות, אֹו ּבגדֹולֹות ידיעה ּבלא ה' ּפי ְְְְִִִִֶַָֹאת
עׂשֹות: ּׁשּצרי מּמה ּבעבֹודה מעט ׁשּמא ֲֲִִִֵֶֶַָָָָאֹו

'Êׁשהתּפּלל ּכדר ונקי טהֹור לב לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיהיה
נא)ּדוד וגֹו',(ּתהּלים לי ּברא טהֹור לב ְְְִִִִֵָָָ

ותחרּות והּקנאה הּברּיֹות ׂשנאת מּמּנּו ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָוירחיק
ולבן ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ְְְְְְֵֶַַַַָָָָוהּמׂשטמה,
זה ּכּנּוי לּטהרה ׁשּיתחּיס טהֹור לב לֹו ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

לבן: ֶָָׁשל
'Áּדכתיב אבינּו ּכיעקב ּבקביעּות ּתֹורה ְְְְֲִִִִִַַָָֹּתלמּוד

כ"ז) כ"ה ללמד(ּבראׁשית לא אהלים יׁשב ְְִִִֵֵָֹֹֹ
ה' חצרֹות הם וחצרת אֹומרֹו והּוא ְְְֲֲֵֵַַַֹעראי,

מדרׁשֹות: ּבּתי ְִֵֵֶָָׁשהם
'Ëהּנדמים ּדברים אחר להּוט יהיה ְְְִִִִֶֶַַַָָֹׁשּלא

אחר ההֹול ׁשּכל הּזה, עֹולם הֹון ֱֵֶֶֶַַַַָָֹלאהב
וצרי ה', מעבֹודת הּוא ּבטל לּבֹו ְֲֲִִֵֵַַַָָּתאות
ּׁשרמז מה והּוא ּבהכרחי, להסּתּפק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאדם
ירצה אֹו ּדי. לּזהב ׁשּיאמר זהב ודי ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹּבאֹומרֹו
ּבעיניו יהיה לֹו ּׁשּיהיה מה ׁשּכל הּדר זה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעל
על והּוא זהב, ּכל לֹו יׁש ּכאּלּו מסּפיק ְְְִִֵַַָָָָָּדבר

אֹומרֹו פ"ד)ּדר הּׂשמח(אבֹות עׁשיר איזהּו ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
העליֹונה לעבֹודה לבבֹו יּטה ּובזה ְְְְֲֶֶֶֶַָָָָָָּבחלקֹו,

חּיים: אלהים ה' עבֹודת ֱֲִִִַַֹהיא



כה             
יר ר דר רנ ד מחרב ר ר כ אי רמְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹש
רי ימי  תא כ א י י"א מ א אְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

אמר מחרב נסע אר רי(יא י נית(במדבר נ "יי  ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
"ג חד רי ני חד(כט ח(תענית סי בכ"ט ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

י י מ א רנ דמ יר ברתאת  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
חרת  ימי ב ימי חד ר אכ אְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
 כ ר תא  כ ימי ג אנמ מרי  ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָגר

מתטת כינ יתביב אר יאתכ מר כבי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
יר ר סביבת אתכ סב יארנ.... ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
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      •••• ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
א במ מד מי ית סמ אא כיח א ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמד
אמר אני ני ברא אמר ית סמ אא ני את ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָכיח
יחני א די  ני  יכח א מ מני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
את כיחימ אי ברי אר מני אחי  תד תְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
כיחמ חר כיחמ יא א די ית סמ אא אדְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

מת אר חבר יא כא פרי דאיתא כ מ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ
אמ כ ית סמ אא ראי את כיח א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻי

יב)אמר נ(ש"א מ את ד כ "בי נ נני" (ב ....(מ"א ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹ
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 ••••נס ד כיחמ אני א מ אמר ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
א אינ נ יטיב מ ינ  מ יאמר אר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹת

 מא נר פיכאא אר כניסנ ח  אי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אחר אר את רי פני עג סיח י ד ימְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

כיח ....    ••••(ספרי)סיח י א א ְְֲִִִִֵֶָָָָֹֹ
ית א  דינ  י ח רי י ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָ

    ית כת רי סיח אחרת ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָיר
 דינ   כ  ....אחת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

•••• דינ  ....•••• א ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
רת א  רת "רני "רת מ י יְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָֹ

אמר אמרפ  רפאי  י רני(יד "(בראשית  ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
אמר א מ נמט עג "רני רת רפאי (שאת ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

אמריג) "יט "בא (ג מ)ארנ  מ עג ר "י  ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
"רפאי כת••••....מתר (גר"א חממ מ ").... ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ
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••••מ תחי(יח אי"(בראשית נא " .... ְְְִִִִִֵֵֵַָ
•••• ר  יב.... ְְְִִֵֶֶַָָָָ

ׁשניןג ּבארּבעין ְְְְֲִִַַָוהוה

ּבחד ירחא עׂשר ְְְֲַַַַָּבחד

ּבני עם מׁשה מּליל ְְְִִֵֶַַָֹלירחא

יי פּקיד ּדי ּככל ְְְִִִֵַָָֹיׂשראל

לותהֹון: ְְֵָָיתּה

סיחֹוןד ית ּדמחא ְִִַָָָּבתר

ּדיתב דאמראה ְְֱֵֶַָָָָֹמלּכא

מלּכא עֹוג וית ְְְְֶַָָּבחׁשּבֹון

ּבעׁשּתרת ּדיתב ְְְְְֵַַָָָֹדמתנן

ְְִֶֶּבאדרעי:

ּבארעאה דירּדנא ְְְְְְְִַַָָָּבעברא

ית ּפרׁש מׁשה ׁשרי ְִֵֶָָָָֹדמֹואב

הדא אֹוריתא ְְַַָָָאּולפן

ְֵָלמימר:

      
הּתקוה מרחקי ׁשהיּו מּקדם ולא מּוסרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֻיקּבלּו
להׂשּכיל אזנם יּטּו ולא קצרה ְְְְְְְִַַַָָָָָֹונפׁשם
וגֹו' ּבערבה ּבּמדּבר ואֹומרֹו ְְְְְֲִֵַָָָָָּבתֹוכחֹותיו.

ּדרׁשּו ז"ל מה(ספרי)רּבֹותינּו על ׁשהֹוכיחם ְְִִִֵֶַַַָָ
הּכתּוב ּכל לפרׁש ואפׁשר וגֹו', ּבּמדּבר ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּׁשעׂשּו
מּועט ּבמקרא ּכי והּוא אחר, ּבאפן רמז ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּדר
ההגּונֹות ּומּדֹות ה' יראת ּכללּות מׁשה ְְֲִִִֵֶַַָלּמד
ּתׁשעה: מּדֹות והם ה' ּבתֹורת להֹולכים ְְְְְִִִִִֵַַַָהּצריכין

ּדכתיב‰‡' אברהם ׁשל מּדתֹו לֹוקח ׁשּיהיה »ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
י"ג) י"ד מה(ּבראׁשית והּוא העברי, לאברם ְְְְְִִִֵַַָָ

ּבעבר: ּבאֹומרֹו ְְְֵֶֶַָּׁשרמז
'ז"ל ּכאֹומרם ּתמיד ּבלּבֹו מרּדּות ְְְְְִִִֶֶַָָׁשּיהיה

ז') אדם(ּברכֹות ׁשל ּבלּבֹו אחת מרּדּות טֹובה ְְְִֶַַַָָָָ
הּירּדן: ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא מלקּיֹות, ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֻמּמאה

ז"ל‚' ּכאֹומרם הענוה נד)מּדת לעֹולם(ערּובין ְְְֲִִֵַָָָָָ
ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ּכּמדּבר, עצמֹו אדם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׂשים

מרפידים וּיסעּו ּבּפסּוק יתרֹו (ׁשמֹותּבפרׁשת ְְְְְִִִִֵַַַָָָ

ב') ּבּמדּבר:י"ט ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ,ְְְְִֶַַַָָ
'„ּבדר לא הּנאֹות ּבּדר הענוה ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּתהיה

הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו הּנמאס, ְְְְִִֶַַַַָָָָהּפחיתּות
ּדעֹות ׁשּלא(פ"ה)ּבהלכֹות הענוה ּתנאי עֹוד , ְְְֲִֵֶַָָָֹ

אם עֹון על ּתֹוכחֹות להרחיק ּבּה ְְְִִִֵֵַַַָָיׁשּתּמׁש

ּומי אני מי ויאמר ה' ּפי עֹובר איׁש ְְֲִִִִִִֵֶַֹיראה
צרי אּלא ּגדֹולים אנׁשים להֹוכיח ְְֲִִִִִֵֶַָָָּביתי
ּׁשרמז מה והּוא ּבערבּות, חּיּוב לצד ְְְְִִֶַַַַַָָלהֹוכיח
ׁשּתהיה א' ּדברים, ב' ּכלל ּבערבה, ְְְְֲִִֶֶַָָָָָּבאֹומרֹו

אֹומרֹו ּדר על ערבה ג')הענוה ּומצא(מׁשלי ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּיצטר הערבּות חּיּוב ב' וגֹו', טֹוב וׂשכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָחן
יׁשּתּמׁש ולא וגדֹול לקטן עֹון על ְְְְְִִֵַַַָָָֹֹלהֹוכיח

זה: ּבענין ְְֲִֶָָָָּבענוה
הּתּנא‰' פ"ג)מאמר ּבׁשלׁשה(אבֹות הסּתּכל ְְֲִִֵַַַַַָָָֹ

ולפני וכּו' הֹול אּתה ּולאן וכּו' ְְְְְְִִֵֵַָָָּדברים
הּתּנא אמר וכן וכּו' עתיד אּתה פ"ב)מי (ׁשם ְְִִֵַַַַָָָָָ

היא ׁשהּכּונה ׁשם ּופי' כּו' אחד יֹום ִֵֶֶַַָָָָׁשּוב
זמן הּוא יֹום וׁשּכל מֹותֹו יֹום ּתמיד ְְְִִֶֶַָָֹׁשּיזּכר
מֹול ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא הּמיתה, ְְְְִֶַַַָָּגבּול
ותכליתֹו: אדם סֹוף עיניו למּול ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶַָָָסּוף

'Âהחסידים הּפריׁשּותמאמר ׁשער הּלבבֹות (חֹובת ְְֲֲִִִַַַַַַַַָ

ט') ודאגתֹוׁשער ּבפניו צהלתֹו הּפרּוׁש וז"ל ְְְֲֳַַַַָָָָָָ
ּובין ּפארן ּבין ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ְְְְִֵֵֶַַָָָּבלּבֹו,

ּפארן ּבין אמר ּבפניו צהלתֹו ּכנגד לׁשֹוןּתפל, ְְְֳֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּוכנגד רעֹות, ּפנים ׁשהּוא עּצבֹון הפ ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָּפאר
לּבֹו יהיה ׁשּלא ּתפל ּובין אמר הּלב ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹעצבֹון
עבר ׁשּמא מּפחד לּבֹו אל ויתעּצב עליו, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָערב

ּבקטּנֹות, אֹו ּבגדֹולֹות ידיעה ּבלא ה' ּפי ְְְְִִִִֶַָֹאת
עׂשֹות: ּׁשּצרי מּמה ּבעבֹודה מעט ׁשּמא ֲֲִִִֵֶֶַָָָָאֹו

'Êׁשהתּפּלל ּכדר ונקי טהֹור לב לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיהיה
נא)ּדוד וגֹו',(ּתהּלים לי ּברא טהֹור לב ְְְִִִִֵָָָ

ותחרּות והּקנאה הּברּיֹות ׂשנאת מּמּנּו ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָוירחיק
ולבן ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ְְְְְְֵֶַַַַָָָָוהּמׂשטמה,
זה ּכּנּוי לּטהרה ׁשּיתחּיס טהֹור לב לֹו ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

לבן: ֶָָׁשל
'Áּדכתיב אבינּו ּכיעקב ּבקביעּות ּתֹורה ְְְְֲִִִִִַַָָֹּתלמּוד

כ"ז) כ"ה ללמד(ּבראׁשית לא אהלים יׁשב ְְִִִֵֵָֹֹֹ
ה' חצרֹות הם וחצרת אֹומרֹו והּוא ְְְֲֲֵֵַַַֹעראי,

מדרׁשֹות: ּבּתי ְִֵֵֶָָׁשהם
'Ëהּנדמים ּדברים אחר להּוט יהיה ְְְִִִִֶֶַַַָָֹׁשּלא

אחר ההֹול ׁשּכל הּזה, עֹולם הֹון ֱֵֶֶֶַַַַָָֹלאהב
וצרי ה', מעבֹודת הּוא ּבטל לּבֹו ְֲֲִִֵֵַַַָָּתאות
ּׁשרמז מה והּוא ּבהכרחי, להסּתּפק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאדם
ירצה אֹו ּדי. לּזהב ׁשּיאמר זהב ודי ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹּבאֹומרֹו
ּבעיניו יהיה לֹו ּׁשּיהיה מה ׁשּכל הּדר זה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעל
על והּוא זהב, ּכל לֹו יׁש ּכאּלּו מסּפיק ְְְִִֵַַָָָָָּדבר

אֹומרֹו פ"ד)ּדר הּׂשמח(אבֹות עׁשיר איזהּו ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
העליֹונה לעבֹודה לבבֹו יּטה ּובזה ְְְְֲֶֶֶֶַָָָָָָּבחלקֹו,

חּיים: אלהים ה' עבֹודת ֱֲִִִַַֹהיא
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ב  ה••••רב מ הוהה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מ ת הה ה בת  ו ו מה  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

מת ו   ה  תמ ה .... ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

    

Ïa ÏÎÂ ‰BÓ ÔkLÓ Ú L ÎÏ «»∆∆∆¬ƒ∆ƒ¿»¿»¿≈ƒƒ«¿∆
Ô‰ ÎÏ Ó ‰B(ו (א, »ƒƒ∆»∆«¿∆¿ƒ

מּׁשּום סיני, מּמדּבר לנסע מיחד צּוּוי ׁשהיה ּכאן הזּכיר ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻמׁשה

עֹוד ׁשהרי מּיד, לארץ להּכנס צריכים היּו ׁשּבעצם להבהיר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשרצה

לכ ּובהתאם יׂשראל. לארץ מּיד ללכת נצטּוּו ּבסיני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבהיֹותם

מּוכנים היּו ׁשּכבר ּכ על הּמצּביעים ּדברים ׁשלׁשה רש"י ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמֹונה

ועֹוזרים העם את המחּזקים ּדברים ׁשלׁשה הינּו לארץ, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהּכנס

ּככל טבעי, חּיים לארח ּיעברּו ּכאׁשר ּגם קדֹוׁש ּגֹוי להיֹות ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹלהם

אתÔkLÓהעּמים. הּמחּיב ּדבר הּׁשכינה, להׁשראת קבּוע מקֹום – ִַָƒ¿»ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָ

קדֹוׁש ּגֹוי להיֹות ׁשהיאיׂשראל ּכיון עצמּה, ּבפני הּמנֹורה את מֹונה (ורש"י ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ג) כד, אמור רש"י - זֹו להׁשראה להיֹותB‰.עדּות אי המלּמדת – ְְֵַָָ»ְְִֵֶֶַַ

קדֹוׁש. הּתֹורה.Ô‰ּגֹוי חּקי את העם את הּמלּמדים – ָ«¿∆¿ƒְְִֵֶֶַַַָָָֻ
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  •מהו   ז....רה הר ב• ְְְְֱֲִֶֶֶַָָָָָֹֹ
מעמ....• וה מב ....רבה•זה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

  בהר....מ•ה ה •בה....זה ת ז.... ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ה ב •בב ת ו ו וה .... ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ה •ההר    ז ממ  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
בה מ מ ב מ ה וו ושבועות) ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

והמז) ה  ....ב ְְְְְִִֵַַַָ
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 ממ•רה  מ     ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ר....ממה • ו ב מ  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ז   ה  מ    מהמ.... ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֹֹ
ב•ב הז ה ב  הב ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

מ  ב מ   מ  הב.... ְְְְְְְְְְְֲִַַַַַַַַָָָֹ

    

Ó‡Ó ÎÏ ÓB‡ ‡ ‡B ‡ ÎÚa  ‰‡¿≈»«ƒ¿≈≈∆«∆ƒ≈ƒ≈»∆≈…∆
‰ÚeÓMÓe(ח (א, ƒ¿»

יׂשראל ׁשּבני נאמר ּכבר הּקֹודמים ּבּפסּוקים הקׁשה, ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֻלרש"י

ּורׁשּו ּבֹואֹו אֹומר מה ּולׁשם לגבּולֹותיה, יׂשראל ארץ את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָיירׁשּו

יכֹולים יׂשראל ׁשּבני מחּדׁש, ׁשהּכתּוב מפרׁש לכן הארץ? ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאת

ׁשהיה ּכפי ולא להם, נתּונה ּכבר יׂשראל ׁשארץ ּבמּוחׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹלראֹות

ּדבר ראּו והיכן ּוׁשמּועה. אמד ּבגדר היא ׁשההבטחה עכׁשו, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעד

מסּפר עליו ּברנע, לקדׁש סיני מהר הּנּסית ּבּנסיעה - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻזה?

י"א ׁשל נסיעה ימים ּבׁשלׁשה הלכּו ּכאׁשר הּקֹודמים, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹּבּפסּוקים

להביאם הקב"ה ּבּקׁש ׁשּבּה זֹו, ּבנסיעה ׁשראּו ּבּנפלאֹות ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָיֹום.

ׁשּמּצ ּבחּוׁש ראּו ּבפעל.לארץ, הארץ ּכבר להם נתּונה הקב"ה ד ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
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ר הה   מ•ר מהה מ  ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
ה  ה מ   מ  ממ  המ.... ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

 ב • ת   מה הה   ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ
ה ת וה ה ת ה וע מ ה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ה ה מ     הה  וה ת ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוהז

ה ת הה הת    ת וה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ה  ת מ מההע מ ו(  מ) מ   ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

עּמנאו מּליל אלהנא ְֱִִַָָָָָָיי

לכֹון סּגי למימר ְְְִֵֵַָֹּבחרב

הדין: ּבטּורא ְְִֵֶָָּדיתבּתּון

לכֹוןז וטּולּו ְְְְִאתּפנּו

דאמראה לטּורא ְְֱֶָָָֹועּולּו

ּבמיׁשרּיא מגירֹוהי ְְְִִֵַָָָּולכל

ּובׁשפלּתא ְְְִֶָָבטּורא

יּמא ּובספר ְְִִַַָָּובדרֹומא

עד ולבנן דכנענאה ְְְְֲִִַַַָָָָארעא

פרת: נהרא רּבא ְֲֲַַַָָָָנהרא

יתח קדמיכֹון ּדיהבית ֲֳִִֵֵָָָחזי

ית ואחסינּו עּולּו ְְֲִַַָָארעא

יי קּים ּדי ְְִַַַָָארעא

לאברהם ְְְֲַַָָָָלאבהתכֹון

למּתן ּוליעקב ְְְְֲִִַַָֹליצחק

ּבתריהֹון: ולבניהֹון ְְְְִֵֵַלהֹון

ּבעּדנאט לכֹון ְְֲִִַָָָואמרית

אנא לית למימר ְֲִֵֵַָָההיא

לסֹוברא ּבלחֹודי ְְִִִָָָיכיל

ְָיתכֹון:

      
.'B‚Â‡‰ח) ÎÏ ראה ּבתחּלה אֹומרֹו ¿≈»«ƒƒ¿≈∆¿ְְְִִֵָ

לפי רּבים, לׁשֹון אמר וגמר יחיד ְְְְִִִֶַַָָֹלׁשֹון
ואין אחד ּכאיׁש הם ׁשוים הראּיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּבגדר
אין ּׁשהם מה ּבער אבל ּביניהם, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָההׁשּתּנּות
כן ּוכמֹו לפניכם, אמר לזה ׁשוה, ּכּלם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּגדר
רּבים ּבלׁשֹון כן אחרי ּבּפסּוק ּׁשאמר מה ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּכל

ּב אינֹו וגֹו' ּורׁשּו ּכאחד:ּבאּו ההׁשּתּוּות גדר ְְְְְִֵֶֶֶַַָֹ

e‡a.'B‚Â ‡‰ ‡ eLeלכּפל ׁשהצר טעם …¿∆»»∆¿ְְִֶַַַֹֻ
ׁשחֹוזר ּומּובן אֹותּה אמר ולא הארץ ְְִֵֶֶַָָָָָֹזכרֹון
ׁשהזּכיר ׁשארץ לפי ,ּבסמּו ׁשהזּכיר הארץ ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָאל
ועֹוג סיחֹון ארץ היא ה' ׁשּנתן ׁשראּו ְְִִֶֶֶֶַָָָּבסמּו
ּבאּו ּכׁשאמר לזה ראּובן, ּובני ּגד לבני ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנתן
הארץ ואמר ּׁשּירׁשּו מה להזּכיר הצר ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָֻּורׁשּו
נטלּו אׁשר הארץ ּכי ּפי' וגֹו' ה' נׁשּבע ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָאׁשר

הּׁשבּועה ּבכלל היתה לא ראּובן ּובני ּגד ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָֹּבני
מּטֹות ּבפרׁשת ׁשּכתבּתי ז')ּוכמֹו ל"ב (ּבּמדּבר ְְְְִִֶַַַַָָָָ

מּספרי: ְְְִִִַוהֹוכחנּו
Ó‡Ï.'B‚Âט) ÏÎe‡ ‡Ïׁשאמר לא ּפרּוׁש ≈……«¿ֵֶַָֹ

לבּדי אּוכל לא ּככתבן הּדברים ְְְִִִֶַַַָָָָֹלהם
לֹומר ׁשּכּונתֹו מּמּנּו הּמּובן מאמר אּלא ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָוגֹו'

אּוכל: ַֹלא

            
 תב מי אר " ב  את ל( ש)ו" : ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

:למ אמר  אא "וג ל יכל "מי אמר: "א ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹמל
ורג  א כבי עבי את אר י  א י ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻאי
בי א אי ל כ אי לוג י את מ וק מְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אמר עת אי ת י א כב)ממ "וקבע(משלי : ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
" יקבאת.... אור ְֵֶֶֶָֹ

  §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§¨´
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   ו•י מי ככבי וכי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
" כו" מ אר י אא י לא ולא  תאְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

 לימ כבוכ  ללע מיקכביאור....וכ ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָ


   §Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥
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̈¤«

 א   •אתכ ויבר" ב: מ ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
א אא "לכ ר לאר מרק ת א מ : ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

אבר את א ר  יב בר יג)לברכתי :(בראשית ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
אבל יא מי  :ל אמר "וג למת אי יכל א ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָ"אר

לכ ר אר אתכ יבר ....א אור ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָ

     

   ¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬
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 אא א•כלא לא כר לקל אמר יאא  ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
אמר אי ממי לא לכ (אמר :ריא רי) ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאמרי

א ר  מי אא לכ....ר•ראלי י מל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
י אמר: י  י ל את אר מ א י :ירְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
י ליכ אי ימ ביאל ראית לי י ביאל י ....לי ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

א•י מל( רי):יריקאיקמ ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
ת י אי א אתל מר  רא מ :אמר אתְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָל
מ אתל א מר  רא מ :אמר אתל אר יתְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ליכ וב רעת ת ליכ וי יב ריב ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָא

ות) מות :ריא רי) תבמ....ור•מל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
יגר י.... אור ְִֶָ

   ̈´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦
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 •מיברל מכ....ל•א ל וכי ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
יקי "יא" למר למ מ י ....• ְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָ

י....•ארי אל יא  בר מ בר ימבי ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָֹ
יר ללי מ כ יבל כמי י מ יי: רי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאת
ות יב ל מביאי איכ אר תלרא ריי ל ביאיְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָ

יתכֹוןי אסּגי אלהכֹון ְְְֱֲִַָָָיי

דין יֹומא איתיכֹון ְִֵֵָָוהא

למסּגי: ׁשמּיא ְְְְְִֵֵַָּככֹוכבי

דאבהתכֹוןיא אלהא ְְֱֲַָָָָָיי

אלף ּכותכֹון עליכֹון ְְֲֲֵֵַָיֹוסף

די ּכמא יתכֹון ויבר ְְְִִִִֵָָָזמנין

לכֹון: ְִַמּליל

ּבלחֹודייב אסֹובר ְְִִֵֵֶַאכּדין

ועסקיכֹון ְְְֲִֵָטרחכֹון

ְְִודינכֹון:
חּכימיןיג ּגברין לכֹון ְְִִִַָֻהבּו

ּומּדען ְְְְַָָוסּוכלתנּון

ריׁשין ואמּנּנּון ְְֱִִִֵֵֶַלׁשבטיכֹון

ֲֵעליכֹון:

      
B‚Â'.‰'י) ÌÎÈ‰Ï‡ׁשּנתרּבּו מצינּו לא הרי קׁשה ¡…≈∆¿ְֲִִֵֶֶַָָֹ

הּכר ּבֹו ׁשּיׁש רּבּוי ּבמצרים ּׁשהיּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָמּמה
אֹותֹו ׁשעל הּׁשנית ׁשנה ׁשל ב' מּמסּפר ְִִִֵֶֶַַַַָָָּכּמּובן
וגֹו', ההוא ּבעת להם ׁשאמר אֹומר הּוא ְְִֵֵֶֶַַָָָָזמן
אתכם הרּבה וז"ל אמרּו ּבספרי ז"ל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָורּבֹותינּו
ואּולי ע"כ, וכּו' ּדּיניכם על אתכם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָהגּדיל

ּבּזהר ּׁשאמרּו מה ּפי על עֹוד (ח"גׁשּנתּכּון ְְִִֵֶֶַַַַַָֹ
יפעילרי"א:) טֹובה רּבּוי הזּכרת ידי ְְְִִֵֶַַַַָָׁשעל

ואמר להרע, ּבּמׂשטין ּכח רי"ב.)הׁשלטת (ׁשם ְְְְִַַַַַַַָָָָֹ

ּכח אין עליו עליֹון ׁשם ׁשּמזּכיר מקֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבכל
לא מׁשה ׁשאמר ּולפי ּבֹו, לׁשלט הרע ְְְִִֶֶַַָָֹֹֹּבכחֹות
ויׁש ּברּבּוים מפליג הּוא הרי וגֹו' לבּדי ְְְְְֲִִִֵֵַַַָאּוכל
יתּבר ׁשמֹו הזּכיר לזה האמּור, חׁשׁש ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָּבזה
אין ׁשּבזה אתכם הרּבה וגֹו' ה' ואמר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָעליהם
ּתתּפרׁש זה ּולפי ׁשם, ּכאמּור לּמרע ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמקֹום

ּכפׁשטּה: הרּבה ְְִִֵַָָָּתבת
ÌÎp‰Â.ÌBi‰ּכי להעיר הּיֹום, לֹומר ּדקּדק ¿ƒ¿∆«ְְִִִֵַַָ

הּוא א' זמּנים, לב' נחלק ּבּׁשנההּמאמר ְְֱֲִֶַַַַָָָָ
אֹותֹו ועל לבּדי אּוכל לא להם ּכׁשאמר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹהּׁשנית

ּבזמן הּוא והּב' אתכם, הרּבה אֹומר הּוא ְְְְְִִֵֶֶַָָָזמן
ׁשּדקּדק ּכמֹו הּמ' ּבׁשנת עּמהם מדּבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוא
ּככֹוכבי אֹומרֹו ּופרּוׁש וגֹו', הּיֹום והּנכם ְְְְְְִֵֵֶַַלֹומר
ׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על נתּכּון ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּׁשמים

כ"ו.) ׁשּיהיה(סנהדרין ׁשהגם לרׁשעים מנין אין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּמנין למדּת הא רּבּוי, רּבּוים אין רב ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמסּפרם
ׁשּיהיּו הגם הרּבּוי אליו יתיחס ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָהּצּדיקים
לֹומר ּׁשּנתּכּון מה והּוא ּבמסּפר, ְְְְִִִֵֶַַַָָמּועטים
אתכם ׁשהרּבה ׁשאחר ּפי' ּככֹוכבי וגֹו' ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָוהּנכם
ודבר ּפי' וגֹו' ּככֹוכבי הּיֹום ׁשהּנכם לכם ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָעֹוד
ּככֹוכבים ׁשּבהיֹותם הרּבּוי ּגדר ּכן ּגם הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָזה

עצּום: לרּבּוי ְִִָָיּמנּו
B‚Â'.‰'יא) ÌÎk 'B‚Â È‰Ï‡ּככם צּדיקים ּפי' ¡…≈¿»∆¿ִִֵֶַָ

ויבר אמר הרּבּוי ּוכנגד ּפעמים, ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאלף
אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו וגֹו', ּדּבר ּכאׁשר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָאתכם

הּוא(ספרי) ּכּלֹו הּמאמר וכּונת וכּו', מּׁשּלי זֹו ְְְֲִִִִֶַַַַָָֻ
ּכׁשהזּכיר ּגם עליהם יתּבר ׁשמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָלהזּכיר
הּדֹומים צּדיקים היֹותם טֹובה ּבמּדה ְְֱִִִִִַַָָָָׁשבחם
אלהיכם ה' ּבמאמר ׁשּפרׁשנּו ּכדר ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלכֹוכבים,

עליהם ית' ׁשמֹו ׁשהזּכיר אתכם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָהרּבה
רּבּוים: ְְִִִֶָּכׁשהזּכיר

ÎÈ‡.'B‚Â‰יב) ‡O‡,אּוכל לא מאמר ּגזרת היא ≈»∆»¿ְֲִֵַַַַֹ
מכׁשֹול להרים ּבענין ׁשהפסיק ְְְְִִִִִֶֶָָָָאּלא
ּכמֹו וגֹו' לבּדי אּוכל לא מּדּבּור ְְְְִִִִַַַָֹהּנמׁש
לֹומר ׁשהתחיל הּדּבּור להׁשלים וחזר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּפרׁשּתי,

וגֹו': לכם הבּו וגֹו' אּׂשא איכה ְְְֵֶֶַָָָָָואמר
‰.'B‚Âיג) ÌÎÏטעם להקּדים לכם אמר »»∆¿ְְִֶַַַַָָ

לכם מהּנאֹות זה ּכי לׁשבטיכם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָמאמר
מה ועּין מּמּנּו, ׁשֹופטיו ׁשבט ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשּיהיה
אלהי ה' יפקד ּבּפסּוק ּפנחס ּבפרׁשת ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּׁשּכתבּתי

וגֹו'הר העדה על איׁש ט"ז)ּוחת כ"ז (ּבּמדּבר ְְִִֵַַָָָָֹ

הּזה, ּבּדבר ׁשיׁש הּנאֹות אפן ּתׂשּכיל ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוׁשם
לכם: אֹומרֹו ְְֶָוהּוא

ÌÓÈN‡Â.'B‚Âהבּו לכם אֹומר ׁשאני הגם ּפי' «¬ƒ≈¿ֲֲִֵֵֶֶַָָ
לא אֹותם, הּבֹוחרים הם ׁשאּתם ֲִֵֶֶֶַַָָֹלכם
אׂשים אני ורׁשיֹונכם, מאמרכם ּתחת ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָיהיה
ּבמּקל לרּדֹותכם עליכם לראׁשים ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָאֹותם

ְִָּוברצּועה:



כז             
 תב מי אר " ב  את ל( ש)ו" : ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

:למ אמר  אא "וג ל יכל "מי אמר: "א ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹמל
ורג  א כבי עבי את אר י  א י ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻאי
בי א אי ל כ אי לוג י את מ וק מְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אמר עת אי ת י א כב)ממ "וקבע(משלי : ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
" יקבאת.... אור ְֵֶֶֶָֹ

  §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§¨´
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   ו•י מי ככבי וכי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
" כו" מ אר י אא י לא ולא  תאְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

 לימ כבוכ  ללע מיקכביאור....וכ ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָ


   §Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥
   £¥¤²¨¤−¤´¤§¨¦®
   ¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬

̈¤«

 א   •אתכ ויבר" ב: מ ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
א אא "לכ ר לאר מרק ת א מ : ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

אבר את א ר  יב בר יג)לברכתי :(בראשית ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
אבל יא מי  :ל אמר "וג למת אי יכל א ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָ"אר

לכ ר אר אתכ יבר ....א אור ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָ

     

   ¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬
 ©©«£¤−§¦«§¤«

 אא א•כלא לא כר לקל אמר יאא  ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
אמר אי ממי לא לכ (אמר :ריא רי) ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאמרי

א ר  מי אא לכ....ר•ראלי י מל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
י אמר: י  י ל את אר מ א י :ירְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
י ליכ אי ימ ביאל ראית לי י ביאל י ....לי ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

א•י מל( רי):יריקאיקמ ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
ת י אי א אתל מר  רא מ :אמר אתְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָל
מ אתל א מר  רא מ :אמר אתל אר יתְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ליכ וב רעת ת ליכ וי יב ריב ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָא

ות) מות :ריא רי) תבמ....ור•מל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
יגר י.... אור ְִֶָ

   ̈´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦
   §Ÿ¦²¦«ª¦−§¦§¥¤®
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 •מיברל מכ....ל•א ל וכי ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
יקי "יא" למר למ מ י ....• ְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָ

י....•ארי אל יא  בר מ בר ימבי ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָֹ
יר ללי מ כ יבל כמי י מ יי: רי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאת
ות יב ל מביאי איכ אר תלרא ריי ל ביאיְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָ

יתכֹוןי אסּגי אלהכֹון ְְְֱֲִַָָָיי

דין יֹומא איתיכֹון ְִֵֵָָוהא

למסּגי: ׁשמּיא ְְְְְִֵֵַָּככֹוכבי

דאבהתכֹוןיא אלהא ְְֱֲַָָָָָיי

אלף ּכותכֹון עליכֹון ְְֲֲֵֵַָיֹוסף

די ּכמא יתכֹון ויבר ְְְִִִִֵָָָזמנין

לכֹון: ְִַמּליל

ּבלחֹודייב אסֹובר ְְִִֵֵֶַאכּדין

ועסקיכֹון ְְְֲִֵָטרחכֹון

ְְִודינכֹון:
חּכימיןיג ּגברין לכֹון ְְִִִַָֻהבּו

ּומּדען ְְְְַָָוסּוכלתנּון

ריׁשין ואמּנּנּון ְְֱִִִֵֵֶַלׁשבטיכֹון

ֲֵעליכֹון:

      
B‚Â'.‰'י) ÌÎÈ‰Ï‡ׁשּנתרּבּו מצינּו לא הרי קׁשה ¡…≈∆¿ְֲִִֵֶֶַָָֹ

הּכר ּבֹו ׁשּיׁש רּבּוי ּבמצרים ּׁשהיּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָמּמה
אֹותֹו ׁשעל הּׁשנית ׁשנה ׁשל ב' מּמסּפר ְִִִֵֶֶַַַַָָָּכּמּובן
וגֹו', ההוא ּבעת להם ׁשאמר אֹומר הּוא ְְִֵֵֶֶַַָָָָזמן
אתכם הרּבה וז"ל אמרּו ּבספרי ז"ל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָורּבֹותינּו
ואּולי ע"כ, וכּו' ּדּיניכם על אתכם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָהגּדיל

ּבּזהר ּׁשאמרּו מה ּפי על עֹוד (ח"גׁשּנתּכּון ְְִִֵֶֶַַַַַָֹ
יפעילרי"א:) טֹובה רּבּוי הזּכרת ידי ְְְִִֵֶַַַַָָׁשעל

ואמר להרע, ּבּמׂשטין ּכח רי"ב.)הׁשלטת (ׁשם ְְְְִַַַַַַַָָָָֹ

ּכח אין עליו עליֹון ׁשם ׁשּמזּכיר מקֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבכל
לא מׁשה ׁשאמר ּולפי ּבֹו, לׁשלט הרע ְְְִִֶֶַַָָֹֹֹּבכחֹות
ויׁש ּברּבּוים מפליג הּוא הרי וגֹו' לבּדי ְְְְְֲִִִֵֵַַַָאּוכל
יתּבר ׁשמֹו הזּכיר לזה האמּור, חׁשׁש ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָּבזה
אין ׁשּבזה אתכם הרּבה וגֹו' ה' ואמר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָעליהם
ּתתּפרׁש זה ּולפי ׁשם, ּכאמּור לּמרע ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמקֹום

ּכפׁשטּה: הרּבה ְְִִֵַָָָּתבת
ÌÎp‰Â.ÌBi‰ּכי להעיר הּיֹום, לֹומר ּדקּדק ¿ƒ¿∆«ְְִִִֵַַָ

הּוא א' זמּנים, לב' נחלק ּבּׁשנההּמאמר ְְֱֲִֶַַַַָָָָ
אֹותֹו ועל לבּדי אּוכל לא להם ּכׁשאמר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹהּׁשנית

ּבזמן הּוא והּב' אתכם, הרּבה אֹומר הּוא ְְְְְִִֵֶֶַָָָזמן
ׁשּדקּדק ּכמֹו הּמ' ּבׁשנת עּמהם מדּבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוא
ּככֹוכבי אֹומרֹו ּופרּוׁש וגֹו', הּיֹום והּנכם ְְְְְְִֵֵֶַַלֹומר
ׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על נתּכּון ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּׁשמים

כ"ו.) ׁשּיהיה(סנהדרין ׁשהגם לרׁשעים מנין אין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּמנין למדּת הא רּבּוי, רּבּוים אין רב ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמסּפרם
ׁשּיהיּו הגם הרּבּוי אליו יתיחס ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָהּצּדיקים
לֹומר ּׁשּנתּכּון מה והּוא ּבמסּפר, ְְְְִִִֵֶַַַָָמּועטים
אתכם ׁשהרּבה ׁשאחר ּפי' ּככֹוכבי וגֹו' ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָוהּנכם
ודבר ּפי' וגֹו' ּככֹוכבי הּיֹום ׁשהּנכם לכם ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָעֹוד
ּככֹוכבים ׁשּבהיֹותם הרּבּוי ּגדר ּכן ּגם הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָזה

עצּום: לרּבּוי ְִִָָיּמנּו
B‚Â'.‰'יא) ÌÎk 'B‚Â È‰Ï‡ּככם צּדיקים ּפי' ¡…≈¿»∆¿ִִֵֶַָ

ויבר אמר הרּבּוי ּוכנגד ּפעמים, ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאלף
אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו וגֹו', ּדּבר ּכאׁשר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָאתכם

הּוא(ספרי) ּכּלֹו הּמאמר וכּונת וכּו', מּׁשּלי זֹו ְְְֲִִִִֶַַַַָָֻ
ּכׁשהזּכיר ּגם עליהם יתּבר ׁשמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָלהזּכיר
הּדֹומים צּדיקים היֹותם טֹובה ּבמּדה ְְֱִִִִִַַָָָָׁשבחם
אלהיכם ה' ּבמאמר ׁשּפרׁשנּו ּכדר ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלכֹוכבים,

עליהם ית' ׁשמֹו ׁשהזּכיר אתכם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָהרּבה
רּבּוים: ְְִִִֶָּכׁשהזּכיר

ÎÈ‡.'B‚Â‰יב) ‡O‡,אּוכל לא מאמר ּגזרת היא ≈»∆»¿ְֲִֵַַַַֹ
מכׁשֹול להרים ּבענין ׁשהפסיק ְְְְִִִִִֶֶָָָָאּלא
ּכמֹו וגֹו' לבּדי אּוכל לא מּדּבּור ְְְְִִִִַַַָֹהּנמׁש
לֹומר ׁשהתחיל הּדּבּור להׁשלים וחזר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּפרׁשּתי,

וגֹו': לכם הבּו וגֹו' אּׂשא איכה ְְְֵֶֶַָָָָָואמר
‰.'B‚Âיג) ÌÎÏטעם להקּדים לכם אמר »»∆¿ְְִֶַַַַָָ

לכם מהּנאֹות זה ּכי לׁשבטיכם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָמאמר
מה ועּין מּמּנּו, ׁשֹופטיו ׁשבט ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשּיהיה
אלהי ה' יפקד ּבּפסּוק ּפנחס ּבפרׁשת ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּׁשּכתבּתי

וגֹו'הר העדה על איׁש ט"ז)ּוחת כ"ז (ּבּמדּבר ְְִִֵַַָָָָֹ

הּזה, ּבּדבר ׁשיׁש הּנאֹות אפן ּתׂשּכיל ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוׁשם
לכם: אֹומרֹו ְְֶָוהּוא

ÌÓÈN‡Â.'B‚Âהבּו לכם אֹומר ׁשאני הגם ּפי' «¬ƒ≈¿ֲֲִֵֵֶֶַָָ
לא אֹותם, הּבֹוחרים הם ׁשאּתם ֲִֵֶֶֶַַָָֹלכם
אׂשים אני ורׁשיֹונכם, מאמרכם ּתחת ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָיהיה
ּבמּקל לרּדֹותכם עליכם לראׁשים ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָאֹותם

ְִָּוברצּועה:



כח            
אהר לרא מ ל יאי ר ללי מה ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֻ

מר הא ל יאימ אימ ....מיא • ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
מ לפי א א ל רי האה מי די איי י ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

א  ירימ א אל אה ה א הא  ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמאיה
יל ייד אמר ל א ל....• ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

יראה ד ה יה הי לי דימ ירא.... ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻ
•(הייהייד להר המרא ה יי) יד ()סר ֲִֵֵַָ

להלמד היה יה ראי יל יראל ל יהמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
הירה רל א ל למ.... ְְְִֵֶֶַַַָָָ

    

 BÓ  ÌÈÈÓ ÌÈB(יג (א, ¿ƒ¿ƒƒ»»ƒ»»
תּׂשא ּכי ג)ּבפרׁשת ּבחכמה(לא, אלקים רּוח אֹותֹו ואמּלא נאמר ְְְֱֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

מּתֹו מּלּבֹו ּדבר ּׁשּמבין הינּו ש'ּתבּונה' מפרׁש ורש"י ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּובתבּונה,

היתה הּמׁשּכן ּבעׂשּיית זה. ּכהרי זה הרי לא ואּולם, ׁשּלמד. ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדברים

מּתֹו ּדבר ּבהבנת ּדי היה ולכן הּמלאכה, ּפרטי ּבכל מפרׁשת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹהֹוראה

מראּית - ׁשמע ׁשּלא ּפרט מֹוסיף ׁשּׁשמע הּדבר ׁשּמּתֹו סתם, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּדבר

ּברמה צר יׁש ּדּיינים ּבמּנּוי א ּבפעל. לעׂשֹותּה ּכיצד מבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹהּתבנית

לדּון הּדיין על ׁשהרי ּדבר, מּתֹו ּדבר הבנת ׁשל יֹותר ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָנעלית

ׁשּזהּו למּלתא, מיּלתא לדּמֹות ועליו ּבּתֹורה, נתּפרׁשּו ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשאלֹות

חדׁש ּדבר הּדיין מבין ׁשּׁשמע הּדבר יסֹוד על מּמׁש; חּדּוׁש ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבגדר

מּמׁש.      ַָ
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  •לל היה אלה הר א ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
למידמ א מ ללמד אה מי ר מה יאל(ספרי)לה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹ

היי ימ ידי אא ליה ר ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמ
א ירמ אי א ההר י לי מי  מריְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָא

י ל א הא ר ל יאימ....•יהיי א ְְֲִִִִִִֵַָָָ
מהרה ה מריא א למ....  ְְְֲִִֵֵֵֶַַָ
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 •ריד ימריא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
י ל י י רהא י ל מלה א מי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹל
ה ל ל לה ל יר יא רא אד.... ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

  •יאמ לא י א(ספרי)אל  ְֲֲֲִִִִִִַַָָָָָֹ
מ מיא  אא מא לא הלמ רי אמר ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ייד מי יי(י יי).... •ה ְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָ
מ מא ירא רממ ירא מ ירא ד הְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָ

ימ) ראס יא רא (סה יל.... • ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
(י הדריס)אל ל ממה ....אד •ל ממה אד ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻֻ

הי•....מאה יפה א יל לי מיי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
יה י ל ....רה ְִִִַַַָָ
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 •(ספרי)ימ ה לה אמרי ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ואמרּתּוןיד יתי ְְֲֲִֶֶַַָואתבּתּון

מּללּתא ּדי ּפתּגמא ְְִִִֶַַָָָּתּקין

ְְֶָלמעּבד:

ריׁשיטו ית ְִֵֵָָּודברית

חּכימין ּגברין ְְִִִִֵַֻׁשבטיכֹון

ריׁשין יתהֹון ּומּנתי ְְִִֵֵַַָָּומּדען

ורּבני אלפין רּבני ְְֲִֵֵֵַַַָָעליכֹון

חמׁשין ורּבני ְְִֵַַָָָָמאותא

וסרכין עּׂשֹוריתא ְְְְִִֵַָָָָורּבני

ְְִֵלׁשבטיכֹון:

ּדיניכֹוןטז ית ִֵֵַַָָּופקדית

למימר ההיא ְְִִֵַָָָּבעּדנא

ּותדּונּון אחיכֹון ּבין ְְֲֵֵָׁשמעּו

ּובין ּגברא ּבין ְְֵֵַָָקּוׁשטא

ּגּיֹורּה: ּובין ֲִִֵֵאחּוהי

      

ÚÂ.'B‚Âיד) È˙‡אמרּו ז"ל (ספרי)רּבֹותינּו ««¬…ƒ¿ְְִִֵַָ

מּמי רּבנּו לֹומר לכם היה להם ִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאמר
וכּו' עליה ׁשּנצטערּת מּמ וכּו' ללמד ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹנאה
לפרׁש ואפׁשר ע"ש, וכּו' יֹודע ׁשאני ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָאּלא
הּדבר על נצטערּו ׁשּיׂשראל לׁשבח, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהּכתּוב
והּוא עצמם, על מחלּו מׁשה להנאת ְְֲֲֲֶַַַַָָָָאבל
ׁשהּוא הגם רּבנּו מעל להקל הּדבר טֹוב ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָאֹומרֹו
,ּתלמיד מּפי ללמד לעׂשֹותֹו אצלנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹקׁשה
אצלנּו קׁשים ּדברים ּדּברּת אׁשר אֹומרֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָוהּוא
ּבכלל ּבא ׁשהּמאמר והגם אֹותם, ְֲֲֲִֶַַַַַַָָָלעׂשֹות
ואפׁשר זה, על ּגם ׁשהקּפיד אּולי ְְְִִֵֶֶֶַַַַָהּתֹוכחֹות,
הּנׁשמע ּדברים לדּבר נתחּכם מׁשה ּכי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָלֹומר
ּבספרי, ׁשאמרּו ּכמֹו לגנאי א' ּדרכים, ב' ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָמהם
ּביׂשראל ּכי וטעמֹו ׁשּפרׁשנּו, ּכמֹו לׁשבח ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָוא'
הּקנטרנית ּכת וא' הּצּדקת ּכת א' סּוגים ב' ְְְִִֶֶַַַַַַָָהיּו
הּדברים ּוכׁשאמר עצמֹו יֹודע מהם א' ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָוכל
הּצּדקת ּכת לבבֹו, עם אׁשר את יבין אחד ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּכל
יֹודעים ּכי ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכדרּכנּו להם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּדבריו

הּקנטרנית וכת ּכּונתם, היתה מה ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָּבעצמן
ויבינּו ּׁשענּו מה ּכפי הּדברים אֹותם ְְְְִִִִֶַַַָָָָיכאיבּו

ספרי: ְְִִֵּכפי'
Úa.Ó‡˙טז) ‡Èּכתבּתי ּכבר לאמר, אֹומרֹו »≈«ƒ≈…ְְְִֵַָָֹ

הּדברים אֹומר ׁשאינֹו ּכל מקֹומֹות ְְְְִֵֵֵֶַַָָּבהרּבה
ּבּמה כן ּכמֹו לאמר, יאמר ּכצּורתן ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָֹעצמן
ּבלׁשֹון ההּוא ּבעת אֹותם ׁשּצּוה לא ְְִֵֵֶֶַָָָָָֹּׁשּלפנינּו

הּצ מכּון אּלא עצמֹו להםזה לאמר היה ּוּוי ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
מה לרמז ּכן ּגם ׁשּנתּכּון ואּולי וגֹו', ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹֹׁשמע

ּבסנהדרין ז"ל ה"ח)ּׁשאמרּו פ"ג וז"ל(ירּוׁשלמי ְְְְְְְִִֶֶַַָ
הּוה ולא נׁש לבר זכּו חזי הּוה ּכד הּונא ְְֵַַַַַָָָָָָֹרב
לאּלם ּפי ּפתח מּׁשּום ליּה ּפתח הּוה ליּה ְְִִִֵֵֵַַַַָָָידע

ל"א) לאמר(מׁשלי ּבתבת ּׁשרמז מה והּוא ע"כ, ְְְִֵֵֵֶַַַָֹ
נעדרת האמת ּתהיה לבל לאמר עליו ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּכי

צדק: ְְִֶֶֹויׁשּפט
„BÚּבסנהדרין ּׁשאמרּו מה ּדר על ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָיתּבאר

מהלכֹות(ׁשם) כ"א ּבפסּוק הרמּב"ם ּופסקֹו ְְְְִֵַָָָָָ
הּטענֹות לׁשמע הּדּין צרי וז"ל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹסנהדרין

ׁשּנאמר טענֹותיהם ולׁשנֹות ּדינין (מלכיםמּבעלי ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ג') מהא' והּוא וגֹו', אמרת זאת הּמל ְְֶֶֶֶֶַַַֹֹֹוּיאמר
ׁשּצרי ּפי' ׁשמע לאמר ּבּמאמר ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּׁשּנתּכּון
ּדינים: מּבעלי ּׁשּׁשמע מה ּבפיו לאמר ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹהּׁשֹופט

ÚÓL.'B‚Â ÌÎÈÁ‡ ÔÈaלצּוֹות ּצרי מה קׁשה »…«≈¬≈∆¿ְִֶַַָָ
עֹוד ּידּונּו, מה על יׁשמעּו לא אם ְְִִֶַַָָֹלזה
אכן ׁשמעּו, אמר ולא זה ּבדר אמר ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹלּמה
יקּוצּו, ולא לׁשמע מתמידין ׁשּיהיּו היא ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֹהּכּונה
מּבעלי הּוא א' ּדברים, לב' יתחּלק זה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָודבר
לטען לנּו יׁש עֹוד יאמרּו ׁשאם עצמן ְְְִִִִֵֶַָָֹֹּדינים
ּומה מּדבריהם, יקּוצּו לא להֹוכיח לנּו יׁש ְְִִִֵֵֶַַָָֹעֹוד
ולא ראיֹות אחר ראיֹות להביא ּכׁשּירּבּו ְְְְְְִֶַַַַָָָֹּגם
ואין ראיה אין ׁשּוב הּדּין יאמר לא ְְִֵֵַַַָָָֹֹהֹועילּו
הטריחּו ׁשאם והּב' ּבתמידּות. ׁשמע אּלא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹטענה
טרח הרּבה יאמרּו לא ּדינין ּבעלי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַֹֹֹעליהם
עד ונטען טֹוען עֹוד לׁשמע ואין הּיֹום ְְְְְִִֵֵַַַָָֹטרחנּו
נצטּוּו וכאן הפסק, ּבאין ׁשמע אּלא זמן ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחר

הּדין: עּנּוי ּדקּדּוק ְִִִַַעל

            
א  לפני י א א י:אמר אל לו י ְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָֹֹ

 ניונ אינ הי אא ההר מי לפני ה י א ....ר ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָ
 •(ספרי):רל ו אי :לה אמרי יימ ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

דימ א הרי ו מ ר היי רְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻל
ל•....לר אודנ הוה ר(הערענד)ל :מ ְְְִֶַַַַָָֹֹ

רמו.... •(ספרי)רא ינ ל ריה ליו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
( סנהדרי)ל י ירה סי ל א ר י אר: ְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻר

י אפ יאיריל ....ר  ְֲִִִִֵַַַ
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  •(ספרי)ילה המה ה ְְְִִִִֶֶַַַָָֹֻ
ניהאי  יא ר א נאה לני אי יאמר: א ְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

נמא דיני י אינ והא יר  יא יר ְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָלני
א ה מי ל אני מלה ה א מה האי א ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמ

י ני ....היר  •( סנהדרי)י הא ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
לילפני א ד א מנה מאה ל די רה ל י ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

מר מע דל  אר: ר רלא ס ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹלא
א אה לפרנס מוה יר רו הא ני ה אמר: ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹא
אני היא אמר: א אר: ר נ מרנס ונמא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהני
א ו א ינר יל ה יר ל ד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ל  אה ל  :ל אמר ל....  • ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
רילא(ספרי) ניס לא ר לא אר: ר יראנימ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ

ל י)אי י(משלי ....אר   •מה ְְִִִִִֵֵַַַַָֹ
נמא ל להיר מיני אה י א מה נל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאה

לי יהה.... •(ספרי)נס ה ר ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
לאל אמר מאל ו דלפ נ מ י)מ א :(שמואל ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

דימ אני י הא: ר דה ל אמר הראה ֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹאני
וד א למ א דיעה ואימי אהר אה אי( ש): ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ר דה ל אמר ימ ה נד א ואמר אליא א ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹורא
הראה אני אמר ולא אלמראה(ש)הא: אל.... ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
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   •י ריה ר א ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
נממ נפיני ....לדיני ְְִִֵֵָָ
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  •ינ  היירו ר ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
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אּפיןיז תׁשּתמֹודעּון ְְְִִַָלא

כרּבא זערא מּלי ְְְִִֵֵַָָָּבדינא

מן תדחלּון לא ְְְֲִִִָּתׁשמעּון

ּדיי דינא ארי ּגברא ְְֲֳִֵַַָָָָקדם

יקׁשי ּדי ּופתּגמא ְְִִִֵָָהּוא

לותי ּתקרבּון ְְְְִִָָמּנכֹון

ְְְִֵֶואׁשמעּנּה:

ּבעּדנאיח יתכֹון ְְִִֵַָָָּופּקדית

ּדי ּפתּגמּיא ּכל ית ְִִִַַָָָָההיא

ְְַתעּבדּון:

והּליכנאיט מחרב ְְְְִֵֵַַָָֹּונטלנא

רּבא מדּברא ּכל ְְַַָָָָית

חזיתּון ּדי ההּוא ְֲִִֵַָּודחילא

ּכמא דאמראה טּורא ְֱֶַָָָָֹֹארח

יתנא אלהנא יי פּקיד ְֱִִַָָָָָָָדי

ּגיאה: רקם עד ְֲֵֵַַַָָואתינא

עדכ אתיתּון לכֹון ְֲֲִֵַַָואמרית

ּדיי דאמראה ְֱֶַָָָָֹטּורא

לנא: יהב ֱֵָָָָָָאלהנא

קדמכא אלה יי יהב ְְֱֲֳֵַָָָָָחזי

ּכמא אחסן סק ארעא ְְֲֵַַַָָָית

אלהא יי מּליל ְֱִִַָָָדי

תדחל לא ל ְֲִַַָָָָָדאבהת

תּתבר: ְְִָָולא

      
„BÚהּדברים מּתֹו להתחּכם להזהירם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָירצה

אמּתּות להּכיר הּטֹוענים ּבין ְֱֲֲִִִִֵֶַַַָהּנאמרים
הּזּכאי יזּכה הּטענֹות ּפי ׁשעל והגם ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהענין,
ּדבריהם סדר מּתֹו נּכרים אם החּיב, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָויתחּיב
הּדין ּׁשּנתחּיב מה הפ ׂשפתיהם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַּומעקימת
אֹומרֹו והּוא רֹואֹות, ּׁשעיניו מה אּלא לּדּין ְְֵֵֶֶַַַָָָאין
מה ּפרּוׁש אחיכם ּבין הׂשּכלה לׁשֹון ְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹׁשמע
ּומההתוּכחּות, מהּדברים ּביניהם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּׁשּיעברּו
ׁשהּוא לכם ׁשיתּברר מה ּכפי ּפי צדק ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּוׁשפטּתם
הּסדּור, מׁשּפט הפ ׁשּיהיה הגם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָצדק
ּברּור יֹודע ׁשאינֹו לדּין אּלא ּבא לא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּמׁשּפט
רֹואֹות: ּׁשעיניו מה אּלא לּדּין אין ֵֵֶֶַַַַָָָָָלּדבר

„BÚמׁשנה מּכֹות ּבמּס' אֹומרם ּדר על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָנתּכּון.
סנהדרין(ו':)ּבספ"א ּתהיה ׁשּלא וז"ל ְְְְְִִֶֶֶַֹ

אֹומרֹו והּוא ע"כ, וכּו' מתרּגמן מּפי ְְְְְְִִַַָֻׁשֹומעת
מהמתרּגמן: ולא אחיכם ּבין ְְְְֲֵֵֵֶַַָָֹֹֻׁשמע

„BÚּפניו מצהיל הּׁשֹופט יהיה ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹירצה

מאחד עיניו ּומׁשּפיל מהם ּבאחד עיניו ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָונֹוׂשא
ּביניהם, ׁשוה הּׁשמיעה ּדר ׁשּתהיה אּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָמהם
ּתהיה הּׁשמיעה ּדר ּפי' ׁשמע אֹומרֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹוהּוא
לׁשניהם ּתּׂשא עיני ּתּׂשא אּתה אם אחיכם ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבין
ׁשּיצו אפׁשר אֹו לׁשניהם, ּתׁשּפיל ּתׁשּפיל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָואם
אפׁשר ּכי ּבהם עּקר ּכל עיניו יּׂשא ׁשּלא ְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹה'
עין ׁשהּוא הראּיה ּבמין מהם אחד ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיטעה
וׁשמעּתי טענֹותיו, ויסּתתמּו מּמּנּו יֹותר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָיפה
חביב ּביׂשראל וגדֹול חסיד ּגדֹול חכם ְְְִִִִִֵָָָָָָָמּפי
זלה"ה ּברּדּוגֹו מׁשה ר' הרב ה"ה ּכרּוחי ְְִִֶַַָָעלי
למּטה עיניו ׁשּיהיּו הּדין ּבׁשעת מדקּדק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה
מרּגיׁש וׁשהיה עּקר ּכל עיניו נֹוׂשא היה ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹולא
א' ּבאיזה ההכרח לצד עיניו נֹוׂשא היה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאם
והּוא ׁשּכנגּדֹו, מתּבלּבל היה הּדין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָמּבעלי
אּלא יעׂשּו ׁשּלא אחיכם ּבין ׁשמע ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָֹֹאֹומרֹו
לפניהם מהּטֹוענים ּבאים והּדברים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהּׁשמיעה
צדק: ּוׁשפטּתם ּובזה מהם לאחד הׁשּתּנּות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבאין

ÔÈa'B È‡ ÔÈ È‡להזהיר הּכתּוב נתּכּון ≈ƒ≈»ƒ¿ְְְִִֵַַַָ
צדק, מׁשּפט הּסֹובבים ּדינים ׁשלׁשה ְְְִִִִֶֶַַָָֹעל

מה‰‡' ּדר ּבפכ"בעל רמּב"ם ּׁשּכתב »ְְֶֶֶַַַַָָ
ּפלֹוני איׁש ּתאמר ׁשּלא וז"ל סנהדרין ְְְְְִִִִֵֶֶַַֹֹמהלכֹות
זה ּכנגד ע"כ, וכּו' ּבני את יהרג ׁשּמא ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָֹוכּו'

ז"ל ׁשּדרׁשּו ּוכדר איׁש, ּבין ו')אמר (סנהדרין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

איׁש. מּפני תגּורּו לא ב''ּבּפסּוק ּכׁשּבאים ְְִִִֵֶַָָָֹ
אין לֹומר הּדּין סברת ּתבֹוא לּמׁשּפט ְְִִֵַַַַַַָָָָאחים
לזה הם, אחים אנׁשים ּכי זה ּבמׁשּפט ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלדקּדק
ּבפרק ּׁשאמרּו למה נתּכּון ּגם אחיו. ּובין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאמר

העדּות ל"א)ׁשבּועת רמּב"ם(ׁשבּועֹות ּופסקֹו ְְְְֵַַָָָ
ּדינין ּבעלי ב' סנהדרין מהלכֹות כ"א ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַּפרק
למכּבד אֹומר וכּו' ּבגדים מלּבׁש מהם א' ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֻֻׁשהיה
לבׁש אֹו עּמֹו ׁשּתדּון עד ּכמֹות הלּביׁשהּו ְְְְִִֵֶַַָאֹו
ּבאֹומרֹו ּׁשּנתּכּון מה והּוא ע"כ, וכּו' ְְְְְְִֵֶַַּכמֹותֹו
ׁשּזּולת אחת ּבהדרגה אחים ׁשּיהיּו אחיו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּובין
ׁשם ׁשּכתב ּוכמֹו צדק מׁשּפט יצא לא ְְִֵֵֶֶֶַַָָֹזֹו



כט             
א  לפני י א א י:אמר אל לו י ְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָֹֹ

 ניונ אינ הי אא ההר מי לפני ה י א ....ר ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָ
 •(ספרי):רל ו אי :לה אמרי יימ ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

דימ א הרי ו מ ר היי רְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻל
ל•....לר אודנ הוה ר(הערענד)ל :מ ְְְִֶַַַַָָֹֹ

רמו.... •(ספרי)רא ינ ל ריה ליו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
( סנהדרי)ל י ירה סי ל א ר י אר: ְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻר

י אפ יאיריל ....ר  ְֲִִִִֵַַַ
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  •(ספרי)ילה המה ה ְְְִִִִֶֶַַַָָֹֻ
ניהאי  יא ר א נאה לני אי יאמר: א ְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

נמא דיני י אינ והא יר  יא יר ְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָלני
א ה מי ל אני מלה ה א מה האי א ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמ

י ני ....היר  •( סנהדרי)י הא ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
לילפני א ד א מנה מאה ל די רה ל י ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

מר מע דל  אר: ר רלא ס ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹלא
א אה לפרנס מוה יר רו הא ני ה אמר: ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹא
אני היא אמר: א אר: ר נ מרנס ונמא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהני
א ו א ינר יל ה יר ל ד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ל  אה ל  :ל אמר ל....  • ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
רילא(ספרי) ניס לא ר לא אר: ר יראנימ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ

ל י)אי י(משלי ....אר   •מה ְְִִִִִֵֵַַַַָֹ
נמא ל להיר מיני אה י א מה נל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאה

לי יהה.... •(ספרי)נס ה ר ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
לאל אמר מאל ו דלפ נ מ י)מ א :(שמואל ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

דימ אני י הא: ר דה ל אמר הראה ֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹאני
וד א למ א דיעה ואימי אהר אה אי( ש): ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ר דה ל אמר ימ ה נד א ואמר אליא א ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹורא
הראה אני אמר ולא אלמראה(ש)הא: אל.... ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
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   •י ריה ר א ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
נממ נפיני ....לדיני ְְִִֵֵָָ
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  •ינ  היירו ר ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
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אּפיןיז תׁשּתמֹודעּון ְְְִִַָלא

כרּבא זערא מּלי ְְְִִֵֵַָָָּבדינא

מן תדחלּון לא ְְְֲִִִָּתׁשמעּון

ּדיי דינא ארי ּגברא ְְֲֳִֵַַָָָָקדם

יקׁשי ּדי ּופתּגמא ְְִִִֵָָהּוא

לותי ּתקרבּון ְְְְִִָָמּנכֹון

ְְְִֵֶואׁשמעּנּה:

ּבעּדנאיח יתכֹון ְְִִֵַָָָּופּקדית

ּדי ּפתּגמּיא ּכל ית ְִִִַַָָָָההיא

ְְַתעּבדּון:

והּליכנאיט מחרב ְְְְִֵֵַַָָֹּונטלנא

רּבא מדּברא ּכל ְְַַָָָָית

חזיתּון ּדי ההּוא ְֲִִֵַָּודחילא

ּכמא דאמראה טּורא ְֱֶַָָָָֹֹארח

יתנא אלהנא יי פּקיד ְֱִִַָָָָָָָדי

ּגיאה: רקם עד ְֲֵֵַַַָָואתינא

עדכ אתיתּון לכֹון ְֲֲִֵַַָואמרית

ּדיי דאמראה ְֱֶַָָָָֹטּורא

לנא: יהב ֱֵָָָָָָאלהנא

קדמכא אלה יי יהב ְְֱֲֳֵַָָָָָחזי

ּכמא אחסן סק ארעא ְְֲֵַַַָָָית

אלהא יי מּליל ְֱִִַָָָדי

תדחל לא ל ְֲִַַָָָָָדאבהת

תּתבר: ְְִָָולא

      
„BÚהּדברים מּתֹו להתחּכם להזהירם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָירצה

אמּתּות להּכיר הּטֹוענים ּבין ְֱֲֲִִִִֵֶַַַָהּנאמרים
הּזּכאי יזּכה הּטענֹות ּפי ׁשעל והגם ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהענין,
ּדבריהם סדר מּתֹו נּכרים אם החּיב, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָויתחּיב
הּדין ּׁשּנתחּיב מה הפ ׂשפתיהם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַּומעקימת
אֹומרֹו והּוא רֹואֹות, ּׁשעיניו מה אּלא לּדּין ְְֵֵֶֶַַַָָָאין
מה ּפרּוׁש אחיכם ּבין הׂשּכלה לׁשֹון ְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹׁשמע
ּומההתוּכחּות, מהּדברים ּביניהם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּׁשּיעברּו
ׁשהּוא לכם ׁשיתּברר מה ּכפי ּפי צדק ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּוׁשפטּתם
הּסדּור, מׁשּפט הפ ׁשּיהיה הגם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָצדק
ּברּור יֹודע ׁשאינֹו לדּין אּלא ּבא לא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּמׁשּפט
רֹואֹות: ּׁשעיניו מה אּלא לּדּין אין ֵֵֶֶַַַַָָָָָלּדבר

„BÚמׁשנה מּכֹות ּבמּס' אֹומרם ּדר על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָנתּכּון.
סנהדרין(ו':)ּבספ"א ּתהיה ׁשּלא וז"ל ְְְְְִִֶֶֶַֹ

אֹומרֹו והּוא ע"כ, וכּו' מתרּגמן מּפי ְְְְְְִִַַָֻׁשֹומעת
מהמתרּגמן: ולא אחיכם ּבין ְְְְֲֵֵֵֶַַָָֹֹֻׁשמע

„BÚּפניו מצהיל הּׁשֹופט יהיה ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹירצה

מאחד עיניו ּומׁשּפיל מהם ּבאחד עיניו ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָונֹוׂשא
ּביניהם, ׁשוה הּׁשמיעה ּדר ׁשּתהיה אּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָמהם
ּתהיה הּׁשמיעה ּדר ּפי' ׁשמע אֹומרֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹוהּוא
לׁשניהם ּתּׂשא עיני ּתּׂשא אּתה אם אחיכם ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבין
ׁשּיצו אפׁשר אֹו לׁשניהם, ּתׁשּפיל ּתׁשּפיל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָואם
אפׁשר ּכי ּבהם עּקר ּכל עיניו יּׂשא ׁשּלא ְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹה'
עין ׁשהּוא הראּיה ּבמין מהם אחד ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיטעה
וׁשמעּתי טענֹותיו, ויסּתתמּו מּמּנּו יֹותר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָיפה
חביב ּביׂשראל וגדֹול חסיד ּגדֹול חכם ְְְִִִִִֵָָָָָָָמּפי
זלה"ה ּברּדּוגֹו מׁשה ר' הרב ה"ה ּכרּוחי ְְִִֶַַָָעלי
למּטה עיניו ׁשּיהיּו הּדין ּבׁשעת מדקּדק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה
מרּגיׁש וׁשהיה עּקר ּכל עיניו נֹוׂשא היה ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹולא
א' ּבאיזה ההכרח לצד עיניו נֹוׂשא היה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאם
והּוא ׁשּכנגּדֹו, מתּבלּבל היה הּדין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָמּבעלי
אּלא יעׂשּו ׁשּלא אחיכם ּבין ׁשמע ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָֹֹאֹומרֹו
לפניהם מהּטֹוענים ּבאים והּדברים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהּׁשמיעה
צדק: ּוׁשפטּתם ּובזה מהם לאחד הׁשּתּנּות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבאין

ÔÈa'B È‡ ÔÈ È‡להזהיר הּכתּוב נתּכּון ≈ƒ≈»ƒ¿ְְְִִֵַַַָ
צדק, מׁשּפט הּסֹובבים ּדינים ׁשלׁשה ְְְִִִִֶֶַַָָֹעל

מה‰‡' ּדר ּבפכ"בעל רמּב"ם ּׁשּכתב »ְְֶֶֶַַַַָָ
ּפלֹוני איׁש ּתאמר ׁשּלא וז"ל סנהדרין ְְְְְִִִִֵֶֶַַֹֹמהלכֹות
זה ּכנגד ע"כ, וכּו' ּבני את יהרג ׁשּמא ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָֹוכּו'

ז"ל ׁשּדרׁשּו ּוכדר איׁש, ּבין ו')אמר (סנהדרין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

איׁש. מּפני תגּורּו לא ב''ּבּפסּוק ּכׁשּבאים ְְִִִֵֶַָָָֹ
אין לֹומר הּדּין סברת ּתבֹוא לּמׁשּפט ְְִִֵַַַַַַָָָָאחים
לזה הם, אחים אנׁשים ּכי זה ּבמׁשּפט ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלדקּדק
ּבפרק ּׁשאמרּו למה נתּכּון ּגם אחיו. ּובין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאמר

העדּות ל"א)ׁשבּועת רמּב"ם(ׁשבּועֹות ּופסקֹו ְְְְֵַַָָָ
ּדינין ּבעלי ב' סנהדרין מהלכֹות כ"א ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַּפרק
למכּבד אֹומר וכּו' ּבגדים מלּבׁש מהם א' ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֻֻׁשהיה
לבׁש אֹו עּמֹו ׁשּתדּון עד ּכמֹות הלּביׁשהּו ְְְְִִֵֶַַָאֹו
ּבאֹומרֹו ּׁשּנתּכּון מה והּוא ע"כ, וכּו' ְְְְְְִֵֶַַּכמֹותֹו
ׁשּזּולת אחת ּבהדרגה אחים ׁשּיהיּו אחיו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּובין
ׁשם ׁשּכתב ּוכמֹו צדק מׁשּפט יצא לא ְְִֵֵֶֶֶַַָָֹזֹו
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 א רר•ו ה ה יררי) ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻ
הרה) ה ר י י רי  י ר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

יה  י יי ה היה ריה  ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
יהפ  יהר  י י יהפ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
 פי יי יר  י ר  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻ

יהר  פי י יר....ה א (ספרי)•ו ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
 רייה ה....ו רא• י ר י ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
י....א א אר ר וא• ....ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
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ר  י•וי  ה יי  יי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ
ר ר    ר ה  היה ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹה
 ר י י ה  ה  ר ה ר י ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹר
  י רה י ה  ר  הרי הְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ר      ה ה   ה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹר
רי היי י  ה ה יי י  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
 ר    יי ר  ר .... ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

 וא•  רירה  יסה.... ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
 א א א י•()ר  היה  י ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ה.... ִֶָ
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מׁשה הֹוכיחן לּמה אינּה העּקרית הּקׁשיא לכאֹורה לתמּה, ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻיׁש

אֹותם ׁשלח לּמה אּלא ּבעיניו, ׁשהּוטב ּכיון המרּגלים, ׁשּלּוח ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעל

ׁשּלא ׁשּמה לֹומר, ויׁש הּמקֹום? ּבעיני הּוטב ׁשּלא ּכיון ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבכלל,

הארץ, את לחּפר ּכדי מרּגלים ׁשּלּוח הּוא הּמקֹום ּבעיני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּוטב

ּבכּבּוׁש שּי אינֹו זה ּדבר ׁשּכן ליּכבׁש, נֹוחה היא מהיכן ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלידע

להם ּומראה לפניהם הֹול הענן ּכאׁשר הקב"ה, ידי על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהארץ

לראֹות מרּגלים ׁשּלּוח הּוא מׁשה ּבעיני ׁשהּוטב ּומה .הּדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹאת

מעלֹותיה, ואת טֹובתּה את ויּכירּו ידעּו ּכאׁשר ּכי הארץ, טיב ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת

רב. ּברצֹון אליה יעלּו      אור ְֲֵֶַַָָ
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א•()י רה  ה ר אור....י ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
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ּכּלכֹוןכב לותי ְְְְִֶָָּוקרבּתּון

ּגברין נׁשלח ְְְֲִִַַַֻואמרּתּון

ית לנא ויאּללּון ְֳִַָָָָָָקדמנא

יתנא ויתיבּון ְִִַָָָָארעא

נּסק ּדי ארחא ית ְְִִִַָָָָָּפתּגמא

נעֹול ּדי קרוּיא וית ְְִִֵַַָָּבּה

ְֵלהן:

ּפתּגמאכג ּבעיני ְְְִֵַַָָּוׁשפר

עׂשר ּתרין מּנכֹון ְְְֲִִֵַָּודברית

לׁשבטא: חד ּגברא ְְְְִִַַָָֻּגברין

לטּוראכד ּוסליקּו ְְְְְִִִָואתּפנּיּו

ּדאתּכלא נחלא עד ְְֲֲֶַַַָָָואתֹו

יתּה: ְִַַָואּלילּו

מאּבאכה בידיהֹון ְִִִֵֵָּונסיבּו

לנא ואחיתּו ְְֲִַַָָָדארעא

ּפתּגמא יתנא ְֲִִַָָָָָואתיבּו

ּדיי ארעא טבא ְְֲַַַָָָָָואמרּו

יהב לנא:אלהנא ֱֵָָָָָָ

      
הּפרק. ּבתחּלת ּׁשאמרּו‚'.רמּב"ם מה פי על ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָ
העדּות ׁשבּועת ּבצדק(ל')ּבפרק רּבנן ּתנּו וז"ל ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ

עֹומד וא' יֹוׁשב א' יהיה ׁשּלא עמית ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹֹּתׁשּפט
מתּגֹורר ׁשּיהיה ּפי' ּגרֹו ּובין אֹומרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶוכּו',
ּבעמידה ׁשניהם אֹו ּביׁשיבה ׁשניהם אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָּכמֹותֹו

צדק: מׁשּפט ּכאן אין זה ְִֵֶֶֶֶַַָׁשּזּולת
iÂ.כג) Úׁשאמרּתם טעם לפי ּפי' «ƒ«¿≈««»»ְְֲִֵֶֶַַַ

ז"ל ואמרּו לנּו, ׁשלח)ויחּפרּו (ילקּוט ְְְְְְְַַַָָ

לראֹות המרּגלים ׁשּיׁשלחּו היא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָׁשהּכּונה
ּבהם, ממֹונם הּכנענים ׁשּטֹומנים ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָהחפירֹות
אבל לי ּבׂשר ׁשעיני אני ּפי' ּבעיני, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָואֹומרֹו
ּׁשּכתבּתי מה ועּין לא, לּבֹות ּבֹוחן ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹּבעיני

:ל ׁשלח ְְְַַָָּבפרׁשת
eiÂ.'B‚Âכד) eÏÚiÂׁשּפנּו ּפי' וּיפנּו, אֹומרֹו «ƒ¿««¬¿ְְִֵֶַָ

ׁשהתחיל קדם ּכי ּבּה, ׁשהיּו ְִִִִֶֶֶֶֶָָֹמּדר
אנׁשים ּכּלם ּכאֹומרֹו צּדיקים היּו ְְְֲִִִִַַָָָֻהּׁשליחּות

הרׁשיעּו זה ּבׁשליחּות ללכת ׁשהתחילּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָּומעת
ּבּפסּוק ּׁשּכתבּתי מה ועּין הּׂשכל, מּדר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּופנּו

וּיבאּו כ"ו):וּילכּו י"ג (ּבּמדּבר ְְִֵַַַָָֹ

eÏÂ.d˙‡יׂשראל ׁשאמרּו ּכמֹו לא ּפרּוׁש «¿«¿…»ְְְִֵֵֶָָֹ
אֹותּה רּגלּו אּלא לנּו ויחּפרּו ְְְְְִֶֶַָָָלמׁשה
לדעת ּבּקׁשּו ולא אנׁשיה ּומה היא מה ְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹלדעת

הּמטמֹונּיֹות: ְֲִִַַחפירֹות
eÁ˜iÂ.'B‚Âכה) הצר לּמה א' לדעת צרי «ƒ¿¿»»¿ְִַַַָָָָֻ

לֹומר צרי היה ׁשּלא בידם וּיקחּו ְְִִֶַַַָָָָָֹלֹומר
אמר לּמה ב' הארץ, מּפרי אלינּו וּיֹורדּו ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאּלא
צרי היה ׁשּלא וגֹו' וּיאמרּו דבר אתנּו ְְִִֶַַָָָָָָָֹֹֹוּיׁשבּו
הּכּונה אכן טֹובה. אֹותנּו וּיׁשיבּו אּלא ִֵֶַַַַָָָָָָָלֹומר
אחת הּדרגֹות, ׁשּתי ּבמרּגלים ׁשהיּו לפי ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָהיא
טֹובה ואחת מרּגלים, עׂשרה ּתׁשּובת היא ְְְְֲִִַַַַָָָָָרעה
אמר ּכאן ּובדבריו וכלב, יהֹוׁשע ּתׁשּובת ְְְְִִֵַַַָָָָָֻהיא
עׂשרה ּׁשהׁשיבּו מה ּכנגד הּתׁשּובֹות, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָׁשּתי

וּיׁשבּו וגֹו' וּיקחּו אמר לרעה הרׁשעים ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָהאנׁשים
לחזר ע"ה מׁשה רצה לא ּפרּוׁש ּדבר ֲֵֶַָָָָָֹֹֹאתנּו
ׁשּכבר על הּדין לעֹורר ׁשּלא הרעים ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּדברים
ולהעיר ּדבר, ׁשהׁשיבּו סתם הענין ואמר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָמתּו
וּיקחּו אמר אֹומר הּוא מרּגלים עׂשרה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָׁשעל

ז"ל אֹומרם ּדר על ּפי' ל"ד.)בידם, ח'(סֹוטה ְְֵֶֶַָָָָ

וא' ּתאנה נטל אחד אׁשּכֹול, נטלּו ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָמרּגלים
ּכלּום נטלּו לא וכלב יהֹוׁשע אבל רּמֹון, ְְְְֲִֵַַָָָָֹֻנטל
ּׁשּדקּדק מה והּוא ז"ל, ּבדבריהם ְְְְִִֵֵֶֶַָָּכאמּור
העׂשרה ׁשהם לֹומר בידם וּיקחּו ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָּבּמאמר
דבר אתנּו וּיׁשבּו הארץ, מּפרי ּבידם ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֹׁשּלקחּו
ּדבר ׁשוה ּגזרה לדּון אפׁשר ּגם ּׁשהׁשיבּו, ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָמה

ּדכתיב ׁשלח ּבפרׁשת האמּור י"גמּדבר (ּבּמדּבר ְְְְִִִִַַַָָָָָָָ

ּדןכ"ו) אדם ׁשאין והגם ּדבר, אתם ֲִֵֶַַַָָָָָָָֹוּיׁשבּו
ּבכּיֹוצא מרּבֹו, קּבלה ּכן אם אּלא ׁשוה ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּגזרה
רּבֹותינּו הֹודיעּונּו הּכתּובים ּפׁשטי לגּלֹות ְְְִִֵֵֶַַַָָּבזה

            
 •א האתמיד מל בה ....יאל ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

  •(ש)לבו יה בת אמ ה ....מי ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ
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•ו ה יח)ל היא(משלי אד  בי : ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ
....ה  •א אבל את אהב היה והא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

:מא הדי מל תא איבל מהמה חמ ל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ל יבל....     •אתה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

היתה ללאה וי י י ל הי וד  למל מל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָ
אהב הא למי ל ל ואחת יא ל אחת דת: ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָי
ימ א ל ל ל ת א הא למי יא ל תְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ל ל  וא תא מה לה יל היא יא ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָל

 א את ל לתת ימ יאוה.... ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
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   •ל ביתה הבאי ְְְְְֲִִִִַַַָָָֹֹֹ
( חולי)....
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•ל ודמה מת ביה ל)ל :(איוב ְְְְְְִֶַַַָֹ
חלי בל ל חלי .... ְְְְֲִִִֶֶַָָֹ
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  •:הימ מלה ל מא ל מב ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אית א ד א הו ימ א ה א ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹל

ו א ....י  •לא י מ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
יד) ו(שמות יאל מחה לי ההל האלהי מלא וְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹֹ

ו תל יל בא ליו ב  למה ....מל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
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 ימאמי....  ֲִִַ
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למּסקכו אביתּון ְְֲִִַָולא

דיי מימרא על ְְְְֵֶַַָָָוסרבּתּון

ֱָָאלהכֹון:

ּבמׁשּכניכֹוןכז ְְְְְְִֵַַַואתרעמּתּון

יתנא יי ּבדסני ְְְֲִֵַַָָָָָואמרּתּון

דמצרים מארעא ְְְְִִֵַַָָָָאּפקנא

ּבידא יתנא ְְִִַָָָָלממסר

לׁשיציּותנא: ְֱֵֶָָָָָֹדאמראה

סלקיןכח אנחנא ְְְֲִַָָָלאן

לּבנא ית תברּו ְִַָָָָָָאחנא

ותּקיף סגי עם ְְִִֵַַַַלמימר

ּוכריכן רברבן קרוין ְְְְִִִִַָָָָמּננא

ּבני ואף ׁשמּיא צית ְְְֵֵַַַָעד

תּמן: חזינא ֲִֵֵַָָָָּגּבראי

לאכט לכֹון ְֲִַָָואמרית

תדחלּון ולא ְְְֲִִָָתּתברּון

ְִמּנהֹון:

ּדמדּברל אלהכֹון ְְֱֲִַַָָיי

לכֹון יגיח הּוא ְְֳִֵַָקדמיכֹון

עּמכֹון עבד ּדי ְְֲִִַֹּככל

לעיניכֹון: ְְְִִֵֵַּבמצרים

ּדילא חזיתא ּדי ְְְֲִִֵַָָּובמדּברא

די ּכמא אלה יי ְְְֱִָָָָָסֹובר

ּבכל ּברּה ית ּגבר ְְְְֵַַָָמסֹובר

עד הּלכּתּון ּדי ְְִֶַַָָארחא

הדין: אתרא עד ְֵֵֵַַָָמיתיכֹון

ליתיכֹוןלב הדין ְְִֵֵֵָָָּובפתּגמא

דיי ּבמימרא ְְְְְִֵֵַָָמהימנין

ֱֲָאלהכֹון:

קדמיכֹוןלג מדּבר ְֳִֵַַָּדי

לכֹון לאתקנאה ְְְְְְִָָָָּבארחא

מיׁשרי ּבית ְֲִֵֵַאתר

ּבעּמּודא ְְְְַַָָלאׁשריּותכֹון

ּבליליא ְְְֵֶָָָדאּׁשתא

ּביממא: דעננא ּובעּמּודא ּבּה תהכּון ּדי ּבארחא ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָָלאחזיּותכֹון

      

ּפׁשּוט וזה ּכזֹו, ׁשוה ּבגזרה לגּלֹות ׁשּיכֹולין ְְְְִִֵֶֶַָָָָָז"ל
וכ יהֹוׁשע ּוכנגד החּיים, ּבאֹור לבלהֹולכים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֻ

טעם יׁש זה ּוכפי הארץ, טֹובה וּיאמרּו ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹאמר
נתיּׁשב ּגם וגֹו', וּיאמרּו וגֹו' וּיׁשבּו לּכפל ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹנכֹון
טֹובה וּיאמרּו סתּומים ּדבריו ׁשאמר מׁשה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּדברי
ּכּלן, על יּגיד הּדברים ׁשּמׁשמעּות ְְִִֶֶַַַַָָָָָֻהארץ
רעים לב', המרּגלים ּדברי חּלק הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָולדברנּו

ְִוטֹובים:
ÏÂ.'B‚Â‡כו) ‡עדּות אמרּו ׁשעׂשרה והגם ¿…¬ƒ∆¿ְֲֲֵֶַַָָָ

ּכבר וגֹו', המּסּו אחינּו ּבסמּו ׁשאמר ְְְְֵֵֵֶַַָָָּכמֹו
ּגבּורת מּצד העיר הֹורׁשת ׁשאין ה' להם ְִִֵֶֶַַַַָָָָאמר

ּבפרׁשת ׁשּדּיקנּו ּכמֹו מה', ּבמּתנה אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׂשראל
ב')ׁשלח י"ג ּכי(ׁשם נתן אני אׁשר מּמאמר ְֲֲֲִִִֵֶַַַָֹ

ׁשאמר ּכמֹו הארץ, יֹוׁשבי מּפניהם יֹורׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהּוא
ואין לכם, יּלחם הּוא וגֹו' ה' ּבסמּו ּכן ְְְִֵֵֵֶַָָָּגם
ּתקף הפלאת להכחיׁש סתירה זה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹּבמאמר
לא ּובזה המרּגלים, ׁשאמרּו ואנׁשיה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹהעיר

רמּב"ן: קׁשית ְְֶַַָָֻקׁשה
.'B‚Âלב) ‰f‰אֹומרֹו ּכּונת לדעת צרי «»»«∆¿ְִַַַַָָָ

הבטחת על ּפי' ז"ל ורׁש"י הּזה, ְְִֵֶַַַַַַָָָּובּדבר
אּלא כן נראה ואין מדּבר, הּוא הארץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּביאת
אׁשר הּוא מדּבר נּסי ׁשעל הּכתּוב ְְֲִִִֵֶֶַַַָָּכפׁשט

ּבּדבר ׁשּגם ּבנֹו את איׁש יּׂשא ּכאׁשר ה' ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָנׂשאם
אֹומרֹו האֹות ל וזה מאמינים, אינם ְְְֲִִֵֶֶַַָָהּזה

ז') י"ז ּוכמׁשל(ׁשמֹות אין אם ּבקרּבנּו ה' היׁש ְְְְֲִִִֵֵַָָ
ּבּזהר כ"ו)ׁשהביא על(ש"ר ּבנֹו ׁשּנׂשא אב על ְִֵֶֶַַַַָָָֹ

על ׁשֹואלֹו הּבן והיה אחד ּבאדם פגעּו ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָּכתפֹו
הּוא, ּברּו ה' עם יׂשראל כן ּכמֹו וכּו' ְְְִִִֵֵָָָאביו
וגֹו' הּזה ּובּדבר ּבּמאמר ּׁשּנתּכּון מה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָוהּוא
הּנֹוׂשא ׁשהּוא אלהיכם ּבה' מאמינם ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאינכם
להפליא מֹוסיף וגֹו' ההל ואֹומר וגֹו', ְְְְְְִִֵֵֶֶַַֹאתכם
ּולהאמין להּכיר יתחּיבּו ׁשּבהם הּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּפרטי

ַּבה':
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....ה  •א אבל את אהב היה והא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

:מא הדי מל תא איבל מהמה חמ ל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ל יבל....     •אתה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
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אהב הא למי ל ל ואחת יא ל אחת דת: ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָי
ימ א ל ל ל ת א הא למי יא ל תְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ל ל  וא תא מה לה יל היא יא ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָל
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למּסקכו אביתּון ְְֲִִַָולא

דיי מימרא על ְְְְֵֶַַָָָוסרבּתּון

ֱָָאלהכֹון:

ּבמׁשּכניכֹוןכז ְְְְְְִֵַַַואתרעמּתּון

יתנא יי ּבדסני ְְְֲִֵַַָָָָָואמרּתּון

דמצרים מארעא ְְְְִִֵַַָָָָאּפקנא

ּבידא יתנא ְְִִַָָָָלממסר

לׁשיציּותנא: ְֱֵֶָָָָָֹדאמראה

סלקיןכח אנחנא ְְְֲִַָָָלאן

לּבנא ית תברּו ְִַָָָָָָאחנא

ותּקיף סגי עם ְְִִֵַַַַלמימר

ּוכריכן רברבן קרוין ְְְְִִִִַָָָָמּננא

ּבני ואף ׁשמּיא צית ְְְֵֵַַַָעד

תּמן: חזינא ֲִֵֵַָָָָּגּבראי

לאכט לכֹון ְֲִַָָואמרית

תדחלּון ולא ְְְֲִִָָתּתברּון

ְִמּנהֹון:

ּדמדּברל אלהכֹון ְְֱֲִַַָָיי

לכֹון יגיח הּוא ְְֳִֵַָקדמיכֹון

עּמכֹון עבד ּדי ְְֲִִַֹּככל

לעיניכֹון: ְְְִִֵֵַּבמצרים

ּדילא חזיתא ּדי ְְְֲִִֵַָָּובמדּברא

די ּכמא אלה יי ְְְֱִָָָָָסֹובר

ּבכל ּברּה ית ּגבר ְְְְֵַַָָמסֹובר

עד הּלכּתּון ּדי ְְִֶַַָָארחא

הדין: אתרא עד ְֵֵֵַַָָמיתיכֹון

ליתיכֹוןלב הדין ְְִֵֵֵָָָּובפתּגמא

דיי ּבמימרא ְְְְְִֵֵַָָמהימנין

ֱֲָאלהכֹון:

קדמיכֹוןלג מדּבר ְֳִֵַַָּדי

לכֹון לאתקנאה ְְְְְְִָָָָּבארחא

מיׁשרי ּבית ְֲִֵֵַאתר

ּבעּמּודא ְְְְַַָָלאׁשריּותכֹון

ּבליליא ְְְֵֶָָָדאּׁשתא

ּביממא: דעננא ּובעּמּודא ּבּה תהכּון ּדי ּבארחא ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָָלאחזיּותכֹון

      

ּפׁשּוט וזה ּכזֹו, ׁשוה ּבגזרה לגּלֹות ׁשּיכֹולין ְְְְִִֵֶֶַָָָָָז"ל
וכ יהֹוׁשע ּוכנגד החּיים, ּבאֹור לבלהֹולכים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֻ

טעם יׁש זה ּוכפי הארץ, טֹובה וּיאמרּו ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹאמר
נתיּׁשב ּגם וגֹו', וּיאמרּו וגֹו' וּיׁשבּו לּכפל ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹנכֹון
טֹובה וּיאמרּו סתּומים ּדבריו ׁשאמר מׁשה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּדברי
ּכּלן, על יּגיד הּדברים ׁשּמׁשמעּות ְְִִֶֶַַַַָָָָָֻהארץ
רעים לב', המרּגלים ּדברי חּלק הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָולדברנּו

ְִוטֹובים:
ÏÂ.'B‚Â‡כו) ‡עדּות אמרּו ׁשעׂשרה והגם ¿…¬ƒ∆¿ְֲֲֵֶַַָָָ

ּכבר וגֹו', המּסּו אחינּו ּבסמּו ׁשאמר ְְְְֵֵֵֶַַָָָּכמֹו
ּגבּורת מּצד העיר הֹורׁשת ׁשאין ה' להם ְִִֵֶֶַַַַָָָָאמר

ּבפרׁשת ׁשּדּיקנּו ּכמֹו מה', ּבמּתנה אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׂשראל
ב')ׁשלח י"ג ּכי(ׁשם נתן אני אׁשר מּמאמר ְֲֲֲִִִֵֶַַַָֹ

ׁשאמר ּכמֹו הארץ, יֹוׁשבי מּפניהם יֹורׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהּוא
ואין לכם, יּלחם הּוא וגֹו' ה' ּבסמּו ּכן ְְְִֵֵֵֶַָָָּגם
ּתקף הפלאת להכחיׁש סתירה זה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹּבמאמר
לא ּובזה המרּגלים, ׁשאמרּו ואנׁשיה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹהעיר

רמּב"ן: קׁשית ְְֶַַָָֻקׁשה
.'B‚Âלב) ‰f‰אֹומרֹו ּכּונת לדעת צרי «»»«∆¿ְִַַַַָָָ

הבטחת על ּפי' ז"ל ורׁש"י הּזה, ְְִֵֶַַַַַַָָָּובּדבר
אּלא כן נראה ואין מדּבר, הּוא הארץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּביאת
אׁשר הּוא מדּבר נּסי ׁשעל הּכתּוב ְְֲִִִֵֶֶַַַָָּכפׁשט

ּבּדבר ׁשּגם ּבנֹו את איׁש יּׂשא ּכאׁשר ה' ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָנׂשאם
אֹומרֹו האֹות ל וזה מאמינים, אינם ְְְֲִִֵֶֶַַָָהּזה

ז') י"ז ּוכמׁשל(ׁשמֹות אין אם ּבקרּבנּו ה' היׁש ְְְְֲִִִֵֵַָָ
ּבּזהר כ"ו)ׁשהביא על(ש"ר ּבנֹו ׁשּנׂשא אב על ְִֵֶֶַַַַָָָֹ

על ׁשֹואלֹו הּבן והיה אחד ּבאדם פגעּו ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָּכתפֹו
הּוא, ּברּו ה' עם יׂשראל כן ּכמֹו וכּו' ְְְִִִֵֵָָָאביו
וגֹו' הּזה ּובּדבר ּבּמאמר ּׁשּנתּכּון מה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָוהּוא
הּנֹוׂשא ׁשהּוא אלהיכם ּבה' מאמינם ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאינכם
להפליא מֹוסיף וגֹו' ההל ואֹומר וגֹו', ְְְְְְִִֵֵֶֶַַֹאתכם
ּולהאמין להּכיר יתחּיבּו ׁשּבהם הּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּפרטי

ַּבה':
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קללד ית יי קדם ְְֳִַַָָָּוׁשמיע

וקּים ּורגז ְְְִֵֵַַָּפתּגמיכֹון

ְֵָלמימר:

ּבגברּיאלה גבר יחזי ְְְֱִֵֶַַָֻאם

ית הדין ביׁשא דרא ִִֵֵָָָָָָהאּלין

קּימית ּדי טבתא ְְִִֵַַַָָארעא

לאבהתכֹון: ְְֲִַַָָלמּתן

הּואלו יפּנה ּבר ּכלב ְֵֵֶֶַָָֻאּלהן

ארעא ית אּתן ולּה ְְֱִֵֵֶֶַַָָיחזּנּה

חלף ולבנֹוהי ּבּה דר ְְְֲִִִַַַּדי

ּדחלּתא ּבתר אׁשלים ְְִִַַַַָָּדי

ְַָדיי:

קדםלז מן רגז הוה עלי ְֲֲֳִַַַָָאף

אּת אף למימר ּבדילכֹון ְְְְְִֵַַָָיי

ּתּמן: תעֹול ֵַָָלא

דקאםלח נּון ּבר ְְֵַַָֻיהֹוׁשע

יתּה ּתּמן יעּול הּוא ֳֵֵַָָָָקדמ

יחסנּנּה הּוא ארי ְְֲִֵֵַַַּתּקף

ְְִֵָליׂשראל:

אמרּתּוןלט ּדי ְְְְֲִַַוטפלכֹון

לא ּדי ּובניכֹון יהֹון ְְְִִֵָָלבּזא

ּוביׁש טב דין יֹומא ְִֵַָָידעּו

ּולהֹון לתּמן יעלּון ְְֲִֵַָאּנּון

יירתּנּה: ואּנּון ְְְִִֵֶַַֻאּתנּנּה

לכֹוןמ אתּפנּיּו ְְְְִִַואּתּון

יּמא ארח למדּברא ְְְְַַַָָֹוטּולּו

ְדסּוף:

לימא ואמרּתּון ְְֲֲִֶַַַואתבּתּון

נּסק אנחנא יי קדם ְְְֲֳִַַַָָָָחבנא

ּדי ּככל קרב ּבּה ְְְִִֵַָֹּונגיח

וזרזּתּון אלהנא יי ְְְְֱֶַָָָָָָָפּקדנא

וׁשריתּון קרבּה מני ית ְְְֵֵֵַָָָָּגבר

לטּורא: ְְִַָלמּסק

להֹוןמב אמר לי יי ְְֱֲִַַַָואמר

תגיחּון ולא תּסקּון ְְְִִָָלא

ׁשכנּתי לית ארי ְְְֲִִֵֵָקרב

ּתּתברּון ולא ביניכֹון ְְְִֵֵָָָָׁשריא

דבביכֹון: ּבעלי ְֲֳֵֵַָָקדם

      
e‰.'B‚Â‡לו) Ô‡ BÏÂ ‰p‡Èלּמה לדעת צרי ƒ¿∆∆»¿∆≈¿ִַַָָָָ

לתּתּה ׁשּמבטיח ּכיון יראּנה לֹומר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻהצר
לֹומר ה' ׁשּנתּכּון ונראה מנה, מאתים ּבכלל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָלֹו
ּובׁשבילם זה ּבענין ּכלב ּביד היּו זכּיֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻׁשּב'
מעצת עצמֹו ׁשּפּנה א' ּדברים, לב' ְְְֲִִֵֶַַָָָָזכה
היה ׁשאדרּבה ב' רע, אמר ולא ְְְְִֶַַַַַַָָָָֹהמרּגלים
ּדכתיב ה' אחרי למּלאֹות המרּגלים ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַסֹותר

ל') י"ג ב'(ּבּמדּבר ה' לֹו ויעד וגֹו', ּכלב וּיהס ְְְִִֵֵַַַַַָָ
מעצת עצמֹו ּׁשּפּנה מה ּכנגד טֹובים, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּדברים
ּבגזרתם, ימּות ׁשּלא זכּות ּבידֹו עלה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹהמרּגלים
יראּנה הּוא יפּנה ּבן לֹומר ּׁשּסמ מה ְְְִֶֶֶֶַַַָָֻוהּוא
יצא המרּגלים מעצת עצמֹו ׁשּפּנה ּבׁשביל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּפי'

מנאצי וכל וגֹו' איׁש יראה אם ּגזרת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָמּכלל
יראּוה כ"ג)לא י"ד אחרי(ׁשם ׁשּמּלא ּוכנגד , ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ

אּתן ולֹו אֹומרֹו והּוא הארץ, את לֹו נתן ְְְֵֶֶֶַָָָה'
ה': אחרי מּלא אׁשר יען וגֹו' הארץ ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָאת

Ìb.'B‚Âלז) ÌÎÏÏ‚a '‰ Ûp‡˙‰ Èaוהלא קׁשה «ƒƒ¿««ƒ¿«¿∆¿ֲֶַָֹ
ּבעֹון מׁשה על ה' ׁשהתאּנף מצינו ְֲִִֵֶֶַַַָֹלא
הֹוספּתם ועֹוד ואמר ּפי' ורמּב"ן ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָהמרּגלים,
ּבי להתאּנף ׁשּגרמּתם עד אחרת ּפעם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָלהרע
הּוא ׁשעדין רֹואני ּכי נראים ּדבריו ואין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָע"כ,
אחר הּכתּוב אמר ׁשּכן המרּגלים ּבענין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָמדּבר
הּפ' סֹוף עד וגֹו' אמרּתם אׁשר וטּפכם ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָזה
הפסיק ולּמה המרּגלים ּבענין מדּבר ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָוהּוא

הרב ׁשהליץ ּומה ּכענין, ּבׁשּלא הענין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבתֹו
הארץ מעבר הּנמנעים יחד להזּכיר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשרצה
הנאה מה ידעּתי לא לזה, ּגרמא היּו ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשהם

ּבזה: ֵֶָיׁש
ÔBÎp‰Âז"ל ּדבריהם ּפי על כ"ט.)הּוא (ּתענית ¿«»ְֲִִִֵֶַַ

ּבּפסּוק א')ׁשאמרּו י"ד וּיבּכּו(ּבּמדּבר ְְְִִֶַַַָָָ
ליל ּכי לדֹורֹות ּבכּיה קבעּו וגֹו' ּבּלילה ְְְְְִִֵַַָָָָָהעם
ואמרּו הּבית, נחרב ׁשּבֹו היתה ּבאב ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָּתׁשעה

ט'.)(סֹוטעֹוד לארץה מׁשה נכנס היה ׁשאם ְִִֶֶֶַָָָָָ
נחרב הּבית היה לא הּמקּדׁש ּבית ּבֹונה ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוהיה

עֹוד ואמרּו ּבֹו, נֹוגעת ולׁשֹון אּמה (מדרׁשׁשאין ְְְְִֵֶַַַָָָֻ

עט) ּבאּוּתהּלים אלהים לאסף מזמֹור ּבּפסּוק ְְְֱִִִִַָָָָֹ
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אמר מ דל חזר רפימ לכי  "י(לב :(במדבר ְְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָֹ
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  •ר ר ברי י אח לא א ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
לד פכ לל בביל פל מר מ לאר לי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָיר
מר אל לכ יר ר ל מלדר  י י א רדְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

יאי ר  י ר זרחל רב אמ רימ ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
זרח לד לכי י מ רבימ מיר מ.... ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָ
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ולאמג עּמכֹון ְְִִֵַָּומּללית

ּגזרת על וסרבּתּון ְְְְֵֶֶַַַָקּבלּתּון

וארׁשעּתּון דיי ְְְְְֵַַַָָמימרא

לטּורא: ְְְֶָּוסלקּתּון

ּדיתבמד אמראה ְְֱֵַָָָֹּונפק

לקּדמּותכֹון ההּוא ְְְַַָָּבטּורא

נּתזן די ּכמא יתכֹון ְְְְִַָָָָּורדפּו

יתכֹון ּוטרדּו ְְְַַָָָָּדּבריתא

חרמה: עד ְְִֵַָָּבׂשעיר

יימה קדם ּובכיתּון ְְְְֳִַָָותבּתּון

ולא צלֹותכֹון יי קּביל ְְְְְִַָָָולא

למּליכֹון: ְִֵֵַאּצית

יֹומיןמו ּברקם ְְִִִֶָויתבּתּון

יתבּתּון: ּדי ּכיֹומּיא ְְְִִִֶַַָסּגיאין

ּונטלנאא ְְְְְִֵַָָואתּפנינא

דסּוף יּמא ארח ְְְְַַַָָֹלמדּברא

עּמי יי מּליל די ְְִִִִַָָּכמא

דׂשעיר טּורא ית ְְְִֵֵַָָָואּקפנא

סּגיאין: ִִִַיֹומין

למימר:ב לי יי ְְֲִֵַַָָואמר

יתג ּדאּקפּתּון לכֹון ְְְִֶַַָסּגי

לכֹון אתּפנּיּו הדין ְְְִִֵָָטּורא

ִָצּפּונא:

למימרד ּפּקד עּמא ְְֵֵַַַָָוית

ּבתחּום עברין ְְִִַָאּתּון

ּדיתבין עׂשו ּבני ְְְֲִֵֵָָאחּוכֹון

מּנכֹון וידחלּון ְְְְֲִִִֵּבׂשעיר

לחדא: ְְְֲִַַָותסּתּמרּון

      
על אּלא ליה מּבעי קינה וז"ל וגֹו' ְְִִִֵֵֶַָָָגֹוים
אם מעּתה ואבנים, עצים על חמתֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהׁשלי
הּמקּדׁש ּבית ּבֹונה והיה לארץ מׁשה נכנס ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהיה
ויחר ּכּנזּכר אפׁשר לא עליו חמתֹו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּולהׁשלי
ּבמקֹום ּכליֹונם ויהיה יׂשראל ּבׂשֹונאי ה' ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָאף
ּגם המרּגלים ּבגזרת ה' ּגזר לזה הּבית, ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָֻחרּבן

והּוא ּבּמדּבר, ׁשּימּות מׁשה ּביעל ּגם אֹומרֹו ְְְִִֶֶַַַָָ
ׁשּלכם ּדברים ּבגלּגּול ּפרּוׁש ּבגללכם ה' ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָהתאּנף
נכנסים והיּו המרּגלים עֹון היה לא אם ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹּכי
ׁשּיבנה והגם עּמהם מׁשה נכנס ׁשהיה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאפׁשר
ּבחינת נתּגּבר לא ּכי מחּוׁש אין הּמקּדׁש ְְְִִִִִֵֵֵַַַָֹּבית
אּלא ּבארץ, ּבצדקם עֹומדים והיּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָהרע
וידע רׁשעה יד ּגברה מרּגלים עֹון ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָמאמצעּות
מּׁשירת ּולמד וצא ּבצדק יעמדּו לא ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַַֹה'

מׁשה ׁשּמיתת רֹואני והלא ּתאמר ואם ְֲֲִִִִֶֶַַַַַֹֹהאזינּו,
ׁשאם ׁשם ּכתבּתי ּכבר מריבה, מי על ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהיתה
יׂשראל היּו יתּבר ׁשמֹו מקּדׁש היה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָמׁשה
המרּגלים חטא קדם ּבֹו ׁשהיּו לטהרתם ְְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָֹחֹוזרים
מּתיר ה' והיה הּגדֹול ה' קּדּוׁש ְְְִִֶַַָָָָּבאמצעּות
ּבית ּובֹונה לארץ נכנס והיה מׁשה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָׁשבּועת

עֹולמים: לׁשבּתֹו מכֹון ְְְִִִַָָָהּמקּדׁש
eÓzÂ.e„ÊzÂמג) 'B‚Âׁשאמר ה' ּפי המרּו ּפרּוׁש ««¿¿«»ƒְִִֵֶַָ

ענין ׁשהיה ועֹוד לעלֹות, ׁשּלא ְְֲִֶֶֶַָָָָֹלהם
הּוא ּכי להמרֹות ׁשּלא ּביֹותר ְְְְְִֵֶֶַַֹׁשּתחׁשׁשּו
לבבכם, זדֹון יּגיד וזה אֹוּיביכם לפני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּגׁשתכם
ׁשּלא לֹומר ירצה עֹוד וגֹו', וּתזדּו אֹומרֹו ְְְְִִֶֶַַָֹוהּוא
ּכדי ּבה' ההבטחה לעצם להר העלּיה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹעׂשּו
ואמּונה הבטחה למעּוט ּתּקּון להם ְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיה

ח"ו יכֹול ׁשאינֹו ׁשאמרּו עד ּבה' להם ְֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיה
עׂשיתם ּבזדֹון אּלא העּמים, ּולהֹוריׁש ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָלהּצילם
לפני ּתּקּון ּובּקׁשת והכנעה מרּדּות ּבלא ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹהּדבר

וגֹו': האמרי וּיצא לזה ְֱִֵֵֶַָָֹה',
B‚Â'.מה) ' ÚÓL ‡ÏÂ 'B‚Â ezÂ eLzÂצרי «»À«ƒ¿¿¿…»«¿ִָ

ׁשּׁשבּו ּבזה הּכּונה אם הּכתּוב, ּכּונת ִֶֶַַַַַַַָָָָָָָלדעת
האמֹורּיים מהם ּׁשהּכּו מה על וּיבּכּו ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמהּמלחמה

אֹומרֹו ּגם ּבזה, הּסּפּור מכּון ידּוע ÚÓLאין ‡ÏÂ ְְִֵֶַַַָָָֻ¿…»«
צרה על היה הּבכי אם וגו' האזין ולא ְְְֱִִִֶַַָָָָֹוגֹו'
נראה אכן זה. למאמר ּמקֹום מה עליהם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשעברה
האמֹורּיים ׁשהּכּום ׁשאחר הּוא הּכתּוב ֱִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּכּונת
עון על ּבבכי ּגם ּבתׁשּובה וׁשבּו ה' לפני ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹנכנעּו
צחנתם ּגדלה כן ּפי על ואף הּׁשבים, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּכמׁשּפט
לבכּיתם: האזין ולא ּתׁשּובתם ה' ׁשמע ְְְֱִִִֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא
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ּדיתבמד אמראה ְְֱֵַָָָֹּונפק

לקּדמּותכֹון ההּוא ְְְַַָָּבטּורא

נּתזן די ּכמא יתכֹון ְְְְִַָָָָּורדפּו

יתכֹון ּוטרדּו ְְְַַָָָָּדּבריתא

חרמה: עד ְְִֵַָָּבׂשעיר

יימה קדם ּובכיתּון ְְְְֳִַָָותבּתּון

ולא צלֹותכֹון יי קּביל ְְְְְִַָָָולא

למּליכֹון: ְִֵֵַאּצית

יֹומיןמו ּברקם ְְִִִֶָויתבּתּון

יתבּתּון: ּדי ּכיֹומּיא ְְְִִִֶַַָסּגיאין

ּונטלנאא ְְְְְִֵַָָואתּפנינא

דסּוף יּמא ארח ְְְְַַַָָֹלמדּברא

עּמי יי מּליל די ְְִִִִַָָּכמא

דׂשעיר טּורא ית ְְְִֵֵַָָָואּקפנא

סּגיאין: ִִִַיֹומין

למימר:ב לי יי ְְֲִֵַַָָואמר

יתג ּדאּקפּתּון לכֹון ְְְִֶַַָסּגי

לכֹון אתּפנּיּו הדין ְְְִִֵָָטּורא

ִָצּפּונא:

למימרד ּפּקד עּמא ְְֵֵַַַָָוית

ּבתחּום עברין ְְִִַָאּתּון

ּדיתבין עׂשו ּבני ְְְֲִֵֵָָאחּוכֹון

מּנכֹון וידחלּון ְְְְֲִִִֵּבׂשעיר

לחדא: ְְְֲִַַָותסּתּמרּון

      
על אּלא ליה מּבעי קינה וז"ל וגֹו' ְְִִִֵֵֶַָָָגֹוים
אם מעּתה ואבנים, עצים על חמתֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהׁשלי
הּמקּדׁש ּבית ּבֹונה והיה לארץ מׁשה נכנס ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהיה
ויחר ּכּנזּכר אפׁשר לא עליו חמתֹו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּולהׁשלי
ּבמקֹום ּכליֹונם ויהיה יׂשראל ּבׂשֹונאי ה' ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָאף
ּגם המרּגלים ּבגזרת ה' ּגזר לזה הּבית, ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָֻחרּבן

והּוא ּבּמדּבר, ׁשּימּות מׁשה ּביעל ּגם אֹומרֹו ְְְִִֶֶַַַָָ
ׁשּלכם ּדברים ּבגלּגּול ּפרּוׁש ּבגללכם ה' ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָהתאּנף
נכנסים והיּו המרּגלים עֹון היה לא אם ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹּכי
ׁשּיבנה והגם עּמהם מׁשה נכנס ׁשהיה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאפׁשר
ּבחינת נתּגּבר לא ּכי מחּוׁש אין הּמקּדׁש ְְְִִִִִֵֵֵַַַָֹּבית
אּלא ּבארץ, ּבצדקם עֹומדים והיּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָהרע
וידע רׁשעה יד ּגברה מרּגלים עֹון ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָמאמצעּות
מּׁשירת ּולמד וצא ּבצדק יעמדּו לא ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַַֹה'

מׁשה ׁשּמיתת רֹואני והלא ּתאמר ואם ְֲֲִִִִֶֶַַַַַֹֹהאזינּו,
ׁשאם ׁשם ּכתבּתי ּכבר מריבה, מי על ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהיתה
יׂשראל היּו יתּבר ׁשמֹו מקּדׁש היה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָמׁשה
המרּגלים חטא קדם ּבֹו ׁשהיּו לטהרתם ְְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָֹחֹוזרים
מּתיר ה' והיה הּגדֹול ה' קּדּוׁש ְְְִִֶַַָָָָּבאמצעּות
ּבית ּובֹונה לארץ נכנס והיה מׁשה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָׁשבּועת

עֹולמים: לׁשבּתֹו מכֹון ְְְִִִַָָָהּמקּדׁש
eÓzÂ.e„ÊzÂמג) 'B‚Âׁשאמר ה' ּפי המרּו ּפרּוׁש ««¿¿«»ƒְִִֵֶַָ

ענין ׁשהיה ועֹוד לעלֹות, ׁשּלא ְְֲִֶֶֶַָָָָֹלהם
הּוא ּכי להמרֹות ׁשּלא ּביֹותר ְְְְְִֵֶֶַַֹׁשּתחׁשׁשּו
לבבכם, זדֹון יּגיד וזה אֹוּיביכם לפני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּגׁשתכם
ׁשּלא לֹומר ירצה עֹוד וגֹו', וּתזדּו אֹומרֹו ְְְְִִֶֶַַָֹוהּוא
ּכדי ּבה' ההבטחה לעצם להר העלּיה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹעׂשּו
ואמּונה הבטחה למעּוט ּתּקּון להם ְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיה

ח"ו יכֹול ׁשאינֹו ׁשאמרּו עד ּבה' להם ְֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיה
עׂשיתם ּבזדֹון אּלא העּמים, ּולהֹוריׁש ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָלהּצילם
לפני ּתּקּון ּובּקׁשת והכנעה מרּדּות ּבלא ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹהּדבר

וגֹו': האמרי וּיצא לזה ְֱִֵֵֶַָָֹה',
B‚Â'.מה) ' ÚÓL ‡ÏÂ 'B‚Â ezÂ eLzÂצרי «»À«ƒ¿¿¿…»«¿ִָ

ׁשּׁשבּו ּבזה הּכּונה אם הּכתּוב, ּכּונת ִֶֶַַַַַַַָָָָָָָלדעת
האמֹורּיים מהם ּׁשהּכּו מה על וּיבּכּו ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמהּמלחמה

אֹומרֹו ּגם ּבזה, הּסּפּור מכּון ידּוע ÚÓLאין ‡ÏÂ ְְִֵֶַַַָָָֻ¿…»«
צרה על היה הּבכי אם וגו' האזין ולא ְְְֱִִִֶַַָָָָֹוגֹו'
נראה אכן זה. למאמר ּמקֹום מה עליהם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשעברה
האמֹורּיים ׁשהּכּום ׁשאחר הּוא הּכתּוב ֱִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּכּונת
עון על ּבבכי ּגם ּבתׁשּובה וׁשבּו ה' לפני ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹנכנעּו
צחנתם ּגדלה כן ּפי על ואף הּׁשבים, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּכמׁשּפט
לבכּיתם: האזין ולא ּתׁשּובתם ה' ׁשמע ְְְֱִִִֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא
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ר ר •מדר תארי א למר, רל,  ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
אדה: מדר תר א אר לבר לכ מרה איני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהרל

אמר ,יתיה הר ל רל  רית י בא יד)ד :(זכריה ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
"ו רליו מדו...."ו ר•ינת ממי רה ,מאברה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֻ

אחד ויר, מאב , ה ודמני, ני ויני, לכ בה :ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹל
א הל כר ל לבני יוה לו למה תו רילמ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

בנ א ,היא תאח א ל מריא הי ....מה אור ְְְֲֲִִִִֶַַָָ

   ́Ÿ¤¦§§¥«¦¨²©¤−¤
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ר•וכ מח, נ)ל לי",(בראשית ריתי "אר כו): (ר"ה ְְְֲִִִִִֵֶָָ
ירה למכירה רי ה כרי .... ְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

     ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ
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ר א  •(רכ :אחרי רי) כ לא יכל ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹ
יריאת מכ הרא אא ,ינ א א לראת ,בת.... ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

   ©©«£ºŸ¥¥©¥´§¥«
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רו מזרחית•ו רח להל ני כנה , אור....לד ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
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ו אא•ואר מאב ל לה אר אבלמלחמה,לא ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
תא הי תיבמיראי יכל נימז ה לה במדברונראי) ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֻ

בניכב) אבל ,תא זזיב ללי הי ,"ה מני מאב "ור :ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
רי,  ," תר "ואל נאמר: א ,א נית כר ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

 ראה הכירה תה מ אביה ל מאברמה נ.... ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ
הדינה•ר .... ְִֵַָָ

   ̈«¥¦¬§¨¦−¨´§¨®
    ©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦«

ו  א•ל תי איר אר  בר אה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ז לא אבל ,ניל  בי איר ה האמי לי ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלאברה

ח יבוה ל ני מני הרי איר תא י ....היא, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָ

  §¨¦²¥¨«§¬©¥−
  ©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½¦§§¬

 ̈¤−¥¦«

ו  אר•אמי תא בינח הי איר ְְְְֱִִִִֵֵֶָָָָָָ
ידיו ,תא הראה ל  ל ,איר ראיה ינְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

וכ•א....מתרת הרת, ל מלת אימת  ל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ו לבני ינת "ריהח בי "....ביר אור ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
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לאה ארי ּבהֹון תתּגרּון ְְֲִֵָָָלא

עד מארעהֹון לכֹון ְְֲֵֵֶַַאּתן

ארי רגלא ּפרסת ְְְֲִִֵַַַָמדר

ית יהבית לעׂשו ְְְִֵָָָָֻירּתא

דׂשעיר: ְִֵָטּורא

מּנהֹוןו תזּבנּון ְְְִִִָעבּורא

מּיא ואף ותיכלּון ְְְְְֵַַַָָּבכסּפא

ּבכסּפא מּנהֹון ְְְְִִַָּתכרּון

ְְִותׁשּתּון:

ּבכלז ּברכ אלה יי ְְְֱֲֵֵָָָָָארי

צרּכ ל סּפק יד ְְֶַַָָָָֹעבד

רּבא למדּברא ְְְְֱֵַַָָָּבמהכ

ׁשנין ארּבעין ּדנן ְְְְִִֵַַָהדין

ּבסעּד אלה דיי ְְְֱֲֵַַָָָָָמימרא

מּדעם: מנעּתא ְְִַַָָָלא

בניח ְְֲֲֳִֵַַָָָועברנאמּקדםאחּונא

מארח ּבׂשעיר ּדיתבין ְְְִִֵֵֵַָָֹעׂשו

ּומעצין מאילת ְְֵֵֵֵֶַָֹמיׁשרא

ועברנא ואתּפנינא ְְְְֲִֵֶַַָָָּגבר

דמֹואב: מדּברא ְְְַַָָֹארח

עלט תצּור לא לי יי ְְֲִַַַָָואמר

תתּגרי ולא ְְִֵֵָָָָמֹואבאי

ארי קרב עּמהֹון ְְְְֲִֵֶַָלמעּבד

ירּתא מארעּה ל אּתן ְְֵֵֵֶַָָָֻלא

ית יהבית לֹוט לבני ְְֲִִֵֵָָארי

ירּתא: ְְָָָֻלחית

יתיבּוי מּלקדמין ְְְְִִִֵֵַָאימתני

ותּקיף וסּגי רב עם ְְִִַַַַַבּה

ְִַָָּכגּברּיא:

אףיא מתחּׁשבין ְְִִִֵַַָָּגּבראי

ּומֹואבאי ּכגּבראי ְִִֵֵָָָָאּנּון

אימתני: להֹון ְְְִֵֵַָיקרן

חראייב יתיבּו ְְִִֵֵָֹּובׂשעיר

ּתרכּנּון עׂשו ּובני ְְְִִֵֵֵַָָֻמּלקדמין

ויתיבּו מּקדמיהֹון ְִִִֵֵָָָֻוׁשציּנּון

עבד די ּכמא ְְְֲִֵַַָּבאתריהֹון

ירּתתּה לארעא ְְְְִֵֵַָָָֻיׂשראל

להֹון: יי ְְִַָּדיהב

      

ה)  Ó  ‡ ‡אני אין ּפרּוׁש …∆≈¿ƒ¿««¿ֲִֵֵ
לכפם ׁשּתּוכל ּכדי ּבארצם לעבר ל ְְְְְֲֵֵֶַַַָָֹֹנֹותן
לעבר להניחם יתרּצּו עׂשו ּבני אם אבל ְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֹעליו,
ולזה הּדבר, עליהם אֹוסר ה' אין ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָּבארצם

ירצּוׁשלחּו אם ורּצּוי, אחוה ּבדברי מלאכים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָ
ּבארצם: לעבר רגליהם ּכף מדר להם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלתת

ח) È‡ ‡Ó ׁשהזּכירם טעם ««¬…≈≈«≈¿ְִִֶַַָ
ׁשּצּוה ה' מאמר ׁשּקּימּו לֹומר ְְְֲִִֶֶַַַַָָּבאחוה,

ּבאחוה. מהם ונסעּו ּבם יתּגרּו לבל ְְְְְְִֵֶַַָָָָָאֹותם
יׂשראל עם ׁשּנהגּו לפי אחינּו קראם ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָעֹוד
ּומזֹון, ּומים לחם להם ׁשּמכרּו ְְְִֶֶֶֶַַָָָָּבאחוה

כט)ּדכתיב עׂשו(ּפסּוק ּבני לי עׂשּו ּכאׁשר ְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ְוגֹו':

יא) È ÌÈ‡לאיזה לדעת צרי ¿»ƒ≈»¿¿ְִֵֶַַָָ
יחׁשבּו ׁשרפאים הּכתּוב מֹודיענּו ְְְִִִֵֵֶַָָָָענין

אמרוגֹו' אׁשר ׁשּבעממים לפי ּכי ונראה , ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָ

לנּו לתת לאברהם יח)ה' ט"ו הזּכיר(ּבראׁשית ְְְְִִִֵֵַָָָָ
הּכתּוב והֹודיע מעׂשרה, אחד ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָהרפאים
הרפאים היא לֹוט לבני ירּׁשה ׁשּנתן ער ְְְִִִִֵֶַָָָָָֻּכי

אֹומרֹו והּוא לאברהם, ה' אמר ‰‡ÌÈÓאׁשר ְְְְֲֶַַָָָ»≈ƒ
 È ÌÈ'קדםוגֹו הּוא לפנים ּופי' , ¿»ƒ»¿»ְְִֵֶָֹ

בזה והּכּונה אברהם, עם ּברית ה' ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּכרת
לזכּותנּו: ְֲִֵֶַֹׁשּתעמד

            
ר•       ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
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יתיג לכֹון ועברּו קּומּו ְְְְִַָּכען

ית ועברנא דזרד ְְֲֲֶַַַָָָָנחלא

דזרד: ְֲֶַָָנחלא

מרקםיד הּלכנא ּדי ְְְִֵֶַַַָָויֹומּיא

ית עברנא ּדי עד ְֲִֵַַָָָּגיאה

ותמני ּתלתין דזרד ְְְְֲִֵֶֶַַָָנחלא

ּדרא ּכל ּדסף עד ְְִַַָָָׁשנין

מּגֹו קרבא מגיחי ְְְִִֵֵָָֻּגברי

יי קּיים די ּכמא ְְְִִִַַָָָמׁשריתא

ְלהֹון:

ייטו קדם מן מחא ְְֳִַָָָָואף

מגֹו לׁשציּותהֹון ּבהֹון ְְְֲִֵַָהות

דׁשלימּו: עד ְְִִִַַָמׁשריתא

ּכלטז ׁשלימּו ּכד ְֲִַַָָוהוה

לממת קרבא מגיחי ְְְְִִֵֵַָָֻּגברי

עּמא: ִַָמּגֹו

למימר:יז עּמי יי ְְִִִֵַָָּומּליל

יתיח דין יֹומא עבר ְֵֵַָָָאּת

לחית: ית מֹואב ְְָָָָּתחּום

עּמֹוןיט ּבני לקבל ְְְֳִֵֵַַָותקרב

ולא עליהֹון תצּור ְְֲֵָָלא

קרב עּמהֹון למעּבד ְְְְְִִֵֶַָָתתּגרי

ּבני מארעא אּתן לא ְְֲֵֵֵֵֶַָָארי

לבני ארי ירּתא ל ְְֲִֵֵַָָֻעּמֹון

ירּתא: יהבּתּה ְְִַָָֻלֹוט

מתחּׁשבאכ ּגּברּיא ְְְִִַַַָָָָארעא

בּה יתיבּו ּגּבראי היא ְִִִֵַַָָאף

קרן ועּמֹונאי ְְְְִִֵַַָָמּלקדמין

חׁשּבני: ְְֵָֻלהֹון

ותּקיףכא וסּגי רב ְְִִַַַַעם

יי וׁשצּנּון ְְְִִֵַָָָּכגּברּיא

ויתיבּו ותרכּנּון ְֳִִִֵֵָָֻמּקדמיהֹון

ְְֵַּבאתריהֹון:

עׂשוכב לבני עבד די ְְֲִִֵֵַָָּכמא

ית ׁשצי ּדי ּבׂשעיר ְְְִִִִֵֵָָּדיתבין

ותרכּנּון מּקדמיהֹון ְֳִֵֵֵָָָֻחֹוראי

יֹומא עד באתריהֹון ְְִִֵַַָויתיבּו

ֵָהדין:

      
Ìn‰Ï.טו) 'B‚Â '‰ „È Ì‚Âהּמיתה מּלבד ּפי' ¿««¿¿À»ְִִֵַַָ

נחת להם היה ׁשּלא להם עֹוד ְֶֶֶַַַָָָָָֹעצמּה
ז"ל ּכמאמרם ּבּמדּבר, י"ט)רּוח פ' (במ"ר ְְֲִַַַָָָ

הֹומים והיּו ּבל"ס אסטֹורדידּוס הֹומים ְְְְִִִֶַָָׁשהיּו
ואֹומרֹו ׁשּתּמּו. עד ּבתחלּואים והֹולכים ְְְְְֲִִֶַַַƒ∆∆

‰n‰ׁשּנגזרה אֹותם ּבין ה' ׁשהפליא ּפי' ««¬∆ְְְִִִֵֵֶֶָָ
ׁשּנגזרה ׁשאֹותם הּמחנה, ׁשאר ּובין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָעליהם
ּומתמעטים הֹומים היּו ּגזרה עליהם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָגזרה
ׁשהיּו הּמחנה ׁשאר כן לא אׁשר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹוהֹולכים,

ְָּבתֹוכם:
B‚Â'.כ)  ÌÈÙ וז"ל רׁש"י ּפי' ∆∆¿»ƒ≈»≈¿ְִֵַ

ואין לאברהם. ׁשּנתּתי היא זֹו לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹאבל

מצינּו היכן ּכי לדבריו, הכרח רֹואה ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאני
ׁשא ה' ּכיוןׁשאמר ועֹוד ּבּכלל. אּלּו רפאים ין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

סתם, אּלא רפאים מין לאברהם ה' ּפי' ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
זיניּה ׁשּתלה וראיתי ּבמׁשמע. רפאים ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּכל
רפאים, ארץ יּקרא ההּוא הּכתּוב ׁשאמר ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
ׁשּנקראת הגם ׁשאחרת העירנּו ההּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמאֹומרֹו
ּגּלה וכן רפאים, האמת ּכפי אינּה ְְְְֱִִִִֵֵֶָָָָָרפאים

טרפֹות אּלּו ּפרק ּבסֹוף ס':)ּדעּתֹו ואין(חּלין ְְְְִֵֵֵֶֶַֻ
לׁשלל ׁשּבא יאמר מי ההּוא ותבת לזה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהכרח
ארּגב חבל לׁשלל ּבא ּדלמא אחרים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹרפאים
ההּוא, אם ּכי רפאים ארץ נקרא ׁשאינֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָאחר
לדּיּוק ההּוא ׁשּתבת ּכׁשּנאמר נֹוטה הּדעת ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹוכן

עּמֹון ארץ על הּכתּוב ׁשאמר אחר ֶֶֶַַַַַַָָָָּבאה,
לאברהם נתן וה' בּה יׁשבּו ׁשרפאים ְְְְִֶַַַָָָָָָָּומֹואב
יּקרא ההּוא ּתבת ועֹוד ּכלל. ּבדר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהרפאים
ּכן נקראת ׁשאינּה הּקריאה אּלא מעטּה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלא
ולא ועֹוג סיחֹון ארץ אּלא רפאים ארץ ְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹהּיֹום
מערי זֹו ארץ ׁשּתחׁשב ּגם ּומֹואב, עּמֹון ֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָארץ
נקראת היתה לא לאברהם, ה' ׁשאמר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹהרפאים
לבני ה' ׁשּנתנּה לפי רפאים, ארץ זמן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָבאֹותֹו
ּכאמּור אברהם, ׁשל ּדברים ּגלּגּול מּטעם ְְְִִִֶַַַָָָָָלֹוט

ה')ּבדבריהם ּפסּוק נתנֹו(רׁש"י אברהם ּומּׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ְללֹוט:

ÈÙÎeסיחֹון ּבארץ לּמה נכֹון על ידּיק זה ¿ƒְְִֶֶֶַַָָָֻ
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יתיג לכֹון ועברּו קּומּו ְְְְִַָּכען

ית ועברנא דזרד ְְֲֲֶַַַָָָָנחלא

דזרד: ְֲֶַָָנחלא

מרקםיד הּלכנא ּדי ְְְִֵֶַַַָָויֹומּיא

ית עברנא ּדי עד ְֲִֵַַָָָּגיאה

ותמני ּתלתין דזרד ְְְְֲִֵֶֶַַָָנחלא

ּדרא ּכל ּדסף עד ְְִַַָָָׁשנין

מּגֹו קרבא מגיחי ְְְִִֵֵָָֻּגברי

יי קּיים די ּכמא ְְְִִִַַָָָמׁשריתא

ְלהֹון:

ייטו קדם מן מחא ְְֳִַָָָָואף

מגֹו לׁשציּותהֹון ּבהֹון ְְְֲִֵַָהות

דׁשלימּו: עד ְְִִִַַָמׁשריתא

ּכלטז ׁשלימּו ּכד ְֲִַַָָוהוה

לממת קרבא מגיחי ְְְְִִֵֵַָָֻּגברי

עּמא: ִַָמּגֹו

למימר:יז עּמי יי ְְִִִֵַָָּומּליל

יתיח דין יֹומא עבר ְֵֵַָָָאּת

לחית: ית מֹואב ְְָָָָּתחּום

עּמֹוןיט ּבני לקבל ְְְֳִֵֵַַָותקרב

ולא עליהֹון תצּור ְְֲֵָָלא

קרב עּמהֹון למעּבד ְְְְְִִֵֶַָָתתּגרי

ּבני מארעא אּתן לא ְְֲֵֵֵֵֶַָָארי

לבני ארי ירּתא ל ְְֲִֵֵַָָֻעּמֹון

ירּתא: יהבּתּה ְְִַָָֻלֹוט

מתחּׁשבאכ ּגּברּיא ְְְִִַַַָָָָארעא

בּה יתיבּו ּגּבראי היא ְִִִֵַַָָאף

קרן ועּמֹונאי ְְְְִִֵַַָָמּלקדמין

חׁשּבני: ְְֵָֻלהֹון

ותּקיףכא וסּגי רב ְְִִַַַַעם

יי וׁשצּנּון ְְְִִֵַָָָּכגּברּיא

ויתיבּו ותרכּנּון ְֳִִִֵֵָָֻמּקדמיהֹון

ְְֵַּבאתריהֹון:

עׂשוכב לבני עבד די ְְֲִִֵֵַָָּכמא

ית ׁשצי ּדי ּבׂשעיר ְְְִִִִֵֵָָּדיתבין

ותרכּנּון מּקדמיהֹון ְֳִֵֵֵָָָֻחֹוראי

יֹומא עד באתריהֹון ְְִִֵַַָויתיבּו

ֵָהדין:

      
Ìn‰Ï.טו) 'B‚Â '‰ „È Ì‚Âהּמיתה מּלבד ּפי' ¿««¿¿À»ְִִֵַַָ

נחת להם היה ׁשּלא להם עֹוד ְֶֶֶַַַָָָָָֹעצמּה
ז"ל ּכמאמרם ּבּמדּבר, י"ט)רּוח פ' (במ"ר ְְֲִַַַָָָ

הֹומים והיּו ּבל"ס אסטֹורדידּוס הֹומים ְְְְִִִֶַָָׁשהיּו
ואֹומרֹו ׁשּתּמּו. עד ּבתחלּואים והֹולכים ְְְְְֲִִֶַַַƒ∆∆

‰n‰ׁשּנגזרה אֹותם ּבין ה' ׁשהפליא ּפי' ««¬∆ְְְִִִֵֵֶֶָָ
ׁשּנגזרה ׁשאֹותם הּמחנה, ׁשאר ּובין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָעליהם
ּומתמעטים הֹומים היּו ּגזרה עליהם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָגזרה
ׁשהיּו הּמחנה ׁשאר כן לא אׁשר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹוהֹולכים,

ְָּבתֹוכם:
B‚Â'.כ)  ÌÈÙ וז"ל רׁש"י ּפי' ∆∆¿»ƒ≈»≈¿ְִֵַ

ואין לאברהם. ׁשּנתּתי היא זֹו לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹאבל

מצינּו היכן ּכי לדבריו, הכרח רֹואה ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאני
ׁשא ה' ּכיוןׁשאמר ועֹוד ּבּכלל. אּלּו רפאים ין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

סתם, אּלא רפאים מין לאברהם ה' ּפי' ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
זיניּה ׁשּתלה וראיתי ּבמׁשמע. רפאים ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּכל
רפאים, ארץ יּקרא ההּוא הּכתּוב ׁשאמר ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
ׁשּנקראת הגם ׁשאחרת העירנּו ההּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמאֹומרֹו
ּגּלה וכן רפאים, האמת ּכפי אינּה ְְְְֱִִִִֵֵֶָָָָָרפאים

טרפֹות אּלּו ּפרק ּבסֹוף ס':)ּדעּתֹו ואין(חּלין ְְְְִֵֵֵֶֶַֻ
לׁשלל ׁשּבא יאמר מי ההּוא ותבת לזה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהכרח
ארּגב חבל לׁשלל ּבא ּדלמא אחרים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹרפאים
ההּוא, אם ּכי רפאים ארץ נקרא ׁשאינֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָאחר
לדּיּוק ההּוא ׁשּתבת ּכׁשּנאמר נֹוטה הּדעת ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹוכן

עּמֹון ארץ על הּכתּוב ׁשאמר אחר ֶֶֶַַַַַַָָָָּבאה,
לאברהם נתן וה' בּה יׁשבּו ׁשרפאים ְְְְִֶַַַָָָָָָָּומֹואב
יּקרא ההּוא ּתבת ועֹוד ּכלל. ּבדר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהרפאים
ּכן נקראת ׁשאינּה הּקריאה אּלא מעטּה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלא
ולא ועֹוג סיחֹון ארץ אּלא רפאים ארץ ְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹהּיֹום
מערי זֹו ארץ ׁשּתחׁשב ּגם ּומֹואב, עּמֹון ֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָארץ
נקראת היתה לא לאברהם, ה' ׁשאמר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹהרפאים
לבני ה' ׁשּנתנּה לפי רפאים, ארץ זמן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָבאֹותֹו
ּכאמּור אברהם, ׁשל ּדברים ּגלּגּול מּטעם ְְְִִִֶַַַָָָָָלֹוט

ה')ּבדבריהם ּפסּוק נתנֹו(רׁש"י אברהם ּומּׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ְללֹוט:

ÈÙÎeסיחֹון ּבארץ לּמה נכֹון על ידּיק זה ¿ƒְְִֶֶֶַַָָָֻ
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ּבדפיחכג ּדיתבין ְְְְִִִֵַַָָועּואי

ּדנפקּו קּפּוטקאי עּזה ְְִֵַַַָָָעד

ויתיבּו ׁשצּנּון ְִִִֵַַָֻמּקּפּוטקּיא

ְְֵַבאתריהֹון:

יתכד ועברּו טּולּו ְִָָקּומּו

דמסרית חזי דארנן ְְְֲֲִִֵַַָָֹנחלא

מלּכא סיחן ית ְִִַָָָֹּביד

וית אמראה ְְְֱֶָָָֹדחׁשּבֹון

לתרכּותּה ׁשרי ְְְֵֵֵַָָארעּה

עּמּה למעּבד ְְְְִִֵֵֶַָואתּגרי

ְָָקרבא:

למּתןכה אׁשרי הדין ְֱִֵֵַָָָיֹומא

אּפי על ודחלּת ְְְֵַַַַָָֻזעּת

ׁשמּיא ּכל תחֹות ּדי ְְְִַַַָָָעממּיא

ויזּועּון ׁשמע יׁשמעּון ְְְִִִִָּדי

:קדמ מן ְְֲֳִִָָוידחלּון

אזּגּדיןכו ְְִִִַָּוׁשלחית

לות דקדמֹות ְְְְִִֵַָָמּמדּברא

דחׁשּבֹון מלּכא ְְְִֶַָסיחֹון

למימר: ׁשלמא ְְְִֵֵָָָָּפתּגמי

ּבארחאכז ּבארע ְְְְִֵַַָָָאעבר

אסטי לא אזל ְְְֵֵֵֶָָָּבארחא

ּוׂשמאלא: ְִַָָָיּמינא

ליכח ּתזּבן בכסּפא ְְְִִֶַַָָעבּורא

ּתּתן ּבכסּפא ּומּיא ְְְִֵֶַַָָואיכּול

אעבר לחֹוד ואׁשּתי ְְְִִֵֵֶַלי

ְְַָּברגלי:

עׂשוכט ּבני לי עבדּו ְְֲִִֵֵָָָּכמאדי

ּומֹואבאי ּבׂשעיר ְְְִִֵֵָָָּדיתבין

ּדאעבר עד ּבלחית ְְְְִִִֵַַָָָּדיתבין

ּדיי לארעא ירּדנא ְְְְְַַַָָָָית

לנא: יהב ְֱֵָָָָָאלהנא

מלּכאל סיחן אבי ְְִֵַָָָֹולא

למׁשּבקנא ְְְְְִֶָָדחׁשּבֹון

ארי ּבתחּומּה ְְְֲִֵֵֵַלמעּבר

רּוחּה ית אלה יי ְְֱֵֵַָָָָאקׁשי

ּבדיל לּבּה ית ְְִִִֵַָותּקיף

ּכיֹומא ּביד ְְְְִִֵָָלממסרּה

ֵָהדין:

      
ּתחׁשב, אמר לֹוט ּבני ּובארץ יּקרא אמר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָועֹוג
לפי עליה ׁשמּה עֹוד ועֹוג סיחֹון ארץ ְְְִִִֶֶֶָָָּכי
אינּה לֹוט ּבני ארץ אבל ּבּה, עֹוג ְֲֵֵֶֶֶָָָָָׁשהיה
ארץ נחׁשבת ׁשהיא הגם רפאים ארץ ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָנקראת
לאברהם ה' ׁשאמר רפאים ּובכלל ְְְְְִִִֶַַַָָָָָרפאים
הּוא ּבזה חֹוׁשב ׁשאני והעּקר נכללת, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָהיא
רפאים ארץ ׁשּתּקרא הּכתּוב ׁשּיאמר ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּכל
ּבריתא ּדברי ּולפי אברהם, מּתנת ּבכלל ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָהיא

ספרי רצ"ט)ׁשל מּטֹות(ח"ב ּבפרׁשת ׁשהבאתי ְְִִִֵֵֶַַָָ
ׁשּכרת הארץ ּבכלל אינּה ועֹוג סיחֹון ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשארץ
ההּוא הּכתּוב מ"ׁש ידּיק אברהם, עם ְְִַַַַָָָֻה'
יּקרא ההּוא הּדר זה על רפאים ארץ ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיּקרא
ארץ אֹותֹו קֹוראים ׁשהעֹולם ּפי' יחׁשב ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹולא
רפאים נחׁשבת אינּה האמת ּכפי אבל ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָרפאים
ארץ אדם ּבני אֹותּה ּׁשּקֹורין ׁשּמה ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָּבׁשביל
ה', ׁשּנתן הרפאים ּבכלל ּתּכנס לא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹרפאים

יּקרא ההּוא ּבּפסּוק ּׁשאמר מה ּבסמּו ְְִֵֵֶַַַַַָָָָועּין
אחר: ּבאפן ּפרׁשּתי וׁשם רפאים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹארץ

ÏÂÂ‡ל) ‡ׁשּמֹורה אבה לׁשֹון אמר ¿…»»¿ְֶֶַָָָ
היהמיאּון ׁשּלא הגם לֹומר טעם, ּבלא ְֲִֶַַַַָָֹֹ

וסמּו ּבעירֹו יׂשראל העברת ליראת מחּוׁש ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָלֹו
לֹו להרע ּביׂשראל ּכח ׁשאין לּבֹו היה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבטּוח
ּׁשּגמר מה והּוא אבה, לא כן ּפי על ְִֵֶַַַַָָָֹאף

וגֹו': ה' הקׁשה ּכי ְְִִֶָֹאמר
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.'B‚Â‰לא) È˙lÁ‰,עבר לׁשֹון החּלתי אמר ¿≈¬ƒ…ƒ¿ְֲִִַָָָֹ
למען רּוחֹו את ה' הקׁשה מאמר אל ְְֲִֵֶֶַַַַָחֹוזר
לא לּנתינה חֹוזר החּלתי ּומאמר ,ּביד ְְְֲֲִִִִֵַַַָָֹֹּתּתֹו
האמּור לכל ׁשחֹוזר הבין ּומׁשה ,לפני ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָלּמאמר

ּכאמרם הּנדר ׁשהּתר ּבחׁשבֹו לה' התחּנן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻולזה
ואתחּנן):ז"ל ר"פ ְְִִֶַַָ(ספרי

אֹומרם‰'.ÔziÂג) ּדר על יתּבאר ּבידנּו, אמר «ƒ≈ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
הרֹואה ּבפרק נד:)ז"ל טּורא(ּברכֹות ּדעקר ְְְֶֶֶַָָָָ

מׁשה וכּו' ריׁשיה על ואיתי ּפרסי ּתלתא ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָּבר
וקטליה ּבקרסּליה ּומחייה ׁשוור וכּו' הּוה ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַָֻּכּמה
ּתקיעת ידי על ּפי' ה' וּיּתן אֹומרֹו והּוא ְְְְִִֵֵֵַַַע"כ,
מּמׁש, ּבידֹו ׁשהרגֹו ּבידנּו ואֹומרֹו ּבצּוארֹו, ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָההר
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דעֹוג מלּכותא ְְְְַָָָָטרכֹונא

ְְַָּבמתנן:

      

.'B‚Â‰לא) È˙lÁ‰,עבר לׁשֹון החּלתי אמר ¿≈¬ƒ…ƒ¿ְֲִִַָָָֹ
למען רּוחֹו את ה' הקׁשה מאמר אל ְְֲִֵֶֶַַַַָחֹוזר
לא לּנתינה חֹוזר החּלתי ּומאמר ,ּביד ְְְֲֲִִִִֵַַַָָֹֹּתּתֹו
האמּור לכל ׁשחֹוזר הבין ּומׁשה ,לפני ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָלּמאמר

ּכאמרם הּנדר ׁשהּתר ּבחׁשבֹו לה' התחּנן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻולזה
ואתחּנן):ז"ל ר"פ ְְִִֶַַָ(ספרי

אֹומרם‰'.ÔziÂג) ּדר על יתּבאר ּבידנּו, אמר «ƒ≈ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
הרֹואה ּבפרק נד:)ז"ל טּורא(ּברכֹות ּדעקר ְְְֶֶֶַָָָָ

מׁשה וכּו' ריׁשיה על ואיתי ּפרסי ּתלתא ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָּבר
וקטליה ּבקרסּליה ּומחייה ׁשוור וכּו' הּוה ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַָֻּכּמה
ּתקיעת ידי על ּפי' ה' וּיּתן אֹומרֹו והּוא ְְְְִִֵֵֵַַַע"כ,
מּמׁש, ּבידֹו ׁשהרגֹו ּבידנּו ואֹומרֹו ּבצּוארֹו, ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָההר



לח            
אר •ר ראיתי ארכ  ית יתר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

באר ב די ירכ י רא אר ת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹירי
רכיאאתה כ   ראת הכת ר  היכ ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

היכ א כי בהאר יה יהר   הר  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
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תב רכה ה ת ארה  הרי ר הא יא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻהר
ז כ תארת כת ארה הי ראי אר ב ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהיד

ירא י  ארת ז ראי י  •ר....ארת הא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
 ב אז .... ְְְְְִִַַַַ
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אר רי•ר רת ברי רא הר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
אר הה   יד)הא זה(בראשית יה בא  ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
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וא  ר א ארוא•ה הארה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ר הר ד אר ....אר רא אי•רר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַֹֹֹ

די ראבי תי   אא רא  רא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻר
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אר אר רא את•א אברההיא אור....תי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
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קרויןה אּלין ְִִִֵָּכל

רם ׁשּור מּקפן ְְִַַָָּכריכן

ּבר ועּברין ּדׁשין ְְְִִִֶַַָּדילהן

לחדא: סּגי ּפצחּיא ְְֲִִִֵַַַַָָמּקרוי

דיו ּכמא יתהֹון ְְְְִַַָָָוגּמרנא

מלּכא לסיחן ְְְֲִַַָָֹעבדנא

קרוי ּכל ּגמר ְְְִֵֶַַָדחׁשּבֹון

וטפלא: נׁשּיא ְְְְַַַָָָֻגברּיא

קרוּיאז ועדי ּבעירא ְְְֲִִִַַָָָוכל

לנא: ַָָָָּבּזנא

יתח ההיא ּבעּדנא ְְְִִִַָָָָּונסבנא

מלכי ּתרין מּידא ְְְִֵֵַַָָָארעא

דירּדנא ּבעברא ּדי ְְְְְֱִִַָָָָֹאמראה

טּורא עד דארנן ְְֲִַַַָָֹמּנחלא

ְְֶדחרמֹון:

לחרמֹוןט קראן ְְְִֵֶָָֹצידנאי

לּה קראן ואמראי ְְֱִֵֵֶָָֹֹסרין

ּתלּגא: ְַָטּור

וכלי מיׁשרא קרוי ְְְִֵֵָָֹּכל

עד ּדמתנן וכל ְְְְִַַָָָּגלעד

קרוי ואדרעי ְְְְִִֵֶֶַָסלכה

ּבמתנן: דעֹוג ְְְְְַַָָָמלּכותא

מלּכאיא עֹוג לחֹוד ְְֲֵַָארי

מּׁשאר אׁשּתאר ְְְְִִַַָָָדמתנן

ערסא ערסּה הא ְְִֵַַַָָָָּגּברּיא

ּברּבת היא הלא ְְְְֲִַַַָָדפרזלא

ארּכּה אּמין ּתׁשע עּמֹון ְְְִֵַַַַָּבני

ּבאּמת ּפתיּה אּמין ְְְְִַַַַַַָוארּבע

:ְַמל

יריתנאיב הדא ארעא ְְְְִַָָָָָוית

ּדי מערער ההיא ְֲִִִֵֵַָָֹּבעּדנא

ּופלּגּות דארנן נחלא ְְְֲַַַַָֹעל

וקרוֹוהי דגלעד ְְְְִִִָָטּורא

דראּובן לׁשבטא ְְְְִִִֵָָיהבית

דגד: ְְְִָָּולׁשבטא

ּדמתנןיג וכל ּגלעד ְְְְְִַָָָָּוׁשאר

יהבית דעֹוג ְְְְִַָָָמלּכותא

דמנּׁשה ׁשבטא ְְְְִִֶַַָלפּלגּות

לכל טרכֹונא ּפל ּבית ְְֵַָָָָֹּכל

ארעא מתקרי ההּוא ְְְְִֵַַַָָמתנן

ִַָָגּברּיא:

יתיד נסיב מנּׁשה ּבר ְְִִֶַַָָיאיר

עד טרכֹונא ּפל ּבית ְֵַַָָָָּכל

ואפקירֹוס ּגׁשּוראה ְְְְֵַָָּתחּום

ית ׁשמּה על יתהֹון ְְְֵַָָָּוקרא

יֹומא עד יאיר ּכפרני ְְִֵַַַָָָָמתנן

ֵָהדין:

      

ּכמֹו רּבים לׁשֹון כו)ואמר א' נעׂשה(ּבראׁשית ְְְְֲִִֵֶַַַָ
ּתחׁשב: יׂשראל ּכל יד מׁשה יד ּגם ְִֵֵֵֶַַַָָָָָאדם,

e‰‰‡‡יג) ‡ ‡ּכי למעלה ּפרׁשּתי «ƒ»≈∆∆¿»ƒְְְִִֵַַָ

האמת, ּכפי ּתחׁשב ולא ּתּקרא היא ְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּכּונה
מה הרפאים ּבכלל והיא ּכן אֹומר אינ ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָׁשאם
ׁשאמרּו ּדספרי ּבריתא ּתקׁשה ליׂשראל ה' ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּׁשּנתן

הּירּדן לעבר ּפרט ל נֹותן אלהי ה' ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָֹאׁשר
ּׁשּנתן מה ּבכלל והלא ע"כ, מעצמ ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנטלּת
ׁשאמרּו ז"ל רּבֹותינּו לדברי ּגם ּומה היא, ְְְִִֵֵֶַַַָה'
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 •   .... • ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

         ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
   :   .... ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹ

    

‰ ‡  B‰ e‰ ‰ ‡ (יח (ג, ƒ¿≈¬≈∆≈»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»»
ׁשהלכּו מפרׁש היהּכאן הראׁשֹון החלּוץ ׁשּכל (הינּו העם ְְֵֶָָָƒ¿≈ְִֶֶַָָָָָָָ

מּטֹות ּבפרׁשת ואּלּו ראּובן), ּובני ּגד ּבני יז)ׁשל ּׁשהלכּו(לב, ּפרׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

‡ּׁשהלכּו אּלא מיחד, וצבא ּגיס היּו ׁשּלא (הינּו ּגייסֹות ¿»≈ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ

את מׁשה ּכׁשהתנה ּדהּנה לבאר, ויׁש יׂשראל). ּגיסֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבראׁשי

לארץ. להּכנס ׁשּיזּכה קיּוה עדין ראּובן ּובני ּגד ּבני עם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּתנאי

ּבדר היּו מלחמֹותיו ּכל ּכי ּגייסֹות, ּבראׁשי ׁשּילכּו הסּכים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָלכן

טבעית הכנה ּבגדר היא ּגייסֹות ּבראׁשי ּגּבֹורים הּצבת וגם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנס,

ּתֹורה, מׁשנה לֹומר ּכׁשהתחיל ׁשבט, חדׁש ּבראׁש א נּסי. ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹלנּצחֹון

הרי ּומלחמֹותיו לארץ, העם את יכניס ּׁשּיהֹוׁשע ּבברּור ידע ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכבר

ׁשל ּתהיה הראׁשֹונה הּפלּגה ׁשּכל צּוה לכן הּטבע; ּבדר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהיּו

ּגּבֹורים.     ִִ
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יתטו יהבית ְְִִָָָּולמכיר

ְִָּגלעד:

דראּובןטז ְְְִִֵָּולׁשבטא

מן יהבית דגד ְְְְִִִָָָּולׁשבטא

ּגֹו דארנן נחלא ועד ְְְְֲִַַַָָֹּגלעד

יּובקא ועד ּותחּום ְְְֲַַָָנחלא

עּמֹון: ּבני ּתחּום ְְְֲֵַַָדנחלא

ּותחּומּהיז וירּדנא ְְְְְֵֵַָָּומיׁשרא

דמיׁשרא יּמא ועד ְְְִֵֵַַַָָמּגנֹוסר

מׁשּפ ּתחֹות דמלחא ְְְְִַַַָָיּמא

מדינחא: ְְִַָָָָמרמתא

ּבעּדנאיח יתכֹון ְְִִֵַָָָּופּקדית

אלהכֹון יי למימר ְְֱֲִֵַָָָההיא

הדא ארעא ית לכֹון ְְְַַָָָָיהב

ּתעּברּון מזרזין ְְְְְְִֵַַָלמירתּה

יׂשראל ּבני אחיכֹון ְְֲֳִֵֵֵָָקדם

חילא: מזרזי ְְֵֵָָָּכל

וטפלכֹוןיט נׁשיכֹון ְְְְְֵַלחֹוד

בעיר ארי ידענא ְְְְְֲִִֵַָּובעירכֹון

ּבקרויכֹון יתבּון לכֹון ְְְְִִֵֵַסּגי

לכֹון: יהבית ְְִִָּדי

לאחיכֹוןכ יי יניח ּדי ְְֲִִֵַַַָעד

ית אּנּון אף וירתּון ְְְְִֵַָָּכותכֹון

יהב אלהכֹון דיי ְְֱֲֵַַָָָָארעא

דירּדנא ּבעברא ְְְְְְִַָָלכֹון

ּדי לירּתתּה ּגבר ְְְִִֵַֻּותתּובּון

לכֹון: ְְִָיהבית

      

פמ"ד)ּברּבֹות ּומצינּו(ב"ר חּוי זה ׁשהרפאים ְְִִִִֶֶַָָָ
ּבעלֹותם להם ׁשּנתן הּז' ּבכלל הּכתּוב ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמנאֹו
מעני אתכם אעלה ואמר ּדכתיב מצרים ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמארץ
אּלא וגֹו', והחּוי וגֹו' הּכנעני ארץ אל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָמצרים
אּלא רפאים נחׁשבת עֹוג ארץ ׁשאין ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָוּדאי

מעצמן: ְְֵֶַָָָׁשּנטלּוה
˙"‡Âנזּכר ּכן ּגם ׁשהאמֹורי מצינּו והלא ¿ְֱֲִִִֵֶַַָָָֹ

ׁשּיּתן ה' אמר אׁשר עממין ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָּבׁשבעה
ּדכתיב סיחֹון והּוא מצרים מארץ ּבעלֹותם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָלהם

כ"א) כ"א ּוכתיב(ּבּמדּבר האמרי כ"ה)מל (ׁשם ְְֱִִִֶֶַָָָֹ

קׁשיתנּו וחזרה האמרי ּבערי יׂשראל ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֻוּיׁשב
האמֹורי ערי ּכי קׁשיא, אינֹו זֹו ספרי, ְְְְֱִִִִִֵֵֵָָָֻלדברי
לאברהם ה' ּׁשּנתן מה אינם ּבסיחֹון ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָהאמּורים

ׁשם ּבפי' הּכתּוב ׁשּגּלה כ"ו)ּכמֹו חׁשּבֹון(ׁשם ּכי ְְְִִֵֶֶַָָָָ
מֹואב ּבמל נלחם והּוא וגֹומר סיחן ְְְְִִִֵֶַָֹעיר

הרי וגֹו', מּידֹו ארצֹו ּכל את וּיּקח ְְֲִִִֵֶַַַָָָהראׁשֹון
ּבּה ׁשּזכה אּלא היא, מֹואבית סיחֹון ֲִִִֶֶֶֶֶָָָָׁשארץ
ׁשהיה סיחֹון ּבׁשביל אמֹורי ונקראת ְְְֱִִִִִִֵֶָָסיחֹון
מּתנת ּבכלל ּבאה לא ּולעֹולם האמֹורי על ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹמל

זמּנם: ׁשהּגיע אּמֹות ְְִִִֶַַָָֻׁשבעה
„BÚא ּכל לעֹולם ּכי רפאיםנראה ּבׁשם ׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ

ואת לאברהם ה' ּבמאמר נכלל ְְְְְְֲִֶֶַַַָָָֻיכּנה
נתן אׁשר ּבכלל ועֹוג סיחֹון וארץ ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהרפאים,
האמֹורי ארץ הּכתּוב קראּה ׁשהרי היא ְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָה'
ׁשהם רפאים קראּה הרי ּכן ּגם עֹוג ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָוארץ
ּפרט ׁשאמר ספרי ׁשל ּבריתא ּופרּוׁש ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהחּוי,
הגם ּכי הארץ, יׁשיבת על הּוא הּירּדן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָלעבר
הארצֹות ּכל לא לאברהם עממין ז' ה' ְְֲֲִֶַַָָָָָָָֹׁשּנתן
ּבהם, לדּור ראּויים ׁשּיהיּו זה ּבענין ְְְְִִִֶֶֶָָָָׁשוֹות
ׁשּמצינּו עצמֹו הארץ קדּׁשת ּכענין זה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻויהיה

ּבמקֹומֹותיה, עצמּה ּבארץ קדּׁשה הדרגֹות ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָֻעׂשר
והגם למּטה, ּפחּותה ועֹוג סיחֹון ארץ ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָותהיה
עּמּה לׁשלל ּתהיה לאברהם אֹותּה ה' ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָׁשּנתן
לׁשּמה אֹו הּׁשלל ּכׁשאר ּתהיה הארץ ְְְְִִֶֶַַָָָָָָוגּוף

לדירה: לא ְֲִָָֹאבל
‡e‰Âלעבר ּפרט לנּו לתת ּבספרי ּׁשאמרּו מה ¿ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

אל ּבאתי לֹומר הּכתּוב ּדקּדק ׁשם ְְִִֵֵֶַַַַָָָהּירּדן
הארץ ּפי' לנּו לתת ה' נׁשּבע אׁשר ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
למעט לדירתנּו, לנּו ׁשּיּתן ה' נׁשּבע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאׁשר
נתן לא לנּו ׁשּנתנם ׁשהגם הארצֹות ְְֲֲֶֶַַָָָָָָָֹׁשאר
לקדּׁשה, ראּויה ׁשאינּה מּפני לדירה ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֻהארץ
ׁשהם ואדֹום ּומֹואב עּמֹון ּכן ּגם ׁשּנתן ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָותמצא

ּוכתיב והּקדמֹוני והּקניזי מ"ט)הּקיני (ירמי' ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָ

ראּויה היתה כן ּוכמֹו לׁשּמה, אדֹום ְְְְְְֱֵַָָָָָָוהיתה
יׂשראל ארץ אבל ועֹוג, סיחֹון ארץ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָלהיֹות
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‰ ‡  B‰ e‰ ‰ ‡ (יח (ג, ƒ¿≈¬≈∆≈»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»»
ׁשהלכּו מפרׁש היהּכאן הראׁשֹון החלּוץ ׁשּכל (הינּו העם ְְֵֶָָָƒ¿≈ְִֶֶַָָָָָָָ

מּטֹות ּבפרׁשת ואּלּו ראּובן), ּובני ּגד ּבני יז)ׁשל ּׁשהלכּו(לב, ּפרׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

‡ּׁשהלכּו אּלא מיחד, וצבא ּגיס היּו ׁשּלא (הינּו ּגייסֹות ¿»≈ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ

את מׁשה ּכׁשהתנה ּדהּנה לבאר, ויׁש יׂשראל). ּגיסֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבראׁשי

לארץ. להּכנס ׁשּיזּכה קיּוה עדין ראּובן ּובני ּגד ּבני עם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּתנאי

ּבדר היּו מלחמֹותיו ּכל ּכי ּגייסֹות, ּבראׁשי ׁשּילכּו הסּכים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָלכן

טבעית הכנה ּבגדר היא ּגייסֹות ּבראׁשי ּגּבֹורים הּצבת וגם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנס,

ּתֹורה, מׁשנה לֹומר ּכׁשהתחיל ׁשבט, חדׁש ּבראׁש א נּסי. ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹלנּצחֹון

הרי ּומלחמֹותיו לארץ, העם את יכניס ּׁשּיהֹוׁשע ּבברּור ידע ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכבר

ׁשל ּתהיה הראׁשֹונה הּפלּגה ׁשּכל צּוה לכן הּטבע; ּבדר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהיּו

ּגּבֹורים.     ִִ
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יתטו יהבית ְְִִָָָּולמכיר

ְִָּגלעד:

דראּובןטז ְְְִִֵָּולׁשבטא

מן יהבית דגד ְְְְִִִָָָּולׁשבטא

ּגֹו דארנן נחלא ועד ְְְְֲִַַַָָֹּגלעד

יּובקא ועד ּותחּום ְְְֲַַָָנחלא

עּמֹון: ּבני ּתחּום ְְְֲֵַַָדנחלא

ּותחּומּהיז וירּדנא ְְְְְֵֵַָָּומיׁשרא

דמיׁשרא יּמא ועד ְְְִֵֵַַַָָמּגנֹוסר

מׁשּפ ּתחֹות דמלחא ְְְְִַַַָָיּמא

מדינחא: ְְִַָָָָמרמתא

ּבעּדנאיח יתכֹון ְְִִֵַָָָּופּקדית

אלהכֹון יי למימר ְְֱֲִֵַָָָההיא

הדא ארעא ית לכֹון ְְְַַָָָָיהב

ּתעּברּון מזרזין ְְְְְְִֵַַָלמירתּה

יׂשראל ּבני אחיכֹון ְְֲֳִֵֵֵָָקדם

חילא: מזרזי ְְֵֵָָָּכל

וטפלכֹוןיט נׁשיכֹון ְְְְְֵַלחֹוד

בעיר ארי ידענא ְְְְְֲִִֵַָּובעירכֹון

ּבקרויכֹון יתבּון לכֹון ְְְְִִֵֵַסּגי

לכֹון: יהבית ְְִִָּדי

לאחיכֹוןכ יי יניח ּדי ְְֲִִֵַַַָעד

ית אּנּון אף וירתּון ְְְְִֵַָָּכותכֹון

יהב אלהכֹון דיי ְְֱֲֵַַָָָָארעא

דירּדנא ּבעברא ְְְְְְִַָָלכֹון

ּדי לירּתתּה ּגבר ְְְִִֵַֻּותתּובּון

לכֹון: ְְִָיהבית

      

פמ"ד)ּברּבֹות ּומצינּו(ב"ר חּוי זה ׁשהרפאים ְְִִִִֶֶַָָָ
ּבעלֹותם להם ׁשּנתן הּז' ּבכלל הּכתּוב ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמנאֹו
מעני אתכם אעלה ואמר ּדכתיב מצרים ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמארץ
אּלא וגֹו', והחּוי וגֹו' הּכנעני ארץ אל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָמצרים
אּלא רפאים נחׁשבת עֹוג ארץ ׁשאין ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָוּדאי

מעצמן: ְְֵֶַָָָׁשּנטלּוה
˙"‡Âנזּכר ּכן ּגם ׁשהאמֹורי מצינּו והלא ¿ְֱֲִִִֵֶַַָָָֹ

ׁשּיּתן ה' אמר אׁשר עממין ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָּבׁשבעה
ּדכתיב סיחֹון והּוא מצרים מארץ ּבעלֹותם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָלהם

כ"א) כ"א ּוכתיב(ּבּמדּבר האמרי כ"ה)מל (ׁשם ְְֱִִִֶֶַָָָֹ

קׁשיתנּו וחזרה האמרי ּבערי יׂשראל ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֻוּיׁשב
האמֹורי ערי ּכי קׁשיא, אינֹו זֹו ספרי, ְְְְֱִִִִִֵֵֵָָָֻלדברי
לאברהם ה' ּׁשּנתן מה אינם ּבסיחֹון ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָהאמּורים

ׁשם ּבפי' הּכתּוב ׁשּגּלה כ"ו)ּכמֹו חׁשּבֹון(ׁשם ּכי ְְְִִֵֶֶַָָָָ
מֹואב ּבמל נלחם והּוא וגֹומר סיחן ְְְְִִִֵֶַָֹעיר

הרי וגֹו', מּידֹו ארצֹו ּכל את וּיּקח ְְֲִִִֵֶַַַָָָהראׁשֹון
ּבּה ׁשּזכה אּלא היא, מֹואבית סיחֹון ֲִִִֶֶֶֶֶָָָָׁשארץ
ׁשהיה סיחֹון ּבׁשביל אמֹורי ונקראת ְְְֱִִִִִִֵֶָָסיחֹון
מּתנת ּבכלל ּבאה לא ּולעֹולם האמֹורי על ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹמל

זמּנם: ׁשהּגיע אּמֹות ְְִִִֶַַָָֻׁשבעה
„BÚא ּכל לעֹולם ּכי רפאיםנראה ּבׁשם ׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ

ואת לאברהם ה' ּבמאמר נכלל ְְְְְְֲִֶֶַַַָָָֻיכּנה
נתן אׁשר ּבכלל ועֹוג סיחֹון וארץ ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהרפאים,
האמֹורי ארץ הּכתּוב קראּה ׁשהרי היא ְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָה'
ׁשהם רפאים קראּה הרי ּכן ּגם עֹוג ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָוארץ
ּפרט ׁשאמר ספרי ׁשל ּבריתא ּופרּוׁש ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהחּוי,
הגם ּכי הארץ, יׁשיבת על הּוא הּירּדן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָלעבר
הארצֹות ּכל לא לאברהם עממין ז' ה' ְְֲֲִֶַַָָָָָָָֹׁשּנתן
ּבהם, לדּור ראּויים ׁשּיהיּו זה ּבענין ְְְְִִִֶֶֶָָָָׁשוֹות
ׁשּמצינּו עצמֹו הארץ קדּׁשת ּכענין זה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻויהיה

ּבמקֹומֹותיה, עצמּה ּבארץ קדּׁשה הדרגֹות ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָֻעׂשר
והגם למּטה, ּפחּותה ועֹוג סיחֹון ארץ ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָותהיה
עּמּה לׁשלל ּתהיה לאברהם אֹותּה ה' ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָׁשּנתן
לׁשּמה אֹו הּׁשלל ּכׁשאר ּתהיה הארץ ְְְְִִֶֶַַָָָָָָוגּוף

לדירה: לא ְֲִָָֹאבל
‡e‰Âלעבר ּפרט לנּו לתת ּבספרי ּׁשאמרּו מה ¿ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

אל ּבאתי לֹומר הּכתּוב ּדקּדק ׁשם ְְִִֵֵֶַַַַָָָהּירּדן
הארץ ּפי' לנּו לתת ה' נׁשּבע אׁשר ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
למעט לדירתנּו, לנּו ׁשּיּתן ה' נׁשּבע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאׁשר
נתן לא לנּו ׁשּנתנם ׁשהגם הארצֹות ְְֲֲֶֶַַָָָָָָָֹׁשאר
לקדּׁשה, ראּויה ׁשאינּה מּפני לדירה ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֻהארץ
ׁשהם ואדֹום ּומֹואב עּמֹון ּכן ּגם ׁשּנתן ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָותמצא

ּוכתיב והּקדמֹוני והּקניזי מ"ט)הּקיני (ירמי' ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָ

ראּויה היתה כן ּוכמֹו לׁשּמה, אדֹום ְְְְְְֱֵַָָָָָָוהיתה
יׂשראל ארץ אבל ועֹוג, סיחֹון ארץ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָלהיֹות
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ּפּקדיתכא יהֹוׁשּוע ְְִֵַַָוית

עיני למימר ההיא ְְִִֵֵַָָָָּבעּדנא

יי עבד ּדי ּכל ית ְֲֲִַָָָָָחזאה

מלכּיא לתרין ְְֱֲִֵַַָָאלהכֹון

לכל יי יעּבד ּכן ְְְִֵֵֵַָָָהאּלין

עבר אּת ּדי ְְְִֵַַָָָמלּכותא

ְַָלתּמן:

אריכב מּנהֹון תדחלּון ְְֲֲִִֵָלא

יגיח מימרּה אלהכֹון ְְְֱֲִֵֵַָָיי

ס ס ְלכֹון:ס

    

      
ׁשם. לׁשּכן ליׂשראל לתת ה' ּׁשּנׁשּבע מה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹהיא
נתן ׁשּלא ׁשהגם ּכן ּגם זה ּכלל ל ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹוׁשמֹור
עּמּה נתן ׁשּלא וגם ּבּה, לדּור הארץ ְֶֶַַַָָָָָָֹה'
ּבּה לנהג יׁש יׂשראל רב ּוכבׁשּוה ְְְְְִִֵֵַָָָָָָֹֹלאברהם

ה': לפני ׁשּנכּבׁשה ּבׁשביל קדּׁשה ְְְְְִִִִִֵֶָָֻּדין
Â.'B‚Â‡˙כא) È˙Èeˆ ÚeLB‰Èלבל צּויתי ּפרּוׁש ¿∆¿«ƒ≈ƒ¿ְִִֵֵַ

לא ּבסמּו ׁשאמר ּכמֹו מהעּמים, ְְִִֵֶַַָָָָֹיירא
הרֹואת עיני מאמר על חֹוזר ואינֹו ְֲִֵֵֵֶַַַָָֹּתיראּום,
סמ ׁשּלא וטעם צּוּוי, לׁשֹון יצּדק לא ּבזה ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֻּכי
ּוכתבֹו ועֹוג סיחֹון נפילת למאמר זה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָמאמר
ראּובן ּובני ּגד לבני ארצם הנחלת ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָאחר
ׁשהתנה זה ּתנאי ׁשּמאמצעּות לפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּותנאיהם,
הּמחּוׁש יּולד ראּובן ּובני ּגד ּבני עם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָמׁשה
הּלֹוחם הּוא וה' ּבּגּבֹורים, עזר ּׁשּמבּקׁש ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַמּמה
אׁשר ראּובן, ּובני ּגד ּבני ּבחלּוצי ּצר ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָֹמה

מאמר סמ ּכן ÚeLB‰Èעל ˙‡Âלמאמר וגֹו' ֲֵַַַַָ¿∆¿«ְְֲַַ
ּתחׁשב ׁשּלא לֹומר ראּובן ּובני ּגד ּבני ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָֹֹחלּוצת

ּגבּורת ּכיׁשּצרי יראה, ּבלּב ותבֹוא חֹוגרים ְְְְְְִִִִִֶַָָָ
אמר ּׁשּגמר מה והּוא למלחמה, צריכין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹאינכם

,ÌÎÏ ÌÁÏp‰ ‡e‰ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èkלֹומר ּדקּדק ƒ¡…≈∆«ƒ¿»»∆ְִֵַ
‡e‰ּגד ּבני מּמצות הּנׁשמע מחּוׁש ְְְְִִִִֵֵַַַָָלמעט

ׁשהצר וטעם ּתעברּו, חלּוצים ראּובן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַֻּובני
ּבפרׁשת ּפרׁשּתי ראּובן ּובני ּגד ּבני ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָלחלּוצת

ּכל: את ּבּפסּוק ּבסמּו ועּין ְְֵֵַַַָָָמּטֹות,
˙Úa.‡Ï ‡È‰‰אֹומרֹו ‰‰È‡,טעם ˙Úa'ּפי »≈«ƒ≈…ְַַ»≈«ƒֵ

ּגד ּבני עם ׁשהתניתי הּתנאי ׁשראה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבעת
ׁשּפרׁשּתי ּדר על הּמחּוׁש יעֹור ראּובן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַּובני

ואֹומרֹו לזה, הּקֹודם אפׁשר‡Ï,ּבּפסּוק ְְֵֶַַָָ≈…ְֶָ
לזה עצמֹו זה לׁשֹון ההיא ּבעת לֹו אמר ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
עֹוד זה. הּוא הּמאמר מכּון ּפי' לאמר ְֲֵֵֶַַַָָָֹֻאמר
ׁשּיּכנסּו ּבזמן ליׂשראל לאמר ׁשּצּוהּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹירצה

מּלּבם: מר להסיר עממין ז' ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָֹלמלחמת
˙‡.'B‚Â ‰ÚÈ k 'B‚Â ‰Ú L‡ Ïkּבמאמר ∆»¬∆»»¿≈«¬∆¿ְֲַָ

ראּובן ּובני ּגד לבני מצותֹו טעם ּכלל ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָזה
ׁשעׂשה ּכדר ּכי הּירּדן, את יׂשראל עם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלעבר
הּממלכֹות לכל יעׂשה ּכן האמֹורי מלכי לב' ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָה'
היּו האמֹורי מלכי ׁשני ׁשּמעׂשה ּוכׁשם ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָוגֹו'
ּבעבר כן ּכמֹו עׂשר ׁשנים יׂשראל ׁשבטי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיחד

ה', לפני חלּוצים נקּבצים ּכּלם יהיּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֻהּירּדן
ּגד ּבני ׁשּיעברּו מׁשה ׁשּצּוה הּוא זה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָּולטעם
אבל מצוה, למלחמת חלּוצים ראּובן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָּובני
ּומעּתה החלּוצים, ולא הּנלחם הּוא ה' ְְְֲִִֵַַַָָָֹלעֹולם
עיני ליהֹוׁשע לֹומר מׁשה יכֹול היה ִֵֶֶַַָָָֹֻלא
ּגד ּבני עם ׁשהתנה אחר אּלא וגֹו' ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹהרֹואת
זה זּולת אבל חלּוצים, לעבר ּוראּובן ְְֲֲֲִֵֵֶַַָֹ(ּובני)
י"ב זכּות ּדֹומה ׁשאינֹו ּׁשראה מּמה ראיה ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאין
עצמֹו והּוא ּומחצה, ט' לזכּות ְְְְֱִִֶַָָׁשבטים

ּבּפסּוק ו')ׁשּפרׁשּתי ל"ב ּתׁשבּו(ּבּמדּבר ואּתם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּוראּובן: ּגד לבני ׁשאמר ְְִֵֵֶַָָֹפה

אמרÏ.Ìe‡È‡כב) ליהֹוׁשע ׁשּמדּבר הגם …ƒ»ְֲִֵֶַַַַָֻ
לֹומר יׂשראל ּכל גם לכלל רּבים ְְְִִִֵַַַָָֹלׁשֹון
ּכי מהם ירא מּיׂשראל אחד אפּלּו יהיה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּלא
ליׂשראל, לאמר ּׁשּפרׁשּתי ּולמה להם, נלחם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹה'
ׁשּיבטחּו ליׂשראל ּבֹו ׁשּידּבר לׁשֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָאמר

חּיים: ִִֵַֹּבאלהים
ÌÈ ˙L ˙ÏÁ¬»«»»«¿»ƒ

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' מנ"א, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' מסעי, וכבקשתו הנני עונה עליו יוצא מהתור.

הוא אלא  כן  וכנראה שמשני הצדדים  בזה מתאימים  שידוך שכל הפרטים  לו  ותוכנו שמציעים 

שממקום שהוא בא היו אנשים כאלה שנזהרו מלהשתדך עם גרושה.

הכלל  מן  יוצאים  במקרים  רק  ההם  בזמנים  גם  הנה  ספרים  בכמה  עד"ז  המובא  למרות  הנה 

מיוחדים נזהרו בהנ"ל ובפרט בזמננו זה ובפרטי פרטית שאשה כשרה היא וכו' ולכן לדעתי יש לקרב הדבר 

ובפנימיות  דתורה  בנגלה  התורה  בלימוד  להוסיף  עליו  הרי  מעשיו  לפי  הוא  שני  שזיווג  שאמרז"ל  וכיון 

התורה זוהי תורת החסידות ובקיום המצות בהידור, וליתן - עד לאחר החתונה בשעה טובה ומוצלחת - 

בכל יום מימות החול קודם התפלה איזה פרוטות לצדקה, והשי"ת יצליחו לבנות ביתו לבנין עדי עד בית 

יהודי חסידותי. - וידוע ספור רז"ל )ב"ר ספי"ז( בחסידה שנתגרשה ואח"כ נישאת כו' שאפילו לכזה - ל"ע 

- עשאתו צדיק.

בברכה.



מי

דברים פרשת  לשבוע  תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ט תמוז
מפרק קמ
עד פרק קנ

יום רביעי - ג' מנחם-אב
מפרק יח

עד פרק כב

יום שני - א' מנחם-אב
מפרק א

עד פרק ט

יום חמישי - ד' מנחם-אב
מפרק כג

עד פרק כח

יום שלישי - ב' מנחם-אב
מפרק י

עד פרק יז

יום שישי - ה' מנחם-אב
מפרק כט

עד פרק לד

שבת קדש - ו' מנחם-אב
מפרק לה עד פרק לח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 

ב"ה א' ט"ו סיון, תרפ"ח, ריגא

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מניין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
)כמו שנחלק לימי החודש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת בתקפה 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו עניין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...



מב             

תמוז כ"ט ראשון יום
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ב.9. ג, א.10.איכה כו, ב.11.ברכות פה, יומא

             

מנחםֿאב א' שני יום
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ב.12. לח, יומא א. קד, ה.13.שבת שם, י.14.תהלים יד.15.שם, א.16.שם, קנג, שבת יג.17.ראה יח, ב ב.18.שמואל ב, 19.במדבר

א. לו, גיטין ב. פח, לא.20.שבת ה, א.21.שופטים יז, השנה ראש



מג              

מנחםֿאב א' שני יום
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ב.12. לח, יומא א. קד, ה.13.שבת שם, י.14.תהלים יד.15.שם, א.16.שם, קנג, שבת יג.17.ראה יח, ב ב.18.שמואל ב, 19.במדבר

א. לו, גיטין ב. פח, לא.20.שבת ה, א.21.שופטים יז, השנה ראש



מד             

מנחםֿאב ב' שלישי יום
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.1 Â„  Úמששים א' (דגיהנום) דעוה"ז אש (הנפש), הגוף יסורי ; ובאיכות בכמות בשנים והטובה שהחילוק בכ"ז "הנקודה
מילין)". (אלפים טפח השמש), (גלגל 2.צל Â„  Ú."איכות כמות, י"ל - הל' 3."ב' Â„  Úובמילא"

כביאתו". - מעוה"ז 4.צאתו Â„  Úשזהו ב.5.ענין".ÂÚ„"משמע נז, 6.ברכות Â„  Úכמ"ד "סתם
שם". לפסחים הגאונים אוצר וראה ואכ"מ). זו. בסוגיה השקו"ט וידוע ב. צד, (פסחים קבוע ומזל חוזר א.7.גלגל לט, ז.8.יומא כ, קדושים

             

מנחםֿאב ג' רביעי יום
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מ"ב.9. פ"ד דהשם1.אבות אגב הוא "ואולי – רבים לשון קודש", "אגרות זה חלק שם להיות צריך היה שלכאורה מעיר, שליט"א הרבי
וצ"ע. התשובה'". 2.267."אגרת ע' ח"י שיחות לקוטי ראה א. צג, 3.170.שבת ע' ה'תש"ח המאמרים השילוני.4.ספר 5.אחי' 

 ."(וא"ו פנ"ח, מב"ר והוא נב. כד, שרה חיי (פרש"י ע"ז שמודים הבשו"ט ועל מ"ג.6."בקשר ח.7.פ"ו יט, תהלים



מה              

מנחםֿאב ג' רביעי יום
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מ"ב.9. פ"ד דהשם1.אבות אגב הוא "ואולי – רבים לשון קודש", "אגרות זה חלק שם להיות צריך היה שלכאורה מעיר, שליט"א הרבי
וצ"ע. התשובה'". 2.267."אגרת ע' ח"י שיחות לקוטי ראה א. צג, 3.170.שבת ע' ה'תש"ח המאמרים השילוני.4.ספר 5.אחי' 

 ."(וא"ו פנ"ח, מב"ר והוא נב. כד, שרה חיי (פרש"י ע"ז שמודים הבשו"ט ועל מ"ג.6."בקשר ח.7.פ"ו יט, תהלים
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.8:‡"ËÈÏ˘ "Â‡ ˜"Î ˙‰."גמרא בהם שאין המס' גם צ"ל הש"ס דחלוקת ˘ËÈÏ"‡:9."מכאן "Â‡ ˜"Î ˙‰לשלול "הכוונה
פיהמ"ש, ראה - סיפור אלא שאינן (ואף ומדות תמיד גם (כנ"ל), וטהרות זרעים גם ס"ז), סתקפ"ב או"ח בשו"ע ואחרונים ט"ז (עיין ככולו רובו

בתיו"ט ˘Ì˘."(.10:‡"ËÈÏהועתק "Â‡ ˜"Î ˙‰"Ê‡˘."זה במובן גם ˘ËÈÏ"‡:11."תמימה" "Â‡ ˜"Î ˙‰בזה הכוונה "אולי
(בהיותו דכאו"א הלימוד שעי"ז דרבים, ת"ת ה"ז שבנדו"ד –˜ÏÁ."ביותר הלב) (לאמץ ותוצאותיו ד.12.מהרבים) פס"א, Î"˜13.ב"ר ˙‰

:‡"ËÈÏ˘ "Â‡."הש"ס – עסקינן ˘ËÈÏ"‡:14."דבה "Â‡ ˜"Î ˙‰."סוסכ"ט אגה"ק ב.15."עפמש"כ ג, ‡16"Â.משלי ˜"Î ˙‰
:‡"ËÈÏ˘."גבורות או חסדים רובו זו"ן – ותושבע"פ תושב"כ נ"ל: יז.17."יותר לא, ˘ËÈÏ"‡:18.משלי "Â‡ ˜"Î ˙‰תו"א "ראה

יתרו". ס"פ ובכ"מ.19.(ואוה"ת) ב. לב, האזינו ובכ"מ.20.ספרי מ"ג. היא21.פ"ג שאמונה למה רבים ל' "מתנים" מתאים כיצד השאלה, על
כתב ˘ËÈÏ"‡:אחת, "Â‡ ˜"Îחיים מים "גם (1'ÂÎÂ 'ÂÎÂדחלק מתניו איזור צדק והי' עה"פ [באוה"ת] עיי"ש (2 רבים. ל' -ÛÂ‚‰למטה

"מתנים" זהו ש"נמשך"ÈÏÂ‡Âמהלב מפני רבים ל' דנק' ÈÏÂ‡Âי"ל ˘ ÎÂ ÌÈÎÈ È˘ולא אנכי שתים גם אבל אחת דהיא באמונה יותר עוד
אלקי' דיבר אחת בזה גם למה הטעם עפ"ז ויל"פ לך. וק"ל".˘˙ÌÈיהי' הנ"ל לביאור - רפ"כ מתניא ג"כ ולהעיר שמעתי. השאלה,22.זו על

כתב חפצו, למחוז הגוף את מוליכים שהמתנים מה הענין (אמונה) בנמשל מבאר הזקן רבנו אין ˘ËÈÏ"‡:מדוע "Â‡ ˜"Îאגה"ק כוונת "עיקר
בעוז חגרה הכתוב פי' וגם ועניני'. לתפלה בנוגע - וכו' הש"ס לימוד שמחזק אף - Ê‰זו ‡Ï ‡ולכן מצ"ע). הכתוב לבאר - כ"כ (ולא כו'

- לזרועות בנוגע ע"ד"Âמבאר עכ"פ בקיצור התפלה, ענין שזהו -˘‡.כאן ביאורו ענין אין בספ"מ) כמובן - (מצות הגוף אבל התבוננות, -
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"דצינה33. שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .38 יג. ה, תהלים .37 ועוד. א. קכא, זח"ב .36 ח. ו, ואתחנן .35 ה. ט, משלי .34 ג. לז, תהלים
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ב". ט, שערים מאה וראה שם. ובהנסמן ב ב, שערים מאה בס' ואגה"ק שם. ובמפרשיו ב 49.סב,   ומש"כ"

העמידה". לתפלת הכוונה שם – אחת שעה עצמה בתפלה מאריכים היו הראשונים חסידים דאפילו ב) לב, בהגהה.50.(ברכות ס"ב סר"צ
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מנחםֿאב ה' שישי יום
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ה. ו, ואתחנן .47 טו. א, א' שמואל .46 הקו"א. שבסוף – תוכיח הוכח ד"ה באגה"ק .45.48   מזח"א "ולהעיר
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מנחםֿאב ו' קודש שבת יום
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ואילך. יא.3.שסז לב, טו.4.וישלח כח, ויצא
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ג.5. כו, א".6.בחוקותי לב, שבת בש"ס "מיוסד שליט"א: אדמו"ר כ"ק 7.הערת   ."שם חדא"ג 8."ראה
  ."כאן בב"ר הוא 9."וכן   ."שם ו10."כבחדא"ג ב, השירים ב.11..שיר לא, 12.ירמיה

ב. ז, כז.13.מיכה יח, שם.14.וירא א.15.וישלח ד, ברכות
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ג.5. כו, א".6.בחוקותי לב, שבת בש"ס "מיוסד שליט"א: אדמו"ר כ"ק 7.הערת   ."שם חדא"ג 8."ראה
  ."כאן בב"ר הוא 9."וכן   ."שם ו10."כבחדא"ג ב, השירים ב.11..שיר לא, 12.ירמיה

ב. ז, כז.13.מיכה יח, שם.14.וירא א.15.וישלח ד, ברכות
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יב.16. כט, יא.17.דה"א יא, ישעי' ועוד.18.ראה ו. לא, ט. ו, ירמי' א.19.ראה יז, ר"ה 20.ראה   לכאורה"
אין לכאורה נכאה ברוח המדברים יד) יח, כב. יז, יג. טו, (משלי הכתובים ג' דכל גו' בכותבו מרמז למה (2 בזה. מוסיף מה (1 מובן: אינו
ורוח כב) (יז, למשלי דכוונתו וי"ל ב"גו'". מרמזו וכאן הענין כל מביא גו' מענה בהכתוב זה לפני (3 לטוב). אינם (ואדרבא כלל לכאן שייכים

תיבש רקנכאה לא יהי' נכאה רוח וע"י מעצמי) עצם עה"פ – פ"ט באדר"נ גם וכן וי"ג ספי"ז. (ב"ר להתפייס וקשה תוקף ענינו דגרם .
ב"גו'". רמזו רק לכן בטוב אינו הכתוב דהסיום דפשוטו וכיון וגו'. הפנים כמים כו' האי וכולי יותר ועוד שיתפייסו גם כ"א חמה משיב

יט.21. כז, משלי



נג היום יום . . . 

ה'תש"גכט תמוזיום ראשון

חומש: דברים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ט. וביאור . . . דר"ה.

ֲעִמיָדה  ְיָלה ּבַ ּלַ עֹות ּבַ ׁש ׁשָ ָכל יֹום ׁשֵ ֶהְחִליט ִלְלֹמד ּבְ ַמח ֶצֶדק", ְוָתְכָנּה, ׁשֶ ַתב ַיד ֹקֶדׁש ַה"ּצֶ ְתָקא ּכְ ָמְצאּו ּפִ
ִעּיּון. ְלָחן ָערּוְך ּבְ ָעה ֶחְלֵקי ׁשֻ ְלִמי ְוַאְרּבָ ְבִלי ִוירּוׁשַ "ס ּבַ ם ְוָעַבר ַעל ׁשַ ּיֵ ּקִ ִנְגֶלה, ְותֹוָדה ַלה' ׁשֶ

ה'תש"גא מנחם אב, ראש חדשיום שני

חומש: דברים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק י. והנה . . . .דזמרה כנודע.

נּו ָעָליו  ה ַרּבֵ ְדלּות, ְוִיְלֹמד ּתֹוָרה ִעם ָהָאבֹות ּוֹמׁשֶ ַתְכִלית ַהּגַ ְהֶיה ּבְ ּיִ ֲהַגם ׁשֶ ְהֶיה ָעָנו. ּדַ ּיִ יַח, ׁשֶ ׁשִ ַמֲעַלת ַהּמָ
ׁשּוִטים. ים ּפְ ם ִעם ֲאָנׁשִ ּטּול ִלְלֹמד ּגַ ַתְכִלית ָהֲעָנָוה ְוַהּבִ ָכל ֶזה ִיְהֶיה ּבְ לֹום, ּבְ ַהּשָׁ

ה'תש"גב מנחם אביום שלישי

חומש: דברים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ומאחר שהתפלה . . . עילאה.

ָרָכה, ְוַכֲעבֹור ֵאיֶזה  ֹלא ּבְ ה ּבְ ִחּלָ ּתְ ר ִמְצָוה. ּבַ ים ֹקֶדם ַהּבַ ֵני ֳחָדׁשִ ין ׁשְ ִפּלִ ים: ַמְתִחיִלין ְלָהִניַח ּתְ הֹוָרָאה ָלַרּבִ
ְבָרָכה. בּועֹות ּבִ ׁשָ

ה'תש"גג מנחם אביום רביעי

חומש: דברים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק יא. ואמנם . . . ק לאין קץ.

משיחת אאמו"ר: יעמָאלט ווען משיח וועט קומען בב"א וועט מען ערשט ביינקען נָאך די גלות 
טעג. יעמָאלט וועט ערשט פארדריסען פאר ווָאס מ'האט ניט געטָאן אין עבודה. מען וועט ערשט 
דערהערען דעם גרויסען ווייטָאג פון העדר העבודה. איצטער אין די ימי הגלות, איז די ימי העבודה 

צו מכין זיין זיך צו ביאת המשיח בב"א.

לּות;  עּו ִליֵמי ַהּגָ ְעּגְ ָיֵמינּו, ָאֵמן, ִיְתּגַ ְמֵהָרה ּבְ יַח ָיֹבא ּבִ ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ "ּב[: ָאז, ּכַ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
לּות,  יֵמי ַהּגָ ֵעת ּבִ ר ָה'ֲעבֹוָדה'. ּכָ ל ֶהְעּדֵ דֹול ׁשֶ ַער ַהּגָ 'ֲעבֹוָדה'. ָאז ָיחּוׁשּו ֶאת ַהּצַ ָאז ִיְצָטֲערּו, ַמּדּוַע ֹלא ָעְסקּו ּבַ

ָיֵמינּו, ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ ׁשִ ֵהם ְיֵמי ָהֲעבֹוָדה ְלָהִכין ַעְצמֹו ְלִביַאת ַהּמָ

ה'תש"גד מנחם אביום חמישי

חומש: דברים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ומה שמשבחים . . . 200 היא מיד.

מיט דער גרעסטער הָארעוואניע קען מען ניט פארדינען קיין איין סענט מעהר וויפיל השי"ת 
הָאט ָאּפגעשטעלט, אז דער און דער מענש זָאל פארדינען. מען בעדארף טָאן וויפיל עס איז נויטיג, 



היום יום . . . נד

ָאבער מען מוז געדיינקען, אז די גַאנצע ארבעט, איז מער ניט ווי א טפל, דער עיקר איז די ברכה 
פון השי"ת, און די ברכה פארדינט מען ווען מען איז א ערליכער איד: תפלה בצבור, שמירת שבת 

בהידור, כשרות בהשגחה גדולה, חינוך הבנים בא מלמדים ערליכע אידען.

ָאָדם  רּוְך הּוא ָקַבע, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ר ַהּקָ ר ְלַהְרִויַח ֲאִפּלּו ֲאגֹוָרה ַאַחת יֹוֵתר, ֵמֲאׁשֶ יֹוֵתר, ִאי ֶאְפׁשָ דֹוָלה ּבְ ְיִגיָעה ַהּגְ ּבַ
ת  ְרּכַ ר הּוא ּבִ א ָטֵפל, ָהִעּקָ ל ָהֲעבֹוָדה ֵאיָנּה ֶאּלָ ּכָ ִבים ִלְזּכֹר, ׁשֶ חּוץ, ַאְך ַחּיָ ּנָ ה ׁשֶ ּמָ לֹוִני ַיְרִויַח. ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּכַ ּפְ
ת  ּבָ ִמיַרת ׁשַ ִצּבּור, ׁשְ ה ּבְ ִפּלָ יִדים ַעל[ ּתְ ַמִים: ]ַמְקּפִ ר ִהְננּו ְיהּוִדים ְיֵרֵאי ׁשָ ֲאׁשֶ ָרָכה ַמְרִויִחים ּכַ ֵרְך, ְוֶאת ַהּבְ ה' ִיְתּבָ

ַמִים. ֵהם[ ְיהּוִדים ִיְרֵאי ׁשָ ִדים ]ׁשֶ ִנים ֵאֶצל ְמַלּמְ דֹוָלה, ִחּנּוְך ַהּבָ ָחה ּגְ ּגָ ַהׁשְ רּות ּבְ ׁשְ ִהּדּור, ּכַ ּבְ

ה'תש"גה מנחם אביום שישי

חומש: דברים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"ש וחטאתי . . . פשעיו.

סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו, הָאט דער בעש"ט געזָאגט: אין יעדער דבר גשמי פון 
דברים המותרים זיינען פאראן טוב ורע: דער גשמי איז רע און דער חיות אלקי ווָאס איז מחי' דעם 
גשמי איז טוב. באדארף דער מענש ווָאס באנוצט דעם גשמי זיין א סור מרע, ניט וועלען דעם 
תענוג ווָאס איז פאראן אין דעם גשמי, און זיין ועשה טוב וועלען געשּפייזט און געהָאלפען ווערען 
פון דעם חיות אלקי ווָאס איז אין דעם דבר הגשמי. בקש שלום ורדפהו דער מענש ווָאס איז א סור 
מרע און א ועשה טוב, באדארף זוכען און נָאכלויפען צו מַאכען שלום צווישען דעם גשמי און חיות 

אלקי ווָאס איז איהם מחי'.

ִרים  ּתָ ָבִרים ַהּמֻ ִמי ֵמַהּדְ ׁשְ ָבר ּגַ ָכל ּדָ ם טֹוב: ּבְ ַעל ׁשֵ ֵרׁש ַהּבַ לֹום ְוָרְדֵפהּו". ּפֵ ׁש ׁשָ ּקֵ ה טֹוב, ּבַ "סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ
ִמי,  ׁשְ ּגַ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ׁשְ ִמי הּוא טֹוב. ָהָאָדם ַהּמִ ׁשְ ה ֶאת ַהּגַ ִמי הּוא ַרע, ְוַהַחּיּות ָהֱאֹלִקי ַהְמַחּיָ ׁשְ ִנְמָצִאים טֹוב ְוַרע: ַהּגַ
ה טֹוב', ִלְרצֹות ִלְהיֹות ִנּזֹון  ִמי, ְוִלְהיֹות 'ַוֲעׂשֵ ׁשְ ּגַ ְמָצא ּבַ ֲענּוג ַהּנִ ָצִריְך ִלְהיֹות 'סּור ֵמָרע', ֹלא ִלְרצֹות ֶאת ַהּתַ
ה טֹוב', ָצִריְך  הּוא 'סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ לֹום ְוָרְדֵפהּו', ָהָאָדם ׁשֶ ׁש ׁשָ ּקֵ ִמי. 'ּבַ ׁשְ ָבר ַהּגַ ּדָ ּבַ ע ֵמַהַחּיּות ָהֱאֹלִקי ׁשֶ ׁשַ ּוְלִהּוָ

הּו. ַחּיֵ ּמְ ִמי ְלֵבין ַחּיּות ָהֱאֹלִקי ׁשֶ ׁשְ ין ַהּגַ לֹום ּבֵ ׁש ְוִלְרּדֹף ַלֲעׂשֹות ׁשָ ְלַבּקֵ

ה'תש"גו מנחם אבשבת

חומש: דברים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: פרק יב. וטעם . . . ימצא טוב.

דער רבי )רבינו הזקן( בעת ער איז געקומען פון ּפעטערבורג, הָאט ער געזָאגט פאר'ן מיטעלען 
רבי'ן א מאמר - אינגַאנצען עטליכע שורות:  שאו ידיכם קדש - זהו העלאת המדות במוחין והארת 
המוחין במדות, וברכו את ה' - שממשיכים על ידי זה שם הוי' דלעילא, שעי"ז פועל שיהי' ־ יברכך 

ה' מציון - המשכת שם הוי' מעצמיות הנשמה, עושה שמים וארץ - שעי"ז הוא קיום העולמות.

אּו  ה ׁשּורֹות: "ׂשְ ּמָ ֶטְרּבּוְרג, ָאַמר ִלְפֵני ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ַמֲאָמר, – ַרק ּכַ א ִמּפֶ ר ּבָ ֲאׁשֶ ֵקן(, ּכַ נּו ַהּזָ י )ַרּבֵ ָהַרּבִ
יִכים ַעל ְיֵדי ֶזה  ְמׁשִ ּמַ ּדֹות, "ּוָבְרכּו ֶאת ה'" – ׁשֶ ּמִ ּמִֹחין ְוֶהָאַרת ַהּמִֹחין ּבַ ּדֹות ּבַ ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש" – ֶזהּו ַהֲעָלַאת ַהּמִ
ה  ָמה, "ֹעׂשֵ ׁשָ ם ֲהָוָי' ֵמַעְצִמּיּות ַהּנְ ַכת ׁשֵ ּיֹון – ַהְמׁשָ ְהֶיה "ְיָבֶרְכָך ה' ִמּצִ ּיִ ַעל ְיֵדי ֶזה ּפֹוֵעל ׁשֶ א, ׁשֶ ְלֵעּלָ ם ֲהָוָי' ּדִ ׁשֵ

ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ִקּיּום ָהעֹוָלמֹות. ַמִים ָוָאֶרץ" – ׁשֶ ׁשָ

            

ה'תש"ע תמוז כ"ט ראשון יום    

       
 

ערוך' ב'שולחן גם נפסק ו)כך 'י"ט, סי הרמ"א(אהע"ז וכתב .
שלא(שם) החרים גרשם רבינו אבל מדינא, זה "וכל זה: על

הדבר, וטעם דת". על שעברה לא אם מדעתה, שלא אשה לגרש
בנתינת ישראל בבנות ומזלזלים פרוץ שהדור גרשם רבינו שראה
וכשם האיש, לכח האשה כח להשוות תיקן לכן כרחה, בעל גט
אלא מתגרשת אינה האשה כך לרצונו אלא מוציא אינו שהאיש

א)לרצונה מב, כלל הרא"ש .(שו"ת
הבעל יכול פסול, בו נמצא כך ואחר מרצונה, גט קיבלה ואם

כרחה בעל שם)לגרשה צדק'(רמ"א ה'צמח ומבאר סי'. אהע"ז (שו"ת

בה.ה') חוזרת אינה שוב להתגרש, האשה שנתרצתה כיון :
פסק שליח, ידי על כרחה בעל אשתו שגירש במי ומעשה

ביהודה' ע"ה)(מהדו"קה'נודע שעברסי' כיון גירושין, כאן שאין
כדברי עבירה, לדבר שליח ואין גרשם' דרבינו 'חרם על

דאמר)התוספות ד"ה ב, י, בעבירה,(ב"מ שליחותו שעשה ששליח
השליחות. מכח שעשה המעשים בטלים

החושן' ה'קצות לדעת קפ"ב)אך לשליח(סי' אמר שלא כיון ,
האשה, את לגרש סתם מינהו אלא כרחה, בעל האשה את לגרש
דרבינו 'חרם על עבירה תוך הגט את נתן שהשליח אף כן, אם
אינו השליחות ומעשה מעצמו העבירה את עשה הרי גרשם',

בטל.
בפועל, ביהודה': ה'נודע דברי את מצדיק אפשטיין והגרמ"מ
לשליח אמר לא שהבעל אף ולכן להתגרש, רוצה אינה האשה
לדבר שליחות זו הרי כן ואם מינהו, לכך הרי כרחה בעל לגרשה

בטלים ומעשיו לד)עבירה סי' ב"ק מרדכי .(לבוש

ה'תש"ע מנחםֿאב א' שני יום    

         
           

         
ע"י הגט את לבטל יכול שהבעל הרמב"ם דברי לכאורה,
ומבטל דיבור אתי "לא שהרי תמוהים הוא", "בטל אמירת

א)מעשה" נט, לשמה(קדושין ס"ת שכתב למי דומה למה "הא ,
דבר שנעשה מה לפסול הימנו כל שלאו ומבטלו, וחוזר

ב)בהכשר"! לב, גיטין .(ריטב"א,
שכתבו הט"ו)יש פ"ג גירושין הל' מחנ"א שם, שהדבר(תורתֿגיטין ,

הדיעה ע"פ בב"ש,מבואר סק"א)(הובא קכ יכולאה"ע הסופר שאין
ואם לכך, הבעל שליח להיות כשנתמנה אלא הגט את לכתוב
את למפרע לבטל הבעל יכול נכתב שהגט לאחר גם כן

דיבור". ומבטל דיבור "אתי כי בדיבור, שנעשתה השליחות
אכן הסופר אם רק הגט את לבטל יכול הבעל זה לפי אמנם,
את כתב בעצמו הבעל כאשר אבל בשליחותו, הגט את כתב
מקום בשום זו הגבלה מצינו ולא לבטלו, יוכל לא הוא הגט,

ו) סימן אלגאזי, למהרי"ט מקושר, .(גט
אחר באופן לבאר כתבו עו,ובאחרונים סי' הערות (קובץ

סי' גיטין :לט)ברכתֿשמואל
יהיה שלגט פועלת וכו', 'לשמה' התנאים, כל לפי גט כתיבת
את מבטל הבעל אם לכן, בעלמא. נייר הוא זאת ולולי תוקף,
'לשמה' הייחוד את מסיר בעצם הוא הרי בדיבור, אפילו הגט,

הנשבר". כחרש הוא ו"הרי שבגט

ה'תש"ע מנחםֿאב ב' שלישי יום   

       
          
          
            
          

      
הגט כתיבת את לראות צריך מחו"ל גט המביא שליח

ובפניֿנחתם" "בפניֿנכתב ולהעיד ה)וחתימתו הל' ואינו(לעיל .
שיכולים מחו"ל גט המביאים שניים של דינם נשתנה מה מובן,

בפניהם"? ונחתם נכתב שלא "אע"פ הגט את להביא
לבאר: ויש

כתיבת את לאשר באה ובפניֿנחתם" "בפניֿנכתב העדות
אך יערער, שהבעל חשש למנוע כדי השליח לידי ומסירתו הגט
אותם, שלח שהבעל עדים הם הגט, את הביאו שנים כאשר

לערער יוכל לא ב)ושוב ב, גיטין דאתיוהו הרמב"ם(תוד"ה כלשון ,
הם שלוחיו שהרי זה... בגט לערער יכול הבעל אין "שהרי

עדיו".
במיגו נאמנים שלחם) (שהבעל עלֿעצמם מעידים שהם ואף

עלֿכך נאמנים והיו נתגרשה" "בפנינו לומר שם)שיכלו חת"ס .(חי'
נתגרשה' 'בפנינו השנים אמרו "שאילו הרמב"ם: שממשיך וזהו

גט". שם שאין אע"פ מגורשת זו הרי
אחר: באופן שביאר מי ויש

עדי עלֿידי נפעל הגירושין מעשה גט, שהביא אחד בשליח
("בפניֿנכתב כשרותו על יעיד שהשליח צורך יש ולכן החתימה,
מעשה הגט, את מביאים שנים כאשר אבל ובפניֿנחתם")
'עדי המהווים עצמם, השלוחים שני על מתבסס הגירושין

ובפניֿנחתם". "בפניֿנכתב שיאמרו צורך אין ולכן מסירה'.
'בפנינו השנים אמרו "שאילו הרמב"ם: לשון יומתק זה לפי

מגורשת זו הרי נתגרשה'   צורך שאין היינו – "
(חי' עצמו הגירושין מעשה על עדות כאן יש כי הגט בקיום

שם). ברכתֿשמואל שם. הש"ס על הגר"ח



נה             

ה'תש"ע תמוז כ"ט ראשון יום    

       
 

ערוך' ב'שולחן גם נפסק ו)כך 'י"ט, סי הרמ"א(אהע"ז וכתב .
שלא(שם) החרים גרשם רבינו אבל מדינא, זה "וכל זה: על

הדבר, וטעם דת". על שעברה לא אם מדעתה, שלא אשה לגרש
בנתינת ישראל בבנות ומזלזלים פרוץ שהדור גרשם רבינו שראה
וכשם האיש, לכח האשה כח להשוות תיקן לכן כרחה, בעל גט
אלא מתגרשת אינה האשה כך לרצונו אלא מוציא אינו שהאיש

א)לרצונה מב, כלל הרא"ש .(שו"ת
הבעל יכול פסול, בו נמצא כך ואחר מרצונה, גט קיבלה ואם

כרחה בעל שם)לגרשה צדק'(רמ"א ה'צמח ומבאר סי'. אהע"ז (שו"ת

בה.ה') חוזרת אינה שוב להתגרש, האשה שנתרצתה כיון :
פסק שליח, ידי על כרחה בעל אשתו שגירש במי ומעשה

ביהודה' ע"ה)(מהדו"קה'נודע שעברסי' כיון גירושין, כאן שאין
כדברי עבירה, לדבר שליח ואין גרשם' דרבינו 'חרם על

דאמר)התוספות ד"ה ב, י, בעבירה,(ב"מ שליחותו שעשה ששליח
השליחות. מכח שעשה המעשים בטלים

החושן' ה'קצות לדעת קפ"ב)אך לשליח(סי' אמר שלא כיון ,
האשה, את לגרש סתם מינהו אלא כרחה, בעל האשה את לגרש
דרבינו 'חרם על עבירה תוך הגט את נתן שהשליח אף כן, אם
אינו השליחות ומעשה מעצמו העבירה את עשה הרי גרשם',

בטל.
בפועל, ביהודה': ה'נודע דברי את מצדיק אפשטיין והגרמ"מ
לשליח אמר לא שהבעל אף ולכן להתגרש, רוצה אינה האשה
לדבר שליחות זו הרי כן ואם מינהו, לכך הרי כרחה בעל לגרשה

בטלים ומעשיו לד)עבירה סי' ב"ק מרדכי .(לבוש

ה'תש"ע מנחםֿאב א' שני יום    

         
           

         
ע"י הגט את לבטל יכול שהבעל הרמב"ם דברי לכאורה,
ומבטל דיבור אתי "לא שהרי תמוהים הוא", "בטל אמירת

א)מעשה" נט, לשמה(קדושין ס"ת שכתב למי דומה למה "הא ,
דבר שנעשה מה לפסול הימנו כל שלאו ומבטלו, וחוזר

ב)בהכשר"! לב, גיטין .(ריטב"א,
שכתבו הט"ו)יש פ"ג גירושין הל' מחנ"א שם, שהדבר(תורתֿגיטין ,

הדיעה ע"פ בב"ש,מבואר סק"א)(הובא קכ יכולאה"ע הסופר שאין
ואם לכך, הבעל שליח להיות כשנתמנה אלא הגט את לכתוב
את למפרע לבטל הבעל יכול נכתב שהגט לאחר גם כן

דיבור". ומבטל דיבור "אתי כי בדיבור, שנעשתה השליחות
אכן הסופר אם רק הגט את לבטל יכול הבעל זה לפי אמנם,
את כתב בעצמו הבעל כאשר אבל בשליחותו, הגט את כתב
מקום בשום זו הגבלה מצינו ולא לבטלו, יוכל לא הוא הגט,

ו) סימן אלגאזי, למהרי"ט מקושר, .(גט
אחר באופן לבאר כתבו עו,ובאחרונים סי' הערות (קובץ

סי' גיטין :לט)ברכתֿשמואל
יהיה שלגט פועלת וכו', 'לשמה' התנאים, כל לפי גט כתיבת
את מבטל הבעל אם לכן, בעלמא. נייר הוא זאת ולולי תוקף,
'לשמה' הייחוד את מסיר בעצם הוא הרי בדיבור, אפילו הגט,

הנשבר". כחרש הוא ו"הרי שבגט

ה'תש"ע מנחםֿאב ב' שלישי יום   

       
          
          
            
          

      
הגט כתיבת את לראות צריך מחו"ל גט המביא שליח

ובפניֿנחתם" "בפניֿנכתב ולהעיד ה)וחתימתו הל' ואינו(לעיל .
שיכולים מחו"ל גט המביאים שניים של דינם נשתנה מה מובן,

בפניהם"? ונחתם נכתב שלא "אע"פ הגט את להביא
לבאר: ויש

כתיבת את לאשר באה ובפניֿנחתם" "בפניֿנכתב העדות
אך יערער, שהבעל חשש למנוע כדי השליח לידי ומסירתו הגט
אותם, שלח שהבעל עדים הם הגט, את הביאו שנים כאשר

לערער יוכל לא ב)ושוב ב, גיטין דאתיוהו הרמב"ם(תוד"ה כלשון ,
הם שלוחיו שהרי זה... בגט לערער יכול הבעל אין "שהרי

עדיו".
במיגו נאמנים שלחם) (שהבעל עלֿעצמם מעידים שהם ואף

עלֿכך נאמנים והיו נתגרשה" "בפנינו לומר שם)שיכלו חת"ס .(חי'
נתגרשה' 'בפנינו השנים אמרו "שאילו הרמב"ם: שממשיך וזהו

גט". שם שאין אע"פ מגורשת זו הרי
אחר: באופן שביאר מי ויש

עדי עלֿידי נפעל הגירושין מעשה גט, שהביא אחד בשליח
("בפניֿנכתב כשרותו על יעיד שהשליח צורך יש ולכן החתימה,
מעשה הגט, את מביאים שנים כאשר אבל ובפניֿנחתם")
'עדי המהווים עצמם, השלוחים שני על מתבסס הגירושין

ובפניֿנחתם". "בפניֿנכתב שיאמרו צורך אין ולכן מסירה'.
'בפנינו השנים אמרו "שאילו הרמב"ם: לשון יומתק זה לפי

מגורשת זו הרי נתגרשה'   צורך שאין היינו – "
(חי' עצמו הגירושין מעשה על עדות כאן יש כי הגט בקיום

שם). ברכתֿשמואל שם. הש"ס על הגר"ח



נו            

ה'תש"ע מנחםֿאב ג' רביעי יום     

        
 

גלות הגלות. לענין בקשר זו הלכה מתפרשת החסידות בדרך
לקב"ה, ישראל כנסת בין גירושין היא מארצו ישראל עם
שלחתיה" אשר אמכם כריתות ספר זה "אי הכתוב: וכלשון

נ) .(ישעיה
עם כביכול הקב"ה נישואי נערכו תורה מתן בעת הנה, כי

המשנה וכדברי ב)ישראל, כו, מתן(תענית זה – חתונתו "ביום :
תורה".

יגלה ישראל שעם מראש ידע הקב"ה השאלה: ונשאלת
בתורה הדברים נאמרו ואף כה)מארצו, ד, ה'(ואתחנן "והפיץ

עם הקב"ה נישואי לחול יכלו איך כן, אם בעמים". אתכם

לגרשה"? ודעתו אשה אדם ישא "לא ההלכה לפי והרי ישראל,
הענין: ביאור

אינה מארצם, יגלו ישראל שבני בתורה, שנאמרה הנבואה
כתב כבר שהרי – אחרת ולא יהיה שכך מוחלטת, קביעה

ה"ד)ב"םהרמ פ"י נביא(יסוה"ת שניבא פורענות של שנבואות ,
להם". ונסלח תשובה שעשו "אפשר כי להתבטל, יכולות

ישראל עם את לעורר כדי נאמרה זו נבואה שכך, ומכיון
שנשואי אפוא, מובן, סטיות. כל ללא התורה דרך את לשמור
אלא לגרשה', 'דעתו של באופן היו לא ישראל וכנסת הקב"ה

לנצח. יהיו אלו שנשואין היתה הנבואה מטרת אדרבה,
   

ה'תש"ע מנחםֿאב ד' חמישי יום      

        
  

בדבר תנאים ב)נחלקו לט, "הכונס(יבמות שאול אבא לדעת :
נכסי [לרשת אחר דבר ולשום אישות ולשום נוי לשם יבמתו את
אלא אח אשת איסור הותר לא כי בערוה", פוגע כאילו אחיו]
אשת באיסור פוגע מצוה, לשם לא שכוונתו ויבם יבום, למצוות

לחליצה קודם יבום הדין שמעיקר אף ולכן, יג,אח. ,א)(בכורות
קודמת חליצה מצוה, לשם ביבום מתכוונים שאין כיון עכשיו,
ואף מקום", מכל - עליה יבוא "יבמה חכמים לדעת אך ליבום.
עכשיו גם ולכן איסור, בכך אין מצוה לשם מתכוין אינו אם

לחליצה. קודם יבום
הרי"ף נחלקו: הפוסקים שם)וגם ובפירושוהרמב"ם(יבמות (כאן,

שם) בכורות שמתהמשניות לאחר חכמים לדעת כי כחכמים, פסקו
ליבם ומותרת אח אשת איסור מהיבמה נסתלק בנים בלא בעלה
למצות קודמת יבום "מצות ולכן, מצוה, לשם לא נתכוון אפילו

ור"ת רש"י לדעת אך זמן", בכל רב)חליצה אמר ד"ה שם ,(יבמות
שאול. כאבא הלכה

ערוך ס"א)השולחן קס"ה סי' בין(אהע"ז במפורש הכריע לא
שיבום הרמב"ם, כשיטת נראה דבריו ממשמעות אך הדעות,
לסירובה מספק נימוק לה ואין להתייבם, רוצה אינה ואם קודם

והרמ"א כתובתה. ומפסידה כמורדת דינה שחליצה(שם)- פסק
כמורדת. דינה אין להתיבם, רוצה אינה ואם קודמת,

השלחן' ה'ערוך ט"ו)וכתב קס"ה סי' המזרח(אהע"ז שבארצות
נראה אם אמנם לייבם, נוהגים אין אשכנז ובמדינות לייבם, נהגו

הייבום. את מתירים למצוה שמתכוונים
האוסרת תקנה השי"ת, בשנת הרבנים קבעו ישראל ובארץ
מצווה, לשם מכוונים אינם היבמים שרוב ברור בזמננו כי יבום,
לחלוץ יש תורות כשתי התורה תהא שלא שלום דרכי ומשום

לייבם סי'ולא אהע"ז יצחק אומר'ה')(היכל 'יביע בשו"ת אך סי'. (ח"ו

עליהםי"ד) שקיבלו לספרדים תוקף לה אין זו שתקנה כתב
נוהג קהל כל ואם לחליצה. קודם שיבום ערוך', ה'שלחן הכרעת
לכל שמותר אחת בעיר דין בתי כשני זה הרי אבותיו, כמנהג
תהיה כך ידי שעל לחשוש ואין דינו בית פי על להתנהג קהל

תורות. כשתי התורה

ה'תש"ע מנחםֿאב ה' שישי יום     

          
          
             


ב)שנינו קלג, הגמרא:(ב"ב ושואלת נאמן". בני, זה "האומר :

מן אשתו את ולפטור "ליורשו, ועונה: הלכתא?" "למאי
היבום".

גם אלא הבכור, מיהו לקבוע רק בא לא 'יכיר' שדין מכאן
בנו מיהו חושןלקבוע ערוך שולחן י"ד; הלכה ב' פרק נחלות הלכות (רמב"ם

רע"ז סימן י"ב)משפט, .סעיף
שבנה ואומר אשה עם שזינה מי כאן הרמב"ם לדברי והנה,
הרי יבום לעניין אבל כבנו העובר ירושה לעניין הרי ממנו, הוא

אחרים, עם זינתה איתו שזינתה כשם שמא חוששים כי ספק, זה
ביבום. אותה לחייב אפשר אי ולכן

החילוק טעם מה הרא"ש: שאלת את מביא משנה' ה'לחם
ולגבי בני זה לומר האב נאמן לירושה שביחס ליבום ירושה בין
שמא הוא שהטעם אומר הרמב"ם ואמנם נאמן? אינו יבום
זו סברא מדוע אבל אחר", עם זינתה כך איתו שזינתה "כשם

הירושה? לגבי גם ספק יוצרת אינה
והביאור:

בתוספות ההסברים שם)אחד על(ב"ב לומר האב של לנאמנות
השנואה, אבן קאי נמי "דיכיר הוא: גרושה, בן שהוא בנו
דהיינו שנואה בן שהוא לומר דנאמן יכיר השנואה בן כלומר,
אותן נפרדות נאמנויות שתי יש כן, ואם בנישואיה". שנואה

            

האחרונים והסבירו הכתוב, שם)מחדש ב"ב משה אמרי שהתורה(ראה
נפרדות: הלכות שתי למעשה מלמדת

על בעלים שהאב וכיון סברא, על מבוססת לירושה הנאמנות
אבל עדים. נגד אפילו בדבר נאמנות לו נתנה התורה ממונו,
לומר נאמן שהאב כשם אחד, גדר היא ליוחסין הנאמנות
עדים. נגד נאמן יהיה לא שהאב יתכן ובזה בתי, את קידשתי
על לומר נאמנות לאב יש יכיר שמדין הרמב"ם שכתב מה וכן
לא אבל הירושה, דין לגבי רק היינו בנו שהוא מהשוק אדם

מהשוק אדם על לומר נאמן יהיה לא ודאי שהרי - לפוסלו
ממזר. שהוא עליו לומר כך ואחר בנו, שהוא

ואומר אשה עם שזינה מי הרמב"ם: שיטת את נבין מעתה
שזינתה חשש שיש למרות ירושה, לגבי נאמן ממנו הוא שבנה
מועילה זו נאמנות ואם ממונו על הבעלים הוא האב כי אחר, עם
זינתה שהאשה החשש את לסלק שתועיל וחומר קל עדים, נגד
עם שזינתה מהחשש להתעלם אין ליבום ביחס אבל אחר; עם

ספק. זהו ולכן אחר

ה'תש"ע מנחםֿאב ו' קודש שבת   

       
         


אברהם' ה'מגן יא)כתב סי' לישת(או"ח כי הסוברים שלדעת

גביו על עומד גדול כאשר קטן, ידי על כשרה מצוה מצות
בקטן כשרה הציצית טוויית גם מצוה, לשם לשמור ומלמדו

גביו. על עומד כשגדול
שחליצת הרמב"ם דברי לפי הנושאים, בין המחלקים יש אך
נאמר בגמרא כי דעת, בהם שאין לפי פסולה וחרשת חרש
התוספות, וכתבו קריאה. בני שאינן משום הוא הפסול שטעם
שגדול מועיל לכך שהרי דעת בני שאינם מצד לפסול אין כי

גבם. על עומד
דעת בהם שאין "לפי לכתוב דייק הרמב"ם אך

פירש שכך וכנראה החליצה, לעצם דעת בהם שאין ולא ,"
דעת בהם שאין היינו קריאה" בני שאינן "לפי הגמרא דברי את

הקריאה. ענין את להבין

כי גבם, על עומד כשגדול יועיל לא מדוע מובן זה ולפי
גט כתיבת כגון המעשה, על לכוון צריך כאשר רק מועיל הדבר
גירושי לשם הוא הכתיבה שמעשה להורות באה שהמחשבה
על עומד כשגדול מועילה שוטה ידי על גט כתיבת ולכן האשה,
לגרש יוכל עצמו שקטן מצאנו לא מאידך, ומלמדו. גביו
הגירושין את הפועל הוא הבעל רצון כי גביו, על עומד כשגדול
לגבי גם וכך הגדול. מכוח ולא מכוחו המחשבה שתהא וצריך
לקחתה" חפצתי "לא באמירתו שהרי בחליצה, הקריאה כוונת
את להבין היבמה על וכן הענין משמעות את להבין עליו

יבמי". "מאן האמירה משמעות
כי הציצית, בטוויית גם הגדול עמידת תועיל לא זה ולפי

שהמעשה להורות היא בה שהכוונה המצות מלישת הואבשונה
את לייחד עצמה, בכוונה ענין יש החוטים בטוויית מצוה, לשם

מועיל. גביו שעל הגדול אין ולזה מצוה, לשם הצמר
   



נז             

האחרונים והסבירו הכתוב, שם)מחדש ב"ב משה אמרי שהתורה(ראה
נפרדות: הלכות שתי למעשה מלמדת

על בעלים שהאב וכיון סברא, על מבוססת לירושה הנאמנות
אבל עדים. נגד אפילו בדבר נאמנות לו נתנה התורה ממונו,
לומר נאמן שהאב כשם אחד, גדר היא ליוחסין הנאמנות
עדים. נגד נאמן יהיה לא שהאב יתכן ובזה בתי, את קידשתי
על לומר נאמנות לאב יש יכיר שמדין הרמב"ם שכתב מה וכן
לא אבל הירושה, דין לגבי רק היינו בנו שהוא מהשוק אדם

מהשוק אדם על לומר נאמן יהיה לא ודאי שהרי - לפוסלו
ממזר. שהוא עליו לומר כך ואחר בנו, שהוא

ואומר אשה עם שזינה מי הרמב"ם: שיטת את נבין מעתה
שזינתה חשש שיש למרות ירושה, לגבי נאמן ממנו הוא שבנה
מועילה זו נאמנות ואם ממונו על הבעלים הוא האב כי אחר, עם
זינתה שהאשה החשש את לסלק שתועיל וחומר קל עדים, נגד
עם שזינתה מהחשש להתעלם אין ליבום ביחס אבל אחר; עם

ספק. זהו ולכן אחר

ה'תש"ע מנחםֿאב ו' קודש שבת   

       
         


אברהם' ה'מגן יא)כתב סי' לישת(או"ח כי הסוברים שלדעת

גביו על עומד גדול כאשר קטן, ידי על כשרה מצוה מצות
בקטן כשרה הציצית טוויית גם מצוה, לשם לשמור ומלמדו

גביו. על עומד כשגדול
שחליצת הרמב"ם דברי לפי הנושאים, בין המחלקים יש אך
נאמר בגמרא כי דעת, בהם שאין לפי פסולה וחרשת חרש
התוספות, וכתבו קריאה. בני שאינן משום הוא הפסול שטעם
שגדול מועיל לכך שהרי דעת בני שאינם מצד לפסול אין כי

גבם. על עומד
דעת בהם שאין "לפי לכתוב דייק הרמב"ם אך

פירש שכך וכנראה החליצה, לעצם דעת בהם שאין ולא ,"
דעת בהם שאין היינו קריאה" בני שאינן "לפי הגמרא דברי את

הקריאה. ענין את להבין

כי גבם, על עומד כשגדול יועיל לא מדוע מובן זה ולפי
גט כתיבת כגון המעשה, על לכוון צריך כאשר רק מועיל הדבר
גירושי לשם הוא הכתיבה שמעשה להורות באה שהמחשבה
על עומד כשגדול מועילה שוטה ידי על גט כתיבת ולכן האשה,
לגרש יוכל עצמו שקטן מצאנו לא מאידך, ומלמדו. גביו
הגירושין את הפועל הוא הבעל רצון כי גביו, על עומד כשגדול
לגבי גם וכך הגדול. מכוח ולא מכוחו המחשבה שתהא וצריך
לקחתה" חפצתי "לא באמירתו שהרי בחליצה, הקריאה כוונת
את להבין היבמה על וכן הענין משמעות את להבין עליו

יבמי". "מאן האמירה משמעות
כי הציצית, בטוויית גם הגדול עמידת תועיל לא זה ולפי

שהמעשה להורות היא בה שהכוונה המצות מלישת הואבשונה
את לייחד עצמה, בכוונה ענין יש החוטים בטוויית מצוה, לשם

מועיל. גביו שעל הגדול אין ולזה מצוה, לשם הצמר
   

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט תמוז, תשי"ד
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ה'תש"ע תמוז כ"ט ראשון יום

 
ׁשּיגרׁש והיא: עּׂשה. מצות ― אחת מצֹות. ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׁש
ׁשּלא והיא: תעּׂשה. לא מצות ― ואחת ּבספר. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹהמגרׁש

מּׁשּנּׂשאת. ּגרּוׁשתֹו ְֲִִִֶַָָיחזיר
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֵָּובאּור

 
בּכתב‡. אּלא מתּגרׁשת האּׁשה זה1אין ּוכתב לּה. ׁשּיּגיע ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

גט הּנקרא מן2הּוא הּגרּוׁשין עּקר הן דברים ועּׂשרה . ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ּברצֹונֹו אּלא האיׁש יגרׁש ׁשּלא א) הן: ואּלּו ב)3הּתֹורה, . ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

אחר ּבדבר ולא ּבכתב הּכתב4וׁשּיגרׁש ענין וׁשּיהיה ג) . ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מּקנינֹו והסירּה ּבינֹו5ׁשּגרׁשּה הּכֹורת ּדבר ענינֹו וׁשּיהיה ד) . ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

לׁשמּה6לבינּה נכּתב וׁשּיהיה ה) מחּסר7. יהיה וׁשּלא ו) . ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
ּכתיבתֹו אחר וׁשּיּתנהּו8מעּׂשה ז) [ּבלבד]. לּה נתינתֹו אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבתֹורת9לּה לּה וׁשּיּתנהּו ט) עדים. ּבפני לּה ׁשּיּתנהּו ח) . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
לּה10ּגרּוׁשין ׁשּנֹותנֹו הּוא ׁשלּוחֹו אֹו הּבעל וׁשּיהיה י) .11. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

הּזמן ּכגֹון ׁשּבּגט, הּדברים העדים12ּוׁשאר 13וחתימת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
סֹופרים מּדברי הּכל ― ּבהן .14וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶַַָֹ

.והיה ׁשּנאמר: הּתֹורה? מן אּלּו דברים ׁשעּׂשרה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּנין
ּבידּה ונתן ּכריתת ספר לּה וכתב ּבעיניו, חן תמצא לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻאם
ׁשאינֹו מלּמד, ― ּבעיניו' חן תמצא לא 'אם מּביתֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹוׁשּלחּה

ּברצֹונֹו אּלא ּברצֹונֹו15מגרׁש ׁשּלא נתּגרׁשה ואם אינּה16. ― ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ּברצֹונּה17מגרׁשת וׁשּלא ּברצֹונּה מתּגרׁשת האּׁשה אבל .18. ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ

ּבכתב‚. אּלא מתּגרׁשת ׁשאינּה מלּמד, ― 'לּה'19'וכתב' . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

לׁשמּה לבינּה,20― ּבינֹו הּכֹורת ּדבר ― ּכריתּות' 'ספר . ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבינֹו נכרת לא עדין ואם רׁשּות. עליה לֹו יּׁשאר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

―21לבינּה ּבידּה' 'ונתן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מגרׁשת, אינּה ― ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּביד אֹו ּבידּה הּגט ׁשּיּנתן עד מתּגרׁשת ׁשאינּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמלּמד,
ּכמֹו ּכידּה ׁשהּכל לחצרּה, אֹו ּכידּה, ׁשהּוא ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹׁשלּוחּה,
המׁשּלח ׁשהּוא הּגט ענין ׁשּיהיה ― 'וׁשּלחּה' ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיתּבאר.

מּמּנה. עצמֹו ׁשּיׁשּלח לא ְְִֶֶַַַָָֹאֹותּה,
הרי„. מגרׁשת, אּת הרי מׁשּלחת, אּת הרי לּה: ּכתב ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּכיצד?

― הענין ּבזה וכּיֹוצא אדם, לכל מּתרת אּת הרי ,לעצמ ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאּת
וגּופֹו מגרׁשת. זֹו אדם.22הרי לכל מּתרת אּת הרי ּגט: ׁשל ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻ

איׁש איני ,ארּוס איני ,ּבעל איני לּה: ּכתב אם ―אבל ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָ
עצמֹו את ׁשּיׁשּלח ולא ― וׁשּלחּה ׁשּנאמר: ּגט. זה .23אין ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
גט אינֹו ― חֹורין ּבת אּת הרי לאׁשּתֹו: הּכֹותב .24וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַ

ׁשּלא‰. ענינֹו אין ― מּביתֹו' 'וׁשּלחּה ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹזה
לידּה ּגט ּכׁשּמּגיע אּלא מּביתֹו; ׁשּתצא עד גרּוׁשיה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיגמרּו

גרּוׁשיה ּכמֹו25ּגמרּו ּבביתֹו, היא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ולא ּגרׁש ׁשאם אּלא 'וׁשּלחּה', נאמר ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיתּבאר.

מּביתֹו ּגרּוׁשתֹו26הֹוציאּה והחזיר ׁשּגרׁש ּכמי זה הרי ―27; ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּגט מּמּנּו צריכה ׁשּיתּבאר28לפיכ ּכמֹו ,29. ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

.Â:ׁשּנאמר ּכתיבתֹו? אחר מעּׂשה מחּסר יהיה ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּנין
הּוא ּונתינה ּכתיבה אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי ― ונתן ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻוכתב
הּכתיבה. אחר קציצה ׁשּמחּסר דבר יצא הּכׁשר. ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻהּגט
הּפרה לּה נֹותן ― הּפרה קרן על ּגט ּכתב אם ,30לפיכ. ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

וכן גט. אינֹו ― לּה ּונתנֹו ׁשּכתבֹו, אחר הּקרן חת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואם
ּבמחּבר ּכתב אחר31אם העדים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף , ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

גט אינֹו ― לּה ּונתנֹו .32ׁשּתלׁשֹו, ְְֵֵֶָָָ
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שלא1) נצטווינו כן ועל מקודם, גרושה הייתה כי - איש עמה כשיזנה אומרת האשה הייתה בלבד, בדיבור הגירושין היו "שאילו
כריתות". ספר לה וכתב שנאמר כמו לה מעיד בכתב אלא גירושין כתב2)ישלמו (וכן שהיא ותעודה שטר כל על נופל גט שם

סתם. "גט" אשה לגט לקרוא ורגילים פטורין" "גט כריתות" "ספר ותרגום גט), ערך את3)בערוך לכוף יכולה האשה שאין
לגרשה. ובשטר.4)בעלה בכסף מתקדשת שהאשה לקידושין בניגוד וכדומה, כסף ממנה.5)כגון עצמו את ישלח ולא

הגירושין.6) לאחר בו ותלוייה קשורה תהא המתגרשת.7)שלא זו אשה הכתיבה.8)לשם אחר קציצה שמחוסר לדבר פרט
רשותה.9) לתוך או שלוחה ליד מזוזה.10)או או חוב שטר בתורת מעצמה.11)ולא היא שתיקח כתיבת12)ולא תאריך

הגט.13)הגט. חכמים.14)על משמע".15)תקנת מדעתו - כורחו.16)"ונתן אותו17)על שכופים נותן שהדין ומי
כי - "מרצונו" נקראת זו שכפייה והטעם כשר, והגט אני רוצה שיאמר עד אותו מכה דין בית לגרש, רצה ולא אשתו את לגרש

האמיתי. רצונו על18)זהו שעברה לא אם מדעתה שלא אשה לגרש שלא החרים הגולה מאור גרשום "רבנו אולם כורחה. על
בכסף.19)דת". המתגרשת.20)ולא האשה אין21)לשם - לעולם יין תשתי שלא מנת על גיטך זה "הרי לה: שאמר כגון

מחמתו. זה תנאי לקיים אליו קשורה היא ימיה שכל כריתות", בו.22)זו יכתבו כך הגט כתב זו24)ממנה.23)עיקר שאין
מעבדות. שחרור לשון אלא גירושין, אחר.25)לשון אדם קידושי בה וחלים פנוייה היא עמה.26)והרי בקידושי27)ונתייחד

ביאה. עדי הםֿהם היחוד עדי שנבעלה, ראוה שלא פי על ואף שני.28)ביאה, גט התימנים: רבנו29)ובכתבֿיד דברי ושיעור
היחוד ועדי בביאה, שנית שקידשה לחוש יש יחוד, כדי בביתו שהתה אם אלא לידה, הגט הגעת עם נגמרו הגירושין עצם הם: כך

השניים. לקידושיה שני גט צריכה וממילא קידושיה, עדי מחוברת.30)הם כשהיא קרנה עם עלה31)יחד על כגון לקרקע,
לעץ. מחובר הוא הקלף32)כאשר שיחתוך צריך הגאונים, בשם מיימוניות" ב"הגהות וכתוב במחובר. נכתב הגט ותורף הואיל

כן ואחרי היריעה על תחילה כתבו שאם הגט, נוסח עליו יכתוב כן ואחרי היריעה מן הגט פסול,כשיעור הגט כשיעור ממנה חתך
יחתוך קלף באותו אחר גט ולהתחיל לחזור ורוצה בכתיבה טעות אירעה מקצתו שנכתב לאחר אם וכן קציצה". "מחוסר מטעם

המוטעה. הראשון את תחילה

             
  

.Êּבמחּבר ּכֹותבין הּגט33אין טפס הּטפס34אפּלּו ּכתב . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻ
והּזמן האּׁשה וׁשם האיׁש ׁשם ּכתב ּכ ואחר ּותלׁשֹו, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻּבמחּבר,

אדם' לכל מּתרת אּת ּכׁשר35ו'הרי ― לּה ּונתנֹו וחתמֹו, ,36. ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
.Áנקּוב ּבעציץ הּזרּוע העלה על הּגט ּכל על37ּכתב אף , ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

יקטם ׁשּמא ּגזרה ּפסּול, הּגט ― ּכּלֹו העציץ לּה ׁשּנתן .38ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
לּה ונֹותן עציץ ׁשל חרסֹו על הּוא ּכֹותב .39אבל ְְֲִֵֵֶַַָָָ

.Ë:ׁשּנאמר ּגרּוׁשין? ּבתֹורת אּלא לּה נֹותנֹו ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּנין
ּכריתּות. ספר ּבתֹורת אֹותֹו ׁשּיּתן ― ּבידּה ונתן ּכריתת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻספר

חֹוב ׁשטר ׁשהּוא ּבתֹורת לּה נתנֹו אם אֹו40אבל מזּוזה; אֹו ְְְְֲִֶַַָָָָ
יׁשנה והיא ּבידּה אינֹו41ׁשּנתנֹו ― ּבידּה הּוא והרי ונעֹורה , ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּגט זה הרי ― ּגּט הּוא הרי :ּכ אחר לּה אמר ואם .42גט. ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
.È:לּה ואמר וחזר לּה, נֹותן ׁשאני גט ראּו לעדים: ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאמר

את הֹודיע ׁשהרי ּכׁשר; זה הרי ― זה חֹוב ׁשטר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכנסי
ּגרּוׁשין ּבתֹורת ׁשּנתנֹו חֹוב',43העדים 'ׁשטר לּה ׁשאמר וזה . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מּמּנה ׁשּנכלם .44מּפני ְְִִִֵֶֶָָ
.‡Èהּגט לּה ּכׁשּיּתן לּה ׁשּיאמר צרי זה45המגרׁש הרי : ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

אמר ולא ּבידּה נתן ואם ּבזה. וכּיֹוצא ,ּגּט הּוא אֹו: ,ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּגּט
ּפסּול ּגט זה הרי ― ּבׁשּלא46ּכלּום אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ

על מדּבר היה אם אבל גּטּה; עסקי על עּמּה מדּבר ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהיה
הרי ― ּכלּום אמר ולא ּבידּה ונתן הּגט ונטל גּטּה, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹעסקי

ּכׁשר ּגט .47זה ֵֵֶָ
.Èמעל גּט טלי לּה: ואמר הארץ, על מּנח ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגט

ירכֹו, על אֹו ידֹו על קׁשּור ׁשהיה אֹו ּונטלּתּו; קרקע, ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָּגּבי

הרי לידּה: ׁשּבא אחר לּה ׁשאמר ּפי על אף מּמּנּו; ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּוׁשלפּתּו
ׁשּתּקח לא ― ּבידּה ונתן ׁשּנאמר: גט; אינֹו ― ּגּט ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה
אבל ׁשלּוחֹו. ולא הּוא לא לּה נתן לא והרי מעצמּה, ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָֹֹֹהיא

הרּכין מעליו,48אם הּגט ׁשּׁשלפה עד ידֹו הּטה אֹו ּבגּופֹו לּה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
גט. זה הרי ― ּגּט זה הרי לּה: ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָואמר

.‚Èּפי על אֹומר: הּוא הרי עדים? ּבפני לּה ׁשּיּתנּנּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּומּנין
ׁשּתהיה אפׁשר ואי ּדבר, יקּום עדים ׁשלׁשה אֹו עדים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשנים

ּולמחר ּדין ּבית ּבמיתת עליה והּבא ערוה הּיֹום ּתהיה49זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
עדים ּבלא לבינּה,50מּתרת ּבינֹו ּגט לּה נתן אם ,לפיכ . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

ּכלל. גט אינֹו ― אחד ּבעד ְְֲִֵֵֵֶַָָואפּלּו
.„Èסֹופר יד ּבכתב הּגט ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ;51ּבּמה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ידֹו ּבכתב הּגט הּבעל ּכתב אם אחד,52אבל עד עליו וחתם , ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּפסּול ּגט זה הרי ― לּה לכהּנה53ּונתנֹו ].54[ּופֹוסל ְְֲִֵֵֵֶָָָָֻ

.ÂËהּגט על חֹותמין העדים ׁשּיהיּו היא חכמים .55ּתּקנת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
וימּותּו ׁשנים ּבפני ּגט לּה יּתן ׁשּבידּה56ׁשּמא הּגט ונמצא , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּתּקנּו לפיכ עדים, ּבֹו אין ׁשהרי אדמה, מחרסי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכחרס
מּתֹוכֹו לּה57ׁשּיעידּו נֹותנֹו ּבתֹוכֹו, ׁשהעדים ּפי על ואף . ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבפני ּבין עליו החתּומין העדים אֹותן ּבפני ּבין ׁשנים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָּבפני
מסירה ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר אחרים, .58ׁשנים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

.ÊËלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו ועבר ׁשנים ּבֹו אֹו59חתמּו , ְְְְְִֵֵַַָָָָָ
ּפסּולין מסירה עדי הֹואיל60ׁשּנמצאּו ּכׁשר; זה הרי ― ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

ׁשּבֹו ידיה61ועדים מּתחת יֹוצא הּגט והרי ויׁש62ּכׁשרין, . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּפסּול ׁשהּוא הּגאֹונים מן .63ׁשהֹורה ְִִֶֶַָָ
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ליד33) מיד הניתן דבר בידה" "ונתן שנאמר משום גט, אינו המחובר אותו לה לתת רצה ואפילו קציצה. שמחוסר משום לקרקע,
ליד. מיד ניתן אינו עיקר34)ומחובר שהם פרטים למילוי פנויים מקומות ובו הגיטין לכל האחיד הכללי הנוסח הוא הגט טופס

וכו'. הכתיבה זמן והאשה, האיש שם כגון הגט".35)הגט, "תורף ונקראים הגט עיקר הם אלה לכתחילה36)שכל כלומר,
הטופס כתב כבר אם אבל לגמרי, בטל הוא ואז במחובר התורף את יכתוב שמא גזירה הגט, טופס את אפילו במחובר לכתוב אסור

כשר. גט זה הרי התורף עליו כתב כן ואחרי ותלשו, כמחובר.37)במחובר ודינו הקרקע מן יונק והריהו יתלוש38)בתחתיתו,
מהמחובר. קציצה זו והרי לה ויתן מהעציץ חתיכת39)העלה לה וייתן העציץ ישבור שמא לחוש ואין שהוא, כמו העציץ את

העציץ. את יפסיד לא שבוודאי זה.40)חרס, חוב שטר כנסי לה: בידה.41)שאמר משתמר הגט כנתינה42)ואין זו הרי
אמירתו. בשעת בידה והגט הואיל גמורים,43)חדשה קידושין שקידושיה אביה, שהשיאה חרשת גם שהרי צורך, אין ובידיעתה

דעת. בה שאין פי על אף הגט.44)מתגרשת, את לבטל התכוין לא אלא45)אבל גט זה הרי - הנתינה אחר לה אמר אם גם
נתינה. בשעת לה שיאמר יותר טוב חוב,46)שלכתחילה שטר בתורת לה נתנו שם כי גט" "אינו רבנו: כתב ט' בהלכה ולעיל

אינו שבראשון גט", "אינו או בטל, גט לבין פסול, גט בין יש והבדל פסול" "גט הריהו ולפיכך ושתק, בסתם הגט נתן כאן אבל
זה הרי גט" "אינו או בטל" ב"גט ואילו השני, מבעלה תצא לא נשאת ואם לכתחילה בו תינשא ולא חכמים, מדברי פסול אלא
לה אמר ולא כסף לה ונתן קידושין עסקי על עמה דיבר לא אם שבקידושין פי על ואף איש אשת היא ועדיין התורה, מן בטל גט
גט אלא זה אין בבעל תלוי והכול בגט הגירושין ענייני שכתובים כאן, - לקידושיו כלל חוששין אין - לי" מקודשת את "הרי

כן.47)פסול. לעשות יכול לכתחילה הגט.49)היטה.48)וגם מסירת דאיתחזק50)אחרי בגט) (=כאן, "הכא אמרו: וכן
משניים". פחות שבערווה דבר ואין שבערווה דבר הווי איש דאשת עליו.51)איסורא הסופר חתם דומה52)ולא ידו וכתב

עדים. אינו53)כמאה כן גם כלל עדים עליו אין אפילו הדין והוא כשר, השני מהבעל והוולד תצא לא נישאת ואם מדבריהם,
לכתחילה. בו להינשא כשר אינו אחד עד עליו חתום שאפילו חידוש, משמיע שרבנו אלא מדבריהם, אלא יד54)פסול בכתב

ואם מדבריהם, פסול אומר אתה אם שהרי נכון, וכן הכסףֿמשנה. בעל בידי שהיה יד כתיבת בספר וכן אינן, אלו תיבות התימנים
לכהונה. פוסל הגט ריח שאפילו לכהן, להינשא לפוסלה גט שהוא וודאי תצא, לא מסירת55)נישאת עדי תורה שמדין פי על אף

מ העדים.הגט בחתימות כלל צורך ואין הגירושין עדי עיקר הם לאשה הבעל והבעל56)ידי [=לחו"ל], הים למדינת ילכו או
גרשתיה. לא ויאמר ידם.57)יערער חתימת ולזהות להכיר אפשר החתימה עדי ימותו הגט58)ואפילו מסירת את הרואים

האשה. לידי הבעל מידי מסירה.59)ונתינתו עדי כל תורה.60)ללא מדברי עבירה שעברו או לזה זה משפחה קרבת קרובים
בתוכו.61) להכחיש62)החתומים נאמן שאינו גרשתיה, לא לומר לערער יכול הבעל ואין העדים יד חתימת לזהות ואפשר

העדים. מדבריהם.63)חתימת



נט              
  

.Êּבמחּבר ּכֹותבין הּגט33אין טפס הּטפס34אפּלּו ּכתב . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻ
והּזמן האּׁשה וׁשם האיׁש ׁשם ּכתב ּכ ואחר ּותלׁשֹו, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻּבמחּבר,

אדם' לכל מּתרת אּת ּכׁשר35ו'הרי ― לּה ּונתנֹו וחתמֹו, ,36. ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
.Áנקּוב ּבעציץ הּזרּוע העלה על הּגט ּכל על37ּכתב אף , ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

יקטם ׁשּמא ּגזרה ּפסּול, הּגט ― ּכּלֹו העציץ לּה ׁשּנתן .38ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
לּה ונֹותן עציץ ׁשל חרסֹו על הּוא ּכֹותב .39אבל ְְֲִֵֵֶַַָָָ

.Ë:ׁשּנאמר ּגרּוׁשין? ּבתֹורת אּלא לּה נֹותנֹו ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּנין
ּכריתּות. ספר ּבתֹורת אֹותֹו ׁשּיּתן ― ּבידּה ונתן ּכריתת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻספר

חֹוב ׁשטר ׁשהּוא ּבתֹורת לּה נתנֹו אם אֹו40אבל מזּוזה; אֹו ְְְְֲִֶַַָָָָ
יׁשנה והיא ּבידּה אינֹו41ׁשּנתנֹו ― ּבידּה הּוא והרי ונעֹורה , ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּגט זה הרי ― ּגּט הּוא הרי :ּכ אחר לּה אמר ואם .42גט. ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
.È:לּה ואמר וחזר לּה, נֹותן ׁשאני גט ראּו לעדים: ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאמר

את הֹודיע ׁשהרי ּכׁשר; זה הרי ― זה חֹוב ׁשטר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכנסי
ּגרּוׁשין ּבתֹורת ׁשּנתנֹו חֹוב',43העדים 'ׁשטר לּה ׁשאמר וזה . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מּמּנה ׁשּנכלם .44מּפני ְְִִִֵֶֶָָ
.‡Èהּגט לּה ּכׁשּיּתן לּה ׁשּיאמר צרי זה45המגרׁש הרי : ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

אמר ולא ּבידּה נתן ואם ּבזה. וכּיֹוצא ,ּגּט הּוא אֹו: ,ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּגּט
ּפסּול ּגט זה הרי ― ּבׁשּלא46ּכלּום אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ

על מדּבר היה אם אבל גּטּה; עסקי על עּמּה מדּבר ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהיה
הרי ― ּכלּום אמר ולא ּבידּה ונתן הּגט ונטל גּטּה, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹעסקי

ּכׁשר ּגט .47זה ֵֵֶָ
.Èמעל גּט טלי לּה: ואמר הארץ, על מּנח ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגט

ירכֹו, על אֹו ידֹו על קׁשּור ׁשהיה אֹו ּונטלּתּו; קרקע, ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָּגּבי

הרי לידּה: ׁשּבא אחר לּה ׁשאמר ּפי על אף מּמּנּו; ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּוׁשלפּתּו
ׁשּתּקח לא ― ּבידּה ונתן ׁשּנאמר: גט; אינֹו ― ּגּט ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה
אבל ׁשלּוחֹו. ולא הּוא לא לּה נתן לא והרי מעצמּה, ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָֹֹֹהיא

הרּכין מעליו,48אם הּגט ׁשּׁשלפה עד ידֹו הּטה אֹו ּבגּופֹו לּה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
גט. זה הרי ― ּגּט זה הרי לּה: ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָואמר

.‚Èּפי על אֹומר: הּוא הרי עדים? ּבפני לּה ׁשּיּתנּנּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּומּנין
ׁשּתהיה אפׁשר ואי ּדבר, יקּום עדים ׁשלׁשה אֹו עדים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשנים

ּולמחר ּדין ּבית ּבמיתת עליה והּבא ערוה הּיֹום ּתהיה49זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
עדים ּבלא לבינּה,50מּתרת ּבינֹו ּגט לּה נתן אם ,לפיכ . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

ּכלל. גט אינֹו ― אחד ּבעד ְְֲִֵֵֵֶַָָואפּלּו
.„Èסֹופר יד ּבכתב הּגט ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ;51ּבּמה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ידֹו ּבכתב הּגט הּבעל ּכתב אם אחד,52אבל עד עליו וחתם , ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּפסּול ּגט זה הרי ― לּה לכהּנה53ּונתנֹו ].54[ּופֹוסל ְְֲִֵֵֵֶָָָָֻ

.ÂËהּגט על חֹותמין העדים ׁשּיהיּו היא חכמים .55ּתּקנת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
וימּותּו ׁשנים ּבפני ּגט לּה יּתן ׁשּבידּה56ׁשּמא הּגט ונמצא , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּתּקנּו לפיכ עדים, ּבֹו אין ׁשהרי אדמה, מחרסי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכחרס
מּתֹוכֹו לּה57ׁשּיעידּו נֹותנֹו ּבתֹוכֹו, ׁשהעדים ּפי על ואף . ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבפני ּבין עליו החתּומין העדים אֹותן ּבפני ּבין ׁשנים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָּבפני
מסירה ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר אחרים, .58ׁשנים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

.ÊËלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו ועבר ׁשנים ּבֹו אֹו59חתמּו , ְְְְְִֵֵַַָָָָָ
ּפסּולין מסירה עדי הֹואיל60ׁשּנמצאּו ּכׁשר; זה הרי ― ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

ׁשּבֹו ידיה61ועדים מּתחת יֹוצא הּגט והרי ויׁש62ּכׁשרין, . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּפסּול ׁשהּוא הּגאֹונים מן .63ׁשהֹורה ְִִֶֶַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ליד33) מיד הניתן דבר בידה" "ונתן שנאמר משום גט, אינו המחובר אותו לה לתת רצה ואפילו קציצה. שמחוסר משום לקרקע,
ליד. מיד ניתן אינו עיקר34)ומחובר שהם פרטים למילוי פנויים מקומות ובו הגיטין לכל האחיד הכללי הנוסח הוא הגט טופס

וכו'. הכתיבה זמן והאשה, האיש שם כגון הגט".35)הגט, "תורף ונקראים הגט עיקר הם אלה לכתחילה36)שכל כלומר,
הטופס כתב כבר אם אבל לגמרי, בטל הוא ואז במחובר התורף את יכתוב שמא גזירה הגט, טופס את אפילו במחובר לכתוב אסור

כשר. גט זה הרי התורף עליו כתב כן ואחרי ותלשו, כמחובר.37)במחובר ודינו הקרקע מן יונק והריהו יתלוש38)בתחתיתו,
מהמחובר. קציצה זו והרי לה ויתן מהעציץ חתיכת39)העלה לה וייתן העציץ ישבור שמא לחוש ואין שהוא, כמו העציץ את

העציץ. את יפסיד לא שבוודאי זה.40)חרס, חוב שטר כנסי לה: בידה.41)שאמר משתמר הגט כנתינה42)ואין זו הרי
אמירתו. בשעת בידה והגט הואיל גמורים,43)חדשה קידושין שקידושיה אביה, שהשיאה חרשת גם שהרי צורך, אין ובידיעתה

דעת. בה שאין פי על אף הגט.44)מתגרשת, את לבטל התכוין לא אלא45)אבל גט זה הרי - הנתינה אחר לה אמר אם גם
נתינה. בשעת לה שיאמר יותר טוב חוב,46)שלכתחילה שטר בתורת לה נתנו שם כי גט" "אינו רבנו: כתב ט' בהלכה ולעיל

אינו שבראשון גט", "אינו או בטל, גט לבין פסול, גט בין יש והבדל פסול" "גט הריהו ולפיכך ושתק, בסתם הגט נתן כאן אבל
זה הרי גט" "אינו או בטל" ב"גט ואילו השני, מבעלה תצא לא נשאת ואם לכתחילה בו תינשא ולא חכמים, מדברי פסול אלא
לה אמר ולא כסף לה ונתן קידושין עסקי על עמה דיבר לא אם שבקידושין פי על ואף איש אשת היא ועדיין התורה, מן בטל גט
גט אלא זה אין בבעל תלוי והכול בגט הגירושין ענייני שכתובים כאן, - לקידושיו כלל חוששין אין - לי" מקודשת את "הרי

כן.47)פסול. לעשות יכול לכתחילה הגט.49)היטה.48)וגם מסירת דאיתחזק50)אחרי בגט) (=כאן, "הכא אמרו: וכן
משניים". פחות שבערווה דבר ואין שבערווה דבר הווי איש דאשת עליו.51)איסורא הסופר חתם דומה52)ולא ידו וכתב

עדים. אינו53)כמאה כן גם כלל עדים עליו אין אפילו הדין והוא כשר, השני מהבעל והוולד תצא לא נישאת ואם מדבריהם,
לכתחילה. בו להינשא כשר אינו אחד עד עליו חתום שאפילו חידוש, משמיע שרבנו אלא מדבריהם, אלא יד54)פסול בכתב

ואם מדבריהם, פסול אומר אתה אם שהרי נכון, וכן הכסףֿמשנה. בעל בידי שהיה יד כתיבת בספר וכן אינן, אלו תיבות התימנים
לכהונה. פוסל הגט ריח שאפילו לכהן, להינשא לפוסלה גט שהוא וודאי תצא, לא מסירת55)נישאת עדי תורה שמדין פי על אף

מ העדים.הגט בחתימות כלל צורך ואין הגירושין עדי עיקר הם לאשה הבעל והבעל56)ידי [=לחו"ל], הים למדינת ילכו או
גרשתיה. לא ויאמר ידם.57)יערער חתימת ולזהות להכיר אפשר החתימה עדי ימותו הגט58)ואפילו מסירת את הרואים

האשה. לידי הבעל מידי מסירה.59)ונתינתו עדי כל תורה.60)ללא מדברי עבירה שעברו או לזה זה משפחה קרבת קרובים
בתוכו.61) להכחיש62)החתומים נאמן שאינו גרשתיה, לא לומר לערער יכול הבעל ואין העדים יד חתימת לזהות ואפשר

העדים. מדבריהם.63)חתימת



ס             
  

.ÊÈמּתֹוכֹו עדיו ּכׁשר,64היּו ואחד ּפסּול אחד אפּלּו ּפסּולין, ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ
ׁשּנמצא ּפסּול, זה הרי ― ּכׁשרין עדים ׁשני ּבפני לּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּונתנֹו

מּתֹוכֹו.65ּכמזּיף ְִִָֻ
.ÁÈהּכתב מן העדים את ׁשיטין66הרחיק ׁשני ―67מלא ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹ

הּכתב מן העדים את ירחיק וכּמה מּכדי68ּפסּול. ּפחֹות ? ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
עּמֹו נקראין ׁשּיהיּו ּכדי ׁשיטין, אמּורים?69ׁשני ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָָ

מסירה; עדי ׁשם היּו ולא ידיה מּתחת יֹוצא הּגט ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכׁשהיה
הרּבה מרחקין ׁשהן ּפי על אף ּבעדים, לּה מסרֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל
― ּכלל עד עליו חתּום ׁשאין ּפי על ואף עּמֹו נקראין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָואין

מסירה. ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר ּכׁשר, זה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהרי
.ËÈלקרֹותֹו צריכין ּבפניהם, הּגט את ׁשּנֹותן 70העדים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

חֹוזרין ― ּתחּלה ּבפניהם לּה נתנֹו ואם לּה. יּתנּנּו ּכ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָואחר
אֹו הּבעל ּביד והּוא קראּוהּו לּה. ׁשּנתנֹו אחר אֹותֹו ְְְְְְִֶַַַַַַָָָוקֹוראין
ידֹו, לתֹו והכניסֹו הּוא וחזר לֹו, והחזירּוהּו ׁשלּוחֹו, ְְְְְְְֱִִִֶַַָָּביד

אֹותֹו וקֹוראין חֹוזרין ― לּה .71ּונתנֹו ְְְְִִָָ
.Îהרי ― לאׁש אֹו לּים ּוזרקּתּו נטלּתּו אּלא קראּוהּו, ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

לֹו חֹוׁשׁשים אין ּתחּלה, ּוקראּוהּו הֹואיל מגרׁשת. ְְְְִִִֵֶֶָָֹזֹו
היה אחר ׁשטר הּבעל: אמר אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהחליפֹו.
מגרׁשת. היא והרי נאמן אינֹו ― ׁשּקראתם הּגט היה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹולא

.‡Î,ּבפניהם הּגט לּה ונתן ּבּתחּלה, הּגט קראּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי
ּכׁשר ּגט אֹומר: ׁשהּבעל ּפי על אף ― לּים אֹו לאּור ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָזרקּתּו

מגרׁשת ספק זֹו הרי .72היה, ְֲֵֵֶֶָָָֹ
.Îעדים ּבפני החבּיֹות לבין לחצרּה הּגט לּה ,73זרק ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

לּה חֹוׁשׁשין אין ― אחר ׁשטר אֹו מזּוזה ּומצאּו ;74ּובקׁשּו ְְְְְִִֵֵַָָָָ

ׁשּזרק הּוא ׁשּנמצא מזּוזֹות75ׁשּזה ׁשלׁש ׁשּתים ׁשם נמצאּו . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשטרֹות עכּברים76אֹו ּגררּוהּו ׁשּזרק גט ׁשּמא חֹוׁשׁשין ― ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

מגרׁשת. ספק זֹו ְֲֵֵֶֶַָֹוהרי
.‚Îיֹודעים להיֹותם צריכים הּגט על ׁשחֹותמין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָהעדים

ּבפניהם קֹוראים לקרֹות יֹודעים אינם ואם ולחּתם. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָֹלקרֹות
הּגט לׁשֹון ׁשּיּכירּו והּוא יֹודעים77וחֹותמים. אינם ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ

ׁשאין מּדבר ּבֹו וכּיֹוצא ּברק הּניר להם רֹוׁשמין ― ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלחּתם
מתקּים ּכ78רּׁשּומֹו עֹוּׂשין ואין הרׁשם. על ּכֹותבין והן , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

יהיּו ׁשּלא ּכדי נׁשים, ּבגּטי ׁשהקּלּו הּוא קל ׁשטרֹות. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹּבׁשאר
עגּונֹות יּׂשראל ּבּגט79ּבנֹות העדים וחתימת הֹואיל ; ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֵֶֶַמּדבריהם,
.„Îמּדבריהם ּבּגט העדים ׁשחתימת ּפי על התקינּו80אף , ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּבּגט ׁשמֹותיהן מפרׁשין העדים ּבעדי81ׁשּיהיּו התקינּו וכן . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ּבפני זה אּלא חֹותמין ׁשאין ׁשּלא82זההּגט זה חתמּו ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ׁשּיכּתב חכמים התקינּו וכן ּפסּול. ּגט זה הרי ― זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּבפני
ּתהיה ׁשּמא הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ּכתיבתֹו, ּומקֹום ּבּגט ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָזמן

ּתחּתיו ּכׁשהיא ותזנה קרֹובתֹו, אחר83אׁשּתֹו ּגט לּה ויכּתב , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
לּה ויּתן קדם84הּזנּות לֹומר: יכֹולה זמן, ּבֹו יהיה לא ואם ; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

נתּגרׁשּתי ּבגּטין.85הּזנּות זמן ּתּקנּו ּולפיכ , ְְְְְְִִִִִִַַַַָָ
.‰Îמקּדם ׁשהיה אֹו זמן, ּבֹו ואין עדים עליו ׁשּיׁש 86ּגט ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

מאחר ׁשּלאחריו87אֹו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּנכּתב אֹו אף88, , ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
הענין ּבאֹותֹו ׁשעסּוקין ּפי ּבירּוׁשלים89על הּגט את ּכתב אֹו , ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּפסּולין90וטעה אּלּו ּכל ― 'ּבלֹוד' בֹו91וכתב ׁשּיחּתמּו עד , ְְְְְְִֵֶַַַָָָָ
ּכתיבתֹו ּכתיבתֹו92ּבזמן .93ּובמקֹום ְְְְִִִִַָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בו.64) מדבריהם".65)החתומים פסול זה הרי כשרים מסירה בעדי ונמסר והואיל וודאי, מזוייף לא את66)"כמזוייף, הרחיק
הגט. נוסח של האחרונה מהשורה העדים שורות.67)חתימת שתי לכתחילה.68)מלוא כשר הגט הפסק69)ויהא יהא שלא

השטר. על חתומים שהם לכל ניכר שיהא כדי לשטר העדים הוא,70)בין אחר שטר או הוא כשר גט אם בו כתוב מה לראות
לקרותו. הם צריכים מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר אחר.71)שכיוון בשטר החליפו לאוסרה,72)שמא נאמן שאינו כשם

מגורשת. ספק כל כדין תצא, נישאת ואם תינשא, לא זו והרי להתירה, נאמן אינו תחילה.73)כך קראוהו שתהיה74)ולא
מגורשת. כעת.75)ספק זרקה הוא ובוודאי שם מצויים אינם אחרים שטרות כן וכמו מצוייה אינה חביות בין והרי76)מזוזה

מקודם. ושטרות מזוזות שם היו כורחך ועל אחד, שטר אלא זרק לא מועיל77)הוא אינו הגט לשון מכירים אינם אם אבל
עד. מפי כעד זה שהרי ללשונם, אותו כתב.78)שיתרגמו גבי על כתב שאין לחתום, להם אסור מתקיים רישומו אם הקלו79)כי

ליבם. ותיזקק ימות או לים בעלה יפליג כך בתוך שמא לחתום, הבקיאים עדים אחרי לחזר יצטרכו אין80)שלא היא [והלכה ְָָ
כדלהלן]. דברים בכמה זו תקנה כאן חיזקו זאת בכל - לגזירה גזירה אני81)גוזרין כותב: היה שמתחילה שמעון, או ראובן

אחר לחזר צריכים והיו חתימתו, על להעיד אותו המכירים עדים לבקש יודעים היו ולא שמו, נוקב היה ולא עד, חתמתי פלוני
אחרי לחזר אפשר יהיה ובזה שמותיהם את שיפרשו והתקינו עמדו חתימתם, לקיים בכדי לזו דומה שחתימתם אחרים שטרות

ידם. כתב על שיעידו יכתוב82)מכיריהם שאחד ודינו לאשתי, גט כולכם כתבו לעשרה: יאמר שמא "כולכם", משום גזירה
ותחשוב הגט ותיטול שניים רק יחתמו שמא זה בפני שלא זה יחתמוהו ואם פסול, זה הרי יחסר מהם אחד ואם יחתמוהו, וכולם
"כולכם". התנה לא כאשר אפילו החתימה בשעת נוכחים העדים כל שיהו התקינו לפיכך תנאו, נתקיים לא ועדיין מגורשת, שהיא

אשתו.83) בעודה מוות.84)כלומר: עונש תיענש שלא עליה הייתי.85)לחפות וכתבו86)ופנוייה במרחשון ונחתם שנכתב
זנותה. על לחפות שהקדימוהו לחוש יש והרי שלפניו, תשרי של זמן מרחשון87)בו של זמן בו וכתבו בתשרי ונחתם שנכתב

פירות האשה את להפסיד כדי שאחרוהו אפשר וגם המוקדם, גם להתיר יבואו מאוחר שטר נתיר אם כי פסול, זה וגם שלאחריו,
הבעל. של הם הגט זמן ולפי שלה הם שלמעשה בו, הכתוב הזמן עד הגט נתינת משעת הבעל שמכרם גט88)נכסיה זה הרי

שלפניו. היום זמן בו שכתוב כשר.89)מוקדם, זה הרי חוב שטרי שבשאר החתימה, שעת ועד הסופר.90)מהכתיבה
"בטל".91) אינו אבל לכתחילה, בו תינשא ולא -92)מדבריהם, ולא בגט, הכתוב בזמן כלומר כתיבתו", "בזמן לכתבו דקדק

עד העדים חתימת ונתעכבה למרחשון זמנו את ואחרו בתשרי כתבוהו אם זה ולפי הגט, שנכתב ביום כלומר כתיבתו", "ביום
הכתיבה. ביום נחתם שלא פי על אף בו, הכתוב בזמן חתמו שהרי כשר הריהו - בגט הכתוב כזמן ההקפדה93)למרחשון עיקר

ושם ללוד והעבירו בלוד שנכתב בו וכתב בירושלים הסופר כתבו אם אבל בגט, המסומן במקום שתהיה העדים חתימת על הוא
בגט. המוזכר מקום באותו העדים וחתמו הואיל כשר, זה הרי העדים עליו חתמו

             
  

.ÂÎהּזמן מּמּנּו הּיֹום,94חת ׁשם ּכתב ׁשּלא אֹו לּה; ּונתנֹו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבׁשּבת ּבחדׁש95אּלא: אֹו: ּפלֹוני, מחדׁש ׁשנּיה אֹו ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ּכתב: אפּלּו החדׁש, הזּכיר ולא ּפלֹונית, ּבׁשנה אֹו: ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹּפלֹוני,
ּכׁשר96ּבׁשבּוע ― ּגרׁשּתיה97ּפלֹוני הּיֹום ּבֹו: ּכתב אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ

הּגט. ּבֹו ׁשּיצא הּזה הּיֹום ׁשּמׁשמעֹו: ּכׁשר; ―ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
.ÊÎהּזמן אֹותֹו למלכּות ּבּגּטין מֹונין ׁשּיהּו ּתּקנּו ,98וכן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַ

מלכּות ׁשלֹום מלכּות99מּׁשּום ׁשאינּה מלכּות לׁשם ּכתב . ְְְְְִֵֵֶַַַַָָ
הּבית לבנין אֹו הּמדינה, אם100אֹותּה הּבית: לחרּבן אֹו , ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָֻ

ּכׁשר זה הרי ― ּבֹו למנֹות מקֹום אֹותֹו אנׁשי ואם101ּדר ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּפסּול זה הרי ― ּבֹו למנֹות ּדרּכן ּכל102אין נהגּו ּוכבר . ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָ

ליצירה אֹו ּבּגּטין למנֹות אלּכסנּדרֹוס103יּׂשראל למלכּות אֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ
זמן אֹותֹו מלכּות לׁשם ּכתב ואם ׁשטרֹות. מנין ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָֻמקּדֹון
ּכׁשר זה הרי ― מלכּות אֹותּה רׁשּות ּבּה ׁשּיׁש .104ּבמדינה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

.ÁÎונתאחר לאׁשּתי, גט ּותנּו וחתמּו ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָהאֹומר
לכּתב והצרכּו ּבטל הּגט ׁשּנמצא אֹו ׁשנים; אֹו ימים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻהּדבר
הרי ― ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשנים, ּכּמה אחר ּכׁשר אחר ּגט ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלּה
ׁשאמר הּזמן לא הּכתיבה, ּומקֹום הּכתיבה זמן ּכֹותבין ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹאּלּו
היּו ּכיצד? הּמקֹום. אֹותֹו ולא 'ּכתבּו' ּבֹו הּבעל ְְִֵֶַַַַַָָָֹלהן
עד ונתאחרּו ּבתׁשרי, עֹומדין והיּו להן ּכׁשאמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבירּוׁשלים
ׁשּׁשם ּובלֹוד מּניסן הּגט זמן ּכֹותבין ― ּבלֹוד הן והרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָניסן

ׁשטרֹות ּכׁשאר הּגט, .105נכּתב ְְְִִֵַָָָ

 
.‡― ּבידּה ונתן ּכריתת ספר לּה וכתב ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻזה

הּנֹותן ואחד לֹו, לכּתב לאחר ׁשאמר אֹו ּבידֹו הּכֹותב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
להֹודיע אּלא 'וכתב' נאמר לא לּה. לּתן לאחר ׁשאמר אֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבידֹו
מעצמּה. ּתּקח ׁשּלא ― 'ונתן' ּבכתב, אּלא מתּגרׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין

.אּלּו הרי ― לאׁשּתי ּותנּו וחתמּו גט ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָאמר
עדיו. הן והן ׁשלּוחיו הן והן לּה, ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָּכֹותבין
לעדים ואמר לאׁשּתי, גט לי ּכתב לסֹופר: אמר אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹוכן
ּבֹו מגרׁש והּוא לֹו, ונֹותנים וחֹותמים ּכֹותבים ― ְְְְְְְְִִִֵַָֹלחּתם

ׁשּירצה. עת ְְִֵֶֶָּבכל
והּוא,‚. עּמֹו. אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש ּגט ְְְְִִִִִֵֵֶַַָוכֹותבין

ויֹודעים מּכירין ּבֹו וחתמּו ׁשּכתבּו והּסֹופר העדים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיהיּו
מקֹום ּבאֹותֹו היּו ואם ּפלֹונית. היא ואׁשּתֹו ּפלֹוני הּוא ְְְְְְִִִִִֶֶָָׁשּזה
אין ― ׁשוים נׁשֹותיהם ּוׁשמֹות ׁשוים ׁשּׁשמֹותיהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשנים
ּגט יכּתב ׁשּמא חברֹו; ּבמעמד אּלא מהם אחד ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמגרׁש

עליו. ויאסרּנה חברֹו לאׁשת ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָויֹוליכֹו

מּכירים.„. ׁשאין ּפי על אף ונֹותנין ּכֹותבין הּסּכנה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָּובׁשעת
מקֹום. ּבכל הּסֹופר ּׂשכר נֹותנת ְְְִֵֶֶַַָָָָוהאּׁשה

ולעדים:‰. ּכתב, לּסֹופר: עצמֹו הּבעל ׁשּיאמר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹוצרי
,לאׁשּת ּגט נכּתב ׁשנים: אֹו ּדין ּבית לֹו ׁשאמרּו הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָֹֹחתמּו.
זה הרי ― ּבֹו וחתמּו עצמן הן וכתבּו ּכתבּו, להם: ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָואמר
אף וחתמּו, ולעדים וכתב לּסֹופר הם אמרּו אם אבל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָּכׁשר.
ּבפני לאׁשּתֹו זה ּגט ונתן וחזר לּבעל ּונתנּוהּו ׁשחזרּו ּפי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
לֹו אמר ׁשּלא מי ּכתבֹו ׁשהרי ּבטל; ּגט זה הרי ― ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעדים

לכתבֹו. ְְַַַָהּבעל
.Âלאׁשּתי ּגט ויכּתב לסֹופר אמרּו לׁשלׁשה: אֹו לׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹאמר

וחתמּו; ּולעדים וכתב לסֹופר ואמרּו ויחּתמּו, לעדים ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹואמרּו
ואּתם לאׁשּתי ּגט ויכּתב לסֹופר אמרּו לׁשנים: ׁשאמר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹו
הרּבה, זה ּבדבר ּומתיּׁשבין ּפסּול. ּגט זה הרי ― ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹחתמּו

ּבטל. ּגט להיֹות קרֹוב ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶָָמּפני
.Êזה ּבחּבּור ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל לבטל? ּפסּול ּבין ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומה

ׁשּנאמר מקֹום ּובכל הּתֹורה; מן ּבטל הּוא ּבטל, ׁשהּוא ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּגט
סֹופרים. מּדברי ּפסּול הּוא ְְִִִֵָָּפסּול,

.Áלאׁשּתי זה גט ּתנּו ואמר: חתּום, ּבידֹו גט ׁשהביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעל
ּבֹו ולחּתם ּגט לכּתב לאחרים אמר לּה. יּתנּו אּלּו הרי ―ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ
ּבטל הּגט ונמצא לּה, ונתנּו וחתמּו וכתבּו לאׁשּתֹו, ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָולּתנֹו
עד מאה, אפּלּו אחר, ּגט ּכֹותבין אּלּו הרי ― ּפסּול ְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָאֹו

ּכׁשר. ּגט לידּה ְִֵֵֶַַָָָׁשּיּגיע
.Ë,לּה להֹולי לׁשליח ּותנּו וחתמּו ּכתבּו הּבעל: להם ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָאמר

― ּפסּול אֹו ּבטל הּגט ונמצא לׁשליח, ונתנּו וחתמּו ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָוכתבּו
אֹותן עּׂשה לא ׁשהרי ּבּבעל; ׁשּיּמלכּו עד אחר ּכֹותבים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאין
ויּתנּו ׁשּיכּתבּו אּלא רצה לא וׁשּמא לגרּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹׁשלּוחים
כתבּו והרי אחר, מעּׂשה ּבֹו להם יּׁשאר ולא ּבלבד, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלּׁשליח
ּכׁשר, אחר גט ּכתבּו ואם אחר. יכּתבּו לא לפיכ ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹונתנּו,
מגרׁשת. ספק זֹו הרי ― לּה) (ּונתנֹו לׁשליח ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּונתנּוהּו

.È,לאׁשּתי ּותנּו גט ּכתבּו מּׁשנים: ליתר אֹו לׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָהאֹומר
― לּה ּותנּו אּגרת ּכתבּו ּתרכּוּה, ׁשבקּוּה, ׁשּלחּוה, ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּגרׁשּוה,
ּפּטרּוה, להם: אמר לּה. ויּתנּו ּכׁשר גט יכּתבּו אּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהרי
― ּכראּוי לּה עּׂשּו ּכּנימּוס, לּה עּׂשּו ּכּדת, לּה עּׂשּו ְְֲֲֲִַַַָָָָָָָּפרנסּוה,
ּבטל. ּגט זה הרי ― לּה ונתנּו גט ּכתבּו ואם ּכלּום. אמר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֹלא

.‡È,הּניחּוה הּתירּוה, עזבּוה, הֹוציאּוה, להם: ְִִִִֶַַַָָָָָָאמר
אֹו ּגרּוׁשין אּלּו מּלֹות מׁשמע אם ספק זה הרי ― ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָהֹועילּוה
לּה ונתנּו גט ּכתבּו ואם לּה. ּכֹותבין אין לפיכ אחר. ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָענין

מגרׁשת. ספק זֹו הרי ―ְֲֵֵֶֶָֹ
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עדים.94) בו וחתמו בגט הזמן שכתב יובל.96)שבוע.95)לאחר של פלונית חתיכת97)שמיטה כי לכתחילה. בו להינשא
ויבואו להפסידה הגט אחרי אשתו פירות למכור כדי או קרובתו על לחפות כדי שחתכו ידעו וכולם רמאות, מעשה היא מהגט זמן

ברורות. בראיות אחריו הגט.98)לבדוק סידור בזמן השולט [=המלך] חשובים99)המלכות שיאמרו עמהם, שלום לנו "שיהא
בשמנו". שטרותיהם שכותבים בעיניהם המקדש.100)אנו בית לבניין וכך כך.101)כך על מקפידה המלכות אין שהרי

ממנה.102) יותר אחרת מלכות ומחשיבים בה שמרדו וחושדת כך, על מקפידה המלכות העולם.103)כי כלומר,104)לבריאת
כשר. זה הרי מדינה אותה מלכות לשם היום כתב אם ליצירה, לכתוב שנהגו שכן105)אחרי "כל מיימוניות": ב"הגהות וכתוב

עדים, שם יהיו לא אם כי דירתם, עיקר שאינו פי על אף וחתימתו הגט כתיבת בשעת שם שעומדים מקום לכתוב יש - העדים
שם". היו לא שהרי ומזוייף, כשמם חתמו אחרים לומר: יבואו



סי              
  

.ÂÎהּזמן מּמּנּו הּיֹום,94חת ׁשם ּכתב ׁשּלא אֹו לּה; ּונתנֹו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבׁשּבת ּבחדׁש95אּלא: אֹו: ּפלֹוני, מחדׁש ׁשנּיה אֹו ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ּכתב: אפּלּו החדׁש, הזּכיר ולא ּפלֹונית, ּבׁשנה אֹו: ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹּפלֹוני,
ּכׁשר96ּבׁשבּוע ― ּגרׁשּתיה97ּפלֹוני הּיֹום ּבֹו: ּכתב אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ

הּגט. ּבֹו ׁשּיצא הּזה הּיֹום ׁשּמׁשמעֹו: ּכׁשר; ―ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
.ÊÎהּזמן אֹותֹו למלכּות ּבּגּטין מֹונין ׁשּיהּו ּתּקנּו ,98וכן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַ

מלכּות ׁשלֹום מלכּות99מּׁשּום ׁשאינּה מלכּות לׁשם ּכתב . ְְְְְִֵֵֶַַַַָָ
הּבית לבנין אֹו הּמדינה, אם100אֹותּה הּבית: לחרּבן אֹו , ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָֻ

ּכׁשר זה הרי ― ּבֹו למנֹות מקֹום אֹותֹו אנׁשי ואם101ּדר ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּפסּול זה הרי ― ּבֹו למנֹות ּדרּכן ּכל102אין נהגּו ּוכבר . ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָ

ליצירה אֹו ּבּגּטין למנֹות אלּכסנּדרֹוס103יּׂשראל למלכּות אֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ
זמן אֹותֹו מלכּות לׁשם ּכתב ואם ׁשטרֹות. מנין ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָֻמקּדֹון
ּכׁשר זה הרי ― מלכּות אֹותּה רׁשּות ּבּה ׁשּיׁש .104ּבמדינה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

.ÁÎונתאחר לאׁשּתי, גט ּותנּו וחתמּו ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָהאֹומר
לכּתב והצרכּו ּבטל הּגט ׁשּנמצא אֹו ׁשנים; אֹו ימים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻהּדבר
הרי ― ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשנים, ּכּמה אחר ּכׁשר אחר ּגט ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלּה
ׁשאמר הּזמן לא הּכתיבה, ּומקֹום הּכתיבה זמן ּכֹותבין ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹאּלּו
היּו ּכיצד? הּמקֹום. אֹותֹו ולא 'ּכתבּו' ּבֹו הּבעל ְְִֵֶַַַַַָָָֹלהן
עד ונתאחרּו ּבתׁשרי, עֹומדין והיּו להן ּכׁשאמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבירּוׁשלים
ׁשּׁשם ּובלֹוד מּניסן הּגט זמן ּכֹותבין ― ּבלֹוד הן והרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָניסן

ׁשטרֹות ּכׁשאר הּגט, .105נכּתב ְְְִִֵַָָָ

 
.‡― ּבידּה ונתן ּכריתת ספר לּה וכתב ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻזה

הּנֹותן ואחד לֹו, לכּתב לאחר ׁשאמר אֹו ּבידֹו הּכֹותב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
להֹודיע אּלא 'וכתב' נאמר לא לּה. לּתן לאחר ׁשאמר אֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבידֹו
מעצמּה. ּתּקח ׁשּלא ― 'ונתן' ּבכתב, אּלא מתּגרׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין

.אּלּו הרי ― לאׁשּתי ּותנּו וחתמּו גט ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָאמר
עדיו. הן והן ׁשלּוחיו הן והן לּה, ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָּכֹותבין
לעדים ואמר לאׁשּתי, גט לי ּכתב לסֹופר: אמר אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹוכן
ּבֹו מגרׁש והּוא לֹו, ונֹותנים וחֹותמים ּכֹותבים ― ְְְְְְְְִִִֵַָֹלחּתם

ׁשּירצה. עת ְְִֵֶֶָּבכל
והּוא,‚. עּמֹו. אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש ּגט ְְְְִִִִִֵֵֶַַָוכֹותבין

ויֹודעים מּכירין ּבֹו וחתמּו ׁשּכתבּו והּסֹופר העדים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיהיּו
מקֹום ּבאֹותֹו היּו ואם ּפלֹונית. היא ואׁשּתֹו ּפלֹוני הּוא ְְְְְְִִִִִֶֶָָׁשּזה
אין ― ׁשוים נׁשֹותיהם ּוׁשמֹות ׁשוים ׁשּׁשמֹותיהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשנים
ּגט יכּתב ׁשּמא חברֹו; ּבמעמד אּלא מהם אחד ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמגרׁש

עליו. ויאסרּנה חברֹו לאׁשת ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָויֹוליכֹו

מּכירים.„. ׁשאין ּפי על אף ונֹותנין ּכֹותבין הּסּכנה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָּובׁשעת
מקֹום. ּבכל הּסֹופר ּׂשכר נֹותנת ְְְִֵֶֶַַָָָָוהאּׁשה

ולעדים:‰. ּכתב, לּסֹופר: עצמֹו הּבעל ׁשּיאמר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹוצרי
,לאׁשּת ּגט נכּתב ׁשנים: אֹו ּדין ּבית לֹו ׁשאמרּו הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָֹֹחתמּו.
זה הרי ― ּבֹו וחתמּו עצמן הן וכתבּו ּכתבּו, להם: ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָואמר
אף וחתמּו, ולעדים וכתב לּסֹופר הם אמרּו אם אבל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָּכׁשר.
ּבפני לאׁשּתֹו זה ּגט ונתן וחזר לּבעל ּונתנּוהּו ׁשחזרּו ּפי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
לֹו אמר ׁשּלא מי ּכתבֹו ׁשהרי ּבטל; ּגט זה הרי ― ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעדים

לכתבֹו. ְְַַַָהּבעל
.Âלאׁשּתי ּגט ויכּתב לסֹופר אמרּו לׁשלׁשה: אֹו לׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹאמר

וחתמּו; ּולעדים וכתב לסֹופר ואמרּו ויחּתמּו, לעדים ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹואמרּו
ואּתם לאׁשּתי ּגט ויכּתב לסֹופר אמרּו לׁשנים: ׁשאמר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹו
הרּבה, זה ּבדבר ּומתיּׁשבין ּפסּול. ּגט זה הרי ― ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹחתמּו

ּבטל. ּגט להיֹות קרֹוב ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶָָמּפני
.Êזה ּבחּבּור ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל לבטל? ּפסּול ּבין ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומה

ׁשּנאמר מקֹום ּובכל הּתֹורה; מן ּבטל הּוא ּבטל, ׁשהּוא ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּגט
סֹופרים. מּדברי ּפסּול הּוא ְְִִִֵָָּפסּול,

.Áלאׁשּתי זה גט ּתנּו ואמר: חתּום, ּבידֹו גט ׁשהביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעל
ּבֹו ולחּתם ּגט לכּתב לאחרים אמר לּה. יּתנּו אּלּו הרי ―ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ
ּבטל הּגט ונמצא לּה, ונתנּו וחתמּו וכתבּו לאׁשּתֹו, ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָולּתנֹו
עד מאה, אפּלּו אחר, ּגט ּכֹותבין אּלּו הרי ― ּפסּול ְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָאֹו

ּכׁשר. ּגט לידּה ְִֵֵֶַַָָָׁשּיּגיע
.Ë,לּה להֹולי לׁשליח ּותנּו וחתמּו ּכתבּו הּבעל: להם ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָאמר

― ּפסּול אֹו ּבטל הּגט ונמצא לׁשליח, ונתנּו וחתמּו ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָוכתבּו
אֹותן עּׂשה לא ׁשהרי ּבּבעל; ׁשּיּמלכּו עד אחר ּכֹותבים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאין
ויּתנּו ׁשּיכּתבּו אּלא רצה לא וׁשּמא לגרּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹׁשלּוחים
כתבּו והרי אחר, מעּׂשה ּבֹו להם יּׁשאר ולא ּבלבד, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלּׁשליח
ּכׁשר, אחר גט ּכתבּו ואם אחר. יכּתבּו לא לפיכ ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹונתנּו,
מגרׁשת. ספק זֹו הרי ― לּה) (ּונתנֹו לׁשליח ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּונתנּוהּו

.È,לאׁשּתי ּותנּו גט ּכתבּו מּׁשנים: ליתר אֹו לׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָהאֹומר
― לּה ּותנּו אּגרת ּכתבּו ּתרכּוּה, ׁשבקּוּה, ׁשּלחּוה, ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּגרׁשּוה,
ּפּטרּוה, להם: אמר לּה. ויּתנּו ּכׁשר גט יכּתבּו אּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהרי
― ּכראּוי לּה עּׂשּו ּכּנימּוס, לּה עּׂשּו ּכּדת, לּה עּׂשּו ְְֲֲֲִַַַָָָָָָָּפרנסּוה,
ּבטל. ּגט זה הרי ― לּה ונתנּו גט ּכתבּו ואם ּכלּום. אמר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֹלא

.‡È,הּניחּוה הּתירּוה, עזבּוה, הֹוציאּוה, להם: ְִִִִֶַַַָָָָָָאמר
אֹו ּגרּוׁשין אּלּו מּלֹות מׁשמע אם ספק זה הרי ― ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָהֹועילּוה
לּה ונתנּו גט ּכתבּו ואם לּה. ּכֹותבין אין לפיכ אחר. ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָענין

מגרׁשת. ספק זֹו הרי ―ְֲֵֵֶֶָֹ
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עדים.94) בו וחתמו בגט הזמן שכתב יובל.96)שבוע.95)לאחר של פלונית חתיכת97)שמיטה כי לכתחילה. בו להינשא
ויבואו להפסידה הגט אחרי אשתו פירות למכור כדי או קרובתו על לחפות כדי שחתכו ידעו וכולם רמאות, מעשה היא מהגט זמן

ברורות. בראיות אחריו הגט.98)לבדוק סידור בזמן השולט [=המלך] חשובים99)המלכות שיאמרו עמהם, שלום לנו "שיהא
בשמנו". שטרותיהם שכותבים בעיניהם המקדש.100)אנו בית לבניין וכך כך.101)כך על מקפידה המלכות אין שהרי

ממנה.102) יותר אחרת מלכות ומחשיבים בה שמרדו וחושדת כך, על מקפידה המלכות העולם.103)כי כלומר,104)לבריאת
כשר. זה הרי מדינה אותה מלכות לשם היום כתב אם ליצירה, לכתוב שנהגו שכן105)אחרי "כל מיימוניות": ב"הגהות וכתוב

עדים, שם יהיו לא אם כי דירתם, עיקר שאינו פי על אף וחתימתו הגט כתיבת בשעת שם שעומדים מקום לכתוב יש - העדים
שם". היו לא שהרי ומזוייף, כשמם חתמו אחרים לומר: יבואו



סב             
  

.Èוחֹותמין ּכֹותבין אּלּו הרי ― לאׁשּתי גט ּכתבּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָהאֹומר:
להם ׁשּיאמר עד לאׁשּתֹו נֹותנין ואין ּבידֹו, לּבעל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹונֹותנין
אמּורים? ּדברים ּבּמה גט. אינֹו ― לּה נתנּו ואם לּה. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָלּתן
ּבמהרה החלי עליו ׁשּקפץ אדם והּוא ּבמסּכן, אבל ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֻּבבריא;
עסקי על אפּלּו בקֹולר והּיֹוצא מּיד, חליֹו עליו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָוהכּביד
גט ּכתבּו ואמר: ּבׁשּירא, והּיֹוצא ּבּים, והמפרׁש ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָממֹון,
ידּוע ׁשהּדבר לּה; ויּתנּו ויחּתמּו יכּתבּו אּלּו הרי ― ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָלאׁשּתי

לּה. ולּתן לכּתב אּלא זה נתּכּון ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּלא
.‚Èונתנּו וחתמּו וכתבּו לאׁשּתי, גט ּכתבּו ׁשאמר: ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּבריא

הּפיל אֹו הּגג מן עצמֹו ׁשהׁשלי ּכגֹון מּיד, עצמֹו והרג ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָלּה,
הרּוח ּודחפּתּו לּגג עלה ּכׁשר. ּגט זה הרי ― לּים ְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָעצמֹו
הרּוח ּדחפּתּו ספק עצמֹו הּפיל ספק גט. אינֹו ― ומת ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָונפל
וכן ּדחפּתּו. ׁשהרּוח ּבוּדאי ל ׁשּיּודע עד ּגט, זה הרי ―ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּגט יכּתב קֹולי הּׁשֹומע ּכל ואמר: ּבּבֹור, מׁשל ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻמי
אֹותֹו. ׁשּידעּו והּוא, לּה. ויּתנּו יכּתבּו אּלּו הרי ― ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָלאׁשּתי
ׁשּזה ּכׁשר; זה הרי ― הּכירּוהּו ולא ׁשהעלּוהּו ּפי על ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹואף
ׁשאינן ּפי על אף ונֹותנין ׁשּכֹותבים הּוא, הּסּכנה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכׁשעת
ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי רעֹות מּכֹות ּבֹו ׁשּנפלּו מי וכן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמּכירין.
גט ּכתבּו ואמר: ורמז סימנין, רב ּבֹו נׁשחטּו אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹמהן,
אף הּוא, חי עּתה ׁשהרי ויּתנּו; יכּתבּו אּלּו הרי ― ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָלאׁשּתי

למּות. ׁשּסֹופֹו ּפי ִֶַָעל
.„Èּכׁשהתחיל ואמר אֹותֹו, מבעתת רעה רּוח ׁשהיתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ׁשאין מּפני ּכלּום; אמר לא ― לאׁשּתי גט ּכתבּו החלי: ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַָֹּבֹו
לֹוט. ׁשל לׁשכרּותֹו ׁשהּגיע ׁשּכֹור וכן ּומיּׁשבת. נכֹונה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֻּדעּתֹו

ספק. זה הרי ― הּגיע לא ְֲִִִֵֵֶַָֹואם
.ÂËּכ ואחר לאׁשּתי, גט ּותנּו ּכתבּו ּבריא: ּכׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאמר

ואין לּה. ונֹותנין וכֹותבין ׁשּיבריא עד ממּתינין ― ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָנבעת
קדם ונתנּו ּכתבּו ואם ׁשהבריא. אחר ּבֹו ּולהּמל לחזר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹצרי

ּפסּול. זה הרי ― ְֲִֵֶֶַָׁשּיבריא
.ÊËּגט נכּתב לֹו: ואמרּו נכֹונה, דעּתֹו והרי ׁשּנׁשּתּתק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹמי

ּפעמים ׁשלׁש אֹותֹו ּבֹודקין ― ּבראׁשֹו והרּכין ,ְְְְְְְְִִִִִָָֹלאׁשּת
הרי ― הן הן ועל לאו לאו על להם אמר אם ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּבסרּוגין;
נטרפה ׁשּמא יפה, יפה לבדקֹו ּוצריכין ויּתנּו. יכּתבּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָאּלּו
הרי ― לאׁשּתי גט ּותנּו ּכתבּו ּבידֹו: ּכתב אם וכן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָדעּתֹו.
עליו; מיּׁשבת דעּתֹו היתה אם לּה, ונֹותנין ּכֹותבין ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻאּלּו

החרׁש. ּכדין ׁשּנׁשּתּתק מי ּדין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאין
.ÊÈוא ונתחרׁש, ּפּקח ּכׁשהּוא ׁשּנּׂשא לֹומרמי צרי ין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

סֹומכין ואין ׁשּיבריא. עד לעֹולם מֹוציא אינֹו ― ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָנׁשּתּטה
נכֹונה ׁשּדעּתֹו ּפי על אף ּכתבֹו, על ולא החרׁש רמיזת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹעל
מגרׁש ― חרׁש ּכׁשהּוא אּׁשה נּׂשא אם אבל עליו. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּומיּׁשבת
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּתֹורה, מן קּדּוׁשין קּדּוׁשיו ׁשאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּברמיזה;

ּברמיזה. מֹוציא ּכ ּברמיזה ׁשּכֹונס ְְְִִִִִֵֵֶָָָּוכׁשם
.ÁÈ― קטּנה ּכׁשהיא וגרׁשּה אביה, ידי על קטּנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהמקּדׁש

ּגרׁשּה נתּגרׁשה. האב ליד ּגט ּומּׁשּיּגיע ּגּטּה, מקּבל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאביה
― אביה ליד אֹו לידּה הּגט הּגיע אם נערה, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכׁשהיא
מּיד ּגּטּה לקּבל ׁשליח המארסה נערה עֹוּׂשה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹנתּגרׁשה.
לבּתֹו הּגט לקּבל ׁשליח עֹוּׂשה האב אבל אביה; ּבחּיי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבעלּה

נערה. ּבין קטּנה ּבין ְְֲֵֵַַַָָָָֹהמארסה

.ËÈּגּטּה ּבין מבחנת אם ּומת: קטּנה, ּכׁשהיא אביה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּדׁשּה
לאו ואם לידּה; הּגט מּׁשּיּגיע מתּגרׁשת זֹו הרי ― אחר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלדבר
מגרׁשת. ―אינּה ּגרׁשּה ואם ׁשּתבחין. עד מתּגרׁשת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ―אינּה

.Îרצה ולא אׁשּתֹו את לגרׁש אֹותֹו ׁשּכֹופין נֹותן ׁשהּדין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמי
מּכין זמן ּובכל מקֹום ּבכל יּׂשראל ׁשל ּדין ּבית ― ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָלגרׁש
וכן ּכׁשר. גט והּוא הּגט. ויכּתב אני, רֹוצה ׁשּיאמר: עד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹאֹותֹו
,ל אֹומרין ּׁשּיּׂשראל מה עּׂשה לֹו: ואמרּו עּכּו"ם הּכּוהּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָאם
זה הרי ― ׁשּיגרׁש עד העּכּו"ם ּביד יּׂשראל אֹותֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָולחצּו
הֹואיל ― ׁשּכתב עד אנסּוהּו מעצמן העּכּו"ם ואם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכׁשר.
זה, ּגט בטל לא ולּמה ּפסּול. ּגט זה הרי ׁשּיכּתב, נֹותן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹוהּדין
ׁשאין יּׂשראל? ּביד ּבין עּכּו"ם ּביד ּבין אנּוס הּוא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהרי
ׁשאינֹו ּדבר לעּׂשֹות ונדחק ׁשּנלחץ למי אּלא אנּוס ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹומרין
ׁשּנתן; עד אֹו ׁשּמכר עד ׁשהּכה מי ּכגֹון הּתֹורה, מן ּבֹו ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻמחּיב

עברה,אבל לעּׂשֹות אֹו מצוה לבּטל הרע יצרֹו ׁשּתקפֹו מי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מּדבר ׁשּנתרחק עד אֹו לעּׂשֹותֹו ׁשחּיב ּדבר ׁשעּׂשה עד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻוהּכה
עצמֹו אנס הּוא אּלא מּמּנּו, אנּוס זה אין ― לעּׂשֹותֹו ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהאסּור
ׁשהּוא מאחר לגרׁש, רֹוצה ׁשאינֹו זה לפיכ הרעה. ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבדעּתֹו
הּמצֹות ּכל לעּׂשֹות הּוא ורֹוצה מּיּׂשראל להיֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָרֹוצה
עד ׁשהּכה וכיון ׁשּתקפֹו, הּוא ויצרֹו העברֹות, מן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּולהתרחק
לא לרצֹונֹו. ּגרׁש ּכבר ― אני רֹוצה ואמר: יצרֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּתׁשׁש
ׁשל ּדין ּבית וטעּו לגרׁש, אֹותֹו ׁשּכֹופין נֹותן הּדין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָהיה
זה הרי ― ׁשּגרׁש עד ואנסּוהּו הדיֹוטֹות ׁשהיּו אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיּׂשראל
העּכּו"ם ואם ויגרׁש. יגמר אנסּוהּו, ויּׂשראל הֹואיל ּפסּול. ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹּגט
ׁשאמר ּפי על אף גט. אינֹו ― ּכּדין ׁשּלא לגרׁש ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאנסּוהּו
הֹואיל ― וחתמּו ּכתבּו ליּׂשראל: ואמר אני, רֹוצה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָּבעּכּו"ם:
גט. אינֹו אנסּוהּו, והעּכּו"ם להֹוציא מחּיבֹו הּדין ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָואין

 
האּׁשה‡. ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם נכּתב ׁשּלא ּגט ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל

אֹו ללּמד ּגט ׁשּכתב סֹופר ּכיצד? גט. אינֹו ― ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמתּגרׁשת
וׁשם ּכׁשמֹו, זה ּבגט ׁשּנכּתב ׁשם ּומצא הּבעל ּובא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלהתלּמד,
ּבֹו וגרׁש ּונטלֹו עירֹו, ּכׁשם העיר וׁשם אׁשּתֹו, ּכׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָהאּׁשה

גט. אינֹו ―ֵֵ
.עירֹו ּבן ּומצא ,ונמל אׁשּתֹו את לגרׁש ּכתב זה: על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתר

מּמּנּו ּונטלֹו ,אׁשּת ּכׁשם אׁשּתי וׁשם ּכׁשמ ׁשמי לֹו: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָואמר
גט. אינֹו ּגרּוׁשין, לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף ― ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַוגרׁש

ׁשוֹות,‚. ׁשּׁשמֹותיהן נׁשים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש מי זה: על ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתר
― הּקטּנה את ּבֹו וגרׁש ונמל הּגדֹולה, את לגרׁש ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכתב
נכּתב לא המגרׁש, האיׁש לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאינֹו

ּבֹו. ׁשּנתּגרׁשה זֹו ְְְִֵֶָָלׁשם
ּבֹו,„. אגרׁש ׁשארצה זֹו ואי ּכתב לסֹופר: אמר ּכן: על ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיתר

זֹו הרי ― מהן אחת ּבֹו וגרׁש זֹו, ּדעת על הּסֹופר ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָוכתב
ּפי על אף לׁשמּה, ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּגט וכל ּגרּוׁשין. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹספק

גט. אינֹו ― לׁשמּה קּולמֹוס עליו ְְֱִִֵֵֶֶָָָׁשהעביר
גרׁשּה,‰. ולא ונמל אׁשּתֹו, את לגרׁש [ּגט] ׁשּכתב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמי

ּפעם הּגט ּבאֹותֹו יגרׁשּנה לא ― ׁשּכתבֹו אחר עּמּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹונתיחד
― הּיׁשן הּגט ּבאֹותֹו ּגרׁשּה ואם לגרׁשּה. ּכׁשּירצה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
לׁשמּה, נכּתב ׁשהרי לכּתחּלה; ּבֹו ותּנּׂשא מגרׁשת, זֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהרי
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ּבֹו יגרׁשּנה לא ולּמה ּכהלכתֹו. ּבעדים עּתה לּה נתן ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹוהרי
לבנּה. קֹודם ּגּטּה יאמרּו: ׁשּמא ּגזרה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹלכּתחּלה?

.Âלכׁשאּׂשאּנה עּמי, ויהיה לפלֹונית ּגט ּכתב לסֹופר: ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמר
מּפני גט; אינֹו ― ּבֹו וגרׁשּה ּונּׂשאּה ונכּתב ּבֹו, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאגרׁשּנה
ונמצא זה, ּגט ּכׁשּנכּתב מּמּנּו ּגרּוׁשין ּבת היתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
אֹותֹו ּכתב לֹו: אמר אבל ּגרּוׁשין. לׁשם ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּנכּתב
ּכׁשר. ― ּבֹו וגרׁשּה ּוכנסּה אגרׁשּנה, לכׁשאּׂשאּנה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָלארּוסתי,
ספק זֹו הרי ― ּבֹו ּגרׁשּה ׁשּיּבמּה ואחר ליבמּתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּכתבֹו

ּכׁשּכתבֹו. גמּורה אׁשּתֹו ואינּה הֹואיל ְְְְְִִִֵֵֶָָָּגרּוׁשין,
.Ê,גּטין טפסי ׁשּיכּתב לּסֹופר חכמים הּתירּו סֹופר ּתּקנת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמּפני

אּת 'הרי ּומקֹום הּזמן ּומקֹום האּׁשה ּומקֹום האיׁש מקֹום ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָויּניח
ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ׁשּיכּתבם ּכדי אדם' לכל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרת
ולׁשמּה. לׁשמֹו העדים יחּתמּו ּכ ואחר הּמתּגרׁשת, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

.Áהעדים וחתמּו ּכהלכתֹו, ולׁשמּה לׁשמֹו הּגט ׁשּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסֹופר
(אּלא ּגט. זה הרי ּבעדים, לּה ּומסרֹו הֹואיל ― לׁשמּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּלא
על חֹותמין העדים ׁשאין לפי ּבטל?) אינֹו ולּמה ּפסּול. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
חתמּו ׁשאם ׁשאֹומר, מי ויׁש העֹולם. ּתּקּון מּפני אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּגט
זה הרי מּתֹוכֹו, ּכמזּיף והּוא הֹואיל ― לׁשמּה ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֻהעדים
עד ּבֹו ׁשהיה אֹו ּפסּול, מעדיו אחד היה אם וכן ּבטל. ְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָּגט
ּגט זה הרי ― ּבעדים ׁשּנמסר ּפי על אף ּכׁשר, ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחד
וּדאי. מזּיף לא ּכמזּיף, אּלא זה. ּדבר לי יראה ולא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻּבטל.
מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ּכׁשרין, מסירה ּבעדי ונמסר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוהֹואיל

.Ëּבמקֹום מּמּנּו אבד אם ּומצאֹו: מּמּנּו ואבד גט ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמביא
― מרּבה זמן לאחר מצאֹו אפּלּו מצּויֹות, הּׁשּירֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֻׁשאין
ׁשּנמצא הּגט הּוא מּמּנּו ׁשאבד ׁשהּגט ּבחזקת זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהרי
מּיד מצאֹו אם מצּויֹות, ׁשהּׁשּירֹות ּבמקֹום אבד ּבֹו; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָותתּגרׁש
ּבּכלי ׁשּמצאֹו אֹו העֹוברים, מן ׁשם אדם ׁשהה לא ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹועדין
ׁשהיה ּגט ׁשל ורחּבֹו ּבארּכֹו עין טביעּות לֹו ויׁש ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהּניחֹו

ּבֹו. ותתּגרׁש ּבחזקתֹו הּוא הרי ― ְְְְֲִֵֵֶָָָּכרּו
.È― ׁשּבּגט ּכׁשמֹו ׁשּׁשמֹו אחד איׁש הּמקֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻהחזק

הּוא, האחר האיׁש אֹותֹו ׁשל הּנמצא זה גט ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשים
ּבֹו נתּגרׁשה ואם ׁשהה. ׁשּלא ּפי על ואף ׁשם אדם ועבר ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹהֹואיל
הרי ― ׁשם אדם עבר לא אם אבל מגרׁשת. ספק זֹו הרי ―ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
ׁשוין. ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם ׁשהחזקּו ּפי על אף ּבחזקתֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻזה

.‡Èּבֹו יׁש נקב ׁשאמרּו: ּכגֹון מבהק, סימן ּבּגט לעדים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהיּו
ּגט על אּלא חתמנּו לא מעֹולם ׁשאמרּו: אֹו ּפלֹוני, אֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבצד
ּבחזקתֹו זה הרי ― אּלּו ּכׁשמֹות ׁשמֹות ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָאחד
ּובמקֹום מרּבה זמן אחר ׁשּמצאֹו ּפי על ואף ּבֹו, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻותתּגרׁש
ׁשוין. ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם והחזקּו מצּויֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהּׁשּירֹות

.Èלזֹו ׁשניהן נֹותנין ― ונתערבּו גּטין ׁשני ׁשּׁשלחּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָׁשנים
― מהן אחד אבד אם ,לפיכ מסירה. ּבעדי לזֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוׁשניהן

ּבטל. הּׁשני ֲִֵֵֵַָהרי
.‚È―ׁשמֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש אּׁשה וכן ׁשמֹות, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמי

ּביֹותר, ּבֹו ויֹודעין ּבֹו רגילין ׁשהן ּוׁשמּה ׁשמֹו ּכֹותב ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָּכׁשּמגרׁש

וכל ּפלֹונית אּׁשה ּגרׁש לֹו ׁשּיׁש ׁשם וכל ּפלֹוני איׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָואֹומר:
ּכׁשר. ― וחניכתּה חניכתֹו ּכתב ואם לּה. ׁשּיׁש ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשם

.„Èׁשם ּכל וכתב: ּביֹותר, ּבֹו ידּועים ׁשאינם הּׁשם ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכתב
עירֹו וׁשם ׁשמּה אֹו ׁשמֹו ׁשּנה ּפסּול. זה הרי ― לֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָׁשּיׁש
ׁשם וכל לֹו ׁשּיׁש ׁשם ּכל ׁשּכתב: ּפי על אף עירּה, ׁשם ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

גט. אינֹו ― לּה ֵֵֵֶָׁשּיׁש
.ÂËעּכּו"ם מחמּׁשה: חּוץ הּגט, את לכּתב ּכׁשרין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹהּכל

את ּכֹותבת עצמּה אּׁשה אפּלּו וקטן. וׁשֹוטה וחרׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָועבד
ׁשּבתֹות מחּלל ׁשהּוא אֹו לעּכּו"ם ׁשהמיר יּׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּגּטּה.

ּדבריו. לכל ּכעּכּו"ם הּוא הרי ― ְְְְְְֲֵֶַַָָָָּבפרהסיא
.ÊËהּכֹותב ׁשּצרי מּפני החמּׁשה? אּלּו ּכֹותבין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָולמה

והעּכּו"ם הּמתּגרׁשת, האּׁשה ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלכּתב
ּדעת דעה,על ּבני אינן וקטן ׁשֹוטה וחרׁש ּכֹותב, הּוא עצמֹו ְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּכעּכּו"ם ּפסּול הּוא לפיכ וקּדּוׁשין, ּגּטין ּבתֹורת אינֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָוהעבד
אף גט, ―אינֹו אּלּו מחמּׁשה אחד הּגט ּכתב ואם ּדבריו. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלכל

ּבכׁשרים. לּה ונמסר ּכׁשרים עדים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָעל
.ÊÈ,הּתרף מקֹום והּניח הּגט טפס אּלּו מחמּׁשה אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּכתב

'הרי ּומקֹום הּזמן ּומקֹום האּׁשה ּומקֹום האיׁש מקֹום ְְְְְֲִִֵֶַַָָָׁשהּוא
לׁשמֹו הּיּׂשראלי הּגדֹול הּפּקח ּוכתבן אדם', לכל מּתרת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻאּת

ּכׁשר. ּגט זה הרי ―ֲֵֵֵֶָ
.ÁÈהּגט טפס לכּתב וקטן ׁשֹוטה חרׁש להּניח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻמּתר

אבל ּגּבן. על עֹומד הּפּקח גדֹול ׁשּיהיה והּוא, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלכּתחּלה.
יּׂשראל ואפּלּו לכּתחּלה הּטפס ּכֹותבין אין והעבד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהעּכּו"ם
לׁשמּה ׁשּלא גּטין טפסי לכּתב הּתירּו ׁשּלא ּגּבן; על ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹעֹומד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו סֹופר, ּתּקנת מּפני אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלכּתחּלה
.ËÈלּה ּונתנֹו ּבׁשגגה הּכּפּורים ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּגט ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהּכֹותב

לּה ּונתנֹו ּבזדֹון ּבּיֹום ּבֹו וחתמּו ּכתבֹו מגרׁשת. זֹו הרי ―ְְְְְְֲֵֶֶַָָָָָֹ
ּכתבֹו הּתֹורה. מן ּפסּולין העדים ׁשהרי מגרׁשת, אינּה ―ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
טֹוב ּביֹום ּכׁשרים עדים ּבפני לּה ונמסר ּבזדֹון טֹוב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָּביֹום

ּפסּול. ּגט זה הרי ―ֲֵֵֶָ

ה'תש"ע מנחםֿאב א' שני יום

 
עֹומד‡. ׁשרּׁשּומֹו ּבדבר אּלא הּגט את ּכֹותבין ּכגֹון1אין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּכתבֹו אם אבל ּבהן. וכּיֹוצא וקנקנּתֹום וקּומֹוס וסקרא ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָּדיֹו
―ּבד ּבהן וכּיֹוצא ּפרֹות ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ׁשאינֹו בר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ואין ּכׁשר, ― ּובׁשיחֹור ּבׁשחֹור ּבאבר ּכתבֹו גט. ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָאינֹו
לכּתחּלה ּבהן .2ּכֹותבין ְְְִִֶַָָ

.וכּיֹוצא והעֹור הּניר ּגב על לכּתחּלה עפצא ּבמי ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָּכֹותבין
נּכר ׁשאינֹו מּפני עפּוצה, מגּלה ּגּבי על לא אבל ואם3ּבהן; . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

את ּכֹותבין הּכל על ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן גט. אינֹו ― ְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹּכתב
הנאה אּסּורי על ואפּלּו ׁשּיכֹול4הּגט, ּדבר על וכֹותבין . ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מסירה. ּבעדי לּה ׁשּיּתנֹו והּוא, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָלהזּדּיף.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהן.2)מתקיים.1) וכיוצא וכו' וסיקרא דיו כמו כך כל מתקיימים שאינם הכתב.3)כנראה כמראה הקלף כגון4)שמראה
לכתחילה, לכתוב שמותר הכוונה אין הגט" את "כותבין רבנו: שכתב ומה בהנאה. אסור שכולו זרה, לעבודה שהקריבו עגל עור



סג              
  

ּבֹו יגרׁשּנה לא ולּמה ּכהלכתֹו. ּבעדים עּתה לּה נתן ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹוהרי
לבנּה. קֹודם ּגּטּה יאמרּו: ׁשּמא ּגזרה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹלכּתחּלה?

.Âלכׁשאּׂשאּנה עּמי, ויהיה לפלֹונית ּגט ּכתב לסֹופר: ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמר
מּפני גט; אינֹו ― ּבֹו וגרׁשּה ּונּׂשאּה ונכּתב ּבֹו, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאגרׁשּנה
ונמצא זה, ּגט ּכׁשּנכּתב מּמּנּו ּגרּוׁשין ּבת היתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
אֹותֹו ּכתב לֹו: אמר אבל ּגרּוׁשין. לׁשם ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּנכּתב
ּכׁשר. ― ּבֹו וגרׁשּה ּוכנסּה אגרׁשּנה, לכׁשאּׂשאּנה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָלארּוסתי,
ספק זֹו הרי ― ּבֹו ּגרׁשּה ׁשּיּבמּה ואחר ליבמּתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּכתבֹו

ּכׁשּכתבֹו. גמּורה אׁשּתֹו ואינּה הֹואיל ְְְְְִִִֵֵֶָָָּגרּוׁשין,
.Ê,גּטין טפסי ׁשּיכּתב לּסֹופר חכמים הּתירּו סֹופר ּתּקנת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמּפני

אּת 'הרי ּומקֹום הּזמן ּומקֹום האּׁשה ּומקֹום האיׁש מקֹום ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָויּניח
ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ׁשּיכּתבם ּכדי אדם' לכל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרת
ולׁשמּה. לׁשמֹו העדים יחּתמּו ּכ ואחר הּמתּגרׁשת, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

.Áהעדים וחתמּו ּכהלכתֹו, ולׁשמּה לׁשמֹו הּגט ׁשּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסֹופר
(אּלא ּגט. זה הרי ּבעדים, לּה ּומסרֹו הֹואיל ― לׁשמּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּלא
על חֹותמין העדים ׁשאין לפי ּבטל?) אינֹו ולּמה ּפסּול. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
חתמּו ׁשאם ׁשאֹומר, מי ויׁש העֹולם. ּתּקּון מּפני אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּגט
זה הרי מּתֹוכֹו, ּכמזּיף והּוא הֹואיל ― לׁשמּה ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֻהעדים
עד ּבֹו ׁשהיה אֹו ּפסּול, מעדיו אחד היה אם וכן ּבטל. ְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָּגט
ּגט זה הרי ― ּבעדים ׁשּנמסר ּפי על אף ּכׁשר, ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחד
וּדאי. מזּיף לא ּכמזּיף, אּלא זה. ּדבר לי יראה ולא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻּבטל.
מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ּכׁשרין, מסירה ּבעדי ונמסר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוהֹואיל

.Ëּבמקֹום מּמּנּו אבד אם ּומצאֹו: מּמּנּו ואבד גט ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמביא
― מרּבה זמן לאחר מצאֹו אפּלּו מצּויֹות, הּׁשּירֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֻׁשאין
ׁשּנמצא הּגט הּוא מּמּנּו ׁשאבד ׁשהּגט ּבחזקת זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהרי
מּיד מצאֹו אם מצּויֹות, ׁשהּׁשּירֹות ּבמקֹום אבד ּבֹו; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָותתּגרׁש
ּבּכלי ׁשּמצאֹו אֹו העֹוברים, מן ׁשם אדם ׁשהה לא ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹועדין
ׁשהיה ּגט ׁשל ורחּבֹו ּבארּכֹו עין טביעּות לֹו ויׁש ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהּניחֹו

ּבֹו. ותתּגרׁש ּבחזקתֹו הּוא הרי ― ְְְְֲִֵֵֶָָָּכרּו
.È― ׁשּבּגט ּכׁשמֹו ׁשּׁשמֹו אחד איׁש הּמקֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻהחזק

הּוא, האחר האיׁש אֹותֹו ׁשל הּנמצא זה גט ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשים
ּבֹו נתּגרׁשה ואם ׁשהה. ׁשּלא ּפי על ואף ׁשם אדם ועבר ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹהֹואיל
הרי ― ׁשם אדם עבר לא אם אבל מגרׁשת. ספק זֹו הרי ―ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
ׁשוין. ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם ׁשהחזקּו ּפי על אף ּבחזקתֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻזה

.‡Èּבֹו יׁש נקב ׁשאמרּו: ּכגֹון מבהק, סימן ּבּגט לעדים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהיּו
ּגט על אּלא חתמנּו לא מעֹולם ׁשאמרּו: אֹו ּפלֹוני, אֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבצד
ּבחזקתֹו זה הרי ― אּלּו ּכׁשמֹות ׁשמֹות ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָאחד
ּובמקֹום מרּבה זמן אחר ׁשּמצאֹו ּפי על ואף ּבֹו, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻותתּגרׁש
ׁשוין. ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם והחזקּו מצּויֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהּׁשּירֹות

.Èלזֹו ׁשניהן נֹותנין ― ונתערבּו גּטין ׁשני ׁשּׁשלחּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָׁשנים
― מהן אחד אבד אם ,לפיכ מסירה. ּבעדי לזֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוׁשניהן

ּבטל. הּׁשני ֲִֵֵֵַָהרי
.‚È―ׁשמֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש אּׁשה וכן ׁשמֹות, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמי

ּביֹותר, ּבֹו ויֹודעין ּבֹו רגילין ׁשהן ּוׁשמּה ׁשמֹו ּכֹותב ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָּכׁשּמגרׁש

וכל ּפלֹונית אּׁשה ּגרׁש לֹו ׁשּיׁש ׁשם וכל ּפלֹוני איׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָואֹומר:
ּכׁשר. ― וחניכתּה חניכתֹו ּכתב ואם לּה. ׁשּיׁש ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשם

.„Èׁשם ּכל וכתב: ּביֹותר, ּבֹו ידּועים ׁשאינם הּׁשם ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכתב
עירֹו וׁשם ׁשמּה אֹו ׁשמֹו ׁשּנה ּפסּול. זה הרי ― לֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָׁשּיׁש
ׁשם וכל לֹו ׁשּיׁש ׁשם ּכל ׁשּכתב: ּפי על אף עירּה, ׁשם ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

גט. אינֹו ― לּה ֵֵֵֶָׁשּיׁש
.ÂËעּכּו"ם מחמּׁשה: חּוץ הּגט, את לכּתב ּכׁשרין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹהּכל

את ּכֹותבת עצמּה אּׁשה אפּלּו וקטן. וׁשֹוטה וחרׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָועבד
ׁשּבתֹות מחּלל ׁשהּוא אֹו לעּכּו"ם ׁשהמיר יּׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּגּטּה.

ּדבריו. לכל ּכעּכּו"ם הּוא הרי ― ְְְְְְֲֵֶַַָָָָּבפרהסיא
.ÊËהּכֹותב ׁשּצרי מּפני החמּׁשה? אּלּו ּכֹותבין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָולמה

והעּכּו"ם הּמתּגרׁשת, האּׁשה ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלכּתב
ּדעת דעה,על ּבני אינן וקטן ׁשֹוטה וחרׁש ּכֹותב, הּוא עצמֹו ְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּכעּכּו"ם ּפסּול הּוא לפיכ וקּדּוׁשין, ּגּטין ּבתֹורת אינֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָוהעבד
אף גט, ―אינֹו אּלּו מחמּׁשה אחד הּגט ּכתב ואם ּדבריו. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלכל

ּבכׁשרים. לּה ונמסר ּכׁשרים עדים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָעל
.ÊÈ,הּתרף מקֹום והּניח הּגט טפס אּלּו מחמּׁשה אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּכתב

'הרי ּומקֹום הּזמן ּומקֹום האּׁשה ּומקֹום האיׁש מקֹום ְְְְְֲִִֵֶַַָָָׁשהּוא
לׁשמֹו הּיּׂשראלי הּגדֹול הּפּקח ּוכתבן אדם', לכל מּתרת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻאּת

ּכׁשר. ּגט זה הרי ―ֲֵֵֵֶָ
.ÁÈהּגט טפס לכּתב וקטן ׁשֹוטה חרׁש להּניח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻמּתר

אבל ּגּבן. על עֹומד הּפּקח גדֹול ׁשּיהיה והּוא, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלכּתחּלה.
יּׂשראל ואפּלּו לכּתחּלה הּטפס ּכֹותבין אין והעבד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהעּכּו"ם
לׁשמּה ׁשּלא גּטין טפסי לכּתב הּתירּו ׁשּלא ּגּבן; על ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹעֹומד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו סֹופר, ּתּקנת מּפני אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלכּתחּלה
.ËÈלּה ּונתנֹו ּבׁשגגה הּכּפּורים ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּגט ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהּכֹותב

לּה ּונתנֹו ּבזדֹון ּבּיֹום ּבֹו וחתמּו ּכתבֹו מגרׁשת. זֹו הרי ―ְְְְְְֲֵֶֶַָָָָָֹ
ּכתבֹו הּתֹורה. מן ּפסּולין העדים ׁשהרי מגרׁשת, אינּה ―ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
טֹוב ּביֹום ּכׁשרים עדים ּבפני לּה ונמסר ּבזדֹון טֹוב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָּביֹום

ּפסּול. ּגט זה הרי ―ֲֵֵֶָ

ה'תש"ע מנחםֿאב א' שני יום

 
עֹומד‡. ׁשרּׁשּומֹו ּבדבר אּלא הּגט את ּכֹותבין ּכגֹון1אין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּכתבֹו אם אבל ּבהן. וכּיֹוצא וקנקנּתֹום וקּומֹוס וסקרא ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָּדיֹו
―ּבד ּבהן וכּיֹוצא ּפרֹות ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ׁשאינֹו בר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ואין ּכׁשר, ― ּובׁשיחֹור ּבׁשחֹור ּבאבר ּכתבֹו גט. ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָאינֹו
לכּתחּלה ּבהן .2ּכֹותבין ְְְִִֶַָָ

.וכּיֹוצא והעֹור הּניר ּגב על לכּתחּלה עפצא ּבמי ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָּכֹותבין
נּכר ׁשאינֹו מּפני עפּוצה, מגּלה ּגּבי על לא אבל ואם3ּבהן; . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

את ּכֹותבין הּכל על ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן גט. אינֹו ― ְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹּכתב
הנאה אּסּורי על ואפּלּו ׁשּיכֹול4הּגט, ּדבר על וכֹותבין . ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מסירה. ּבעדי לּה ׁשּיּתנֹו והּוא, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָלהזּדּיף.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהן.2)מתקיים.1) וכיוצא וכו' וסיקרא דיו כמו כך כל מתקיימים שאינם הכתב.3)כנראה כמראה הקלף כגון4)שמראה
לכתחילה, לכתוב שמותר הכוונה אין הגט" את "כותבין רבנו: שכתב ומה בהנאה. אסור שכולו זרה, לעבודה שהקריבו עגל עור



סד             
  

הּמחּוק‚. הּניר על (אֹותֹו) ּכֹותב הּדפּתרא5ּכיצד? על ועל6, ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָ
ּפרה, ׁשל קרן ועל עבד ׁשל ידֹו ועל העלין, ועל ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהחרס

והּפרה העבד לּה וכּיֹוצא7ּומֹוסר והּדפּתרא הּמחּוק הּניר אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
עדים ּבפני .8ּבֹו ְִִֵֵ

קעקע„. ּבכתבת עבד ׁשל ידֹו על חקּוק הּגט והיה9היה , ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ידּה מּתחת זֹו10יֹוצא הרי ― ידֹו על חקּוקים העדים והיּו , ְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

יכֹול אין ׁשהרי מסירה, עדי לּה ׁשאין ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמגרׁשת
חקּוק11להזּדּיף וגט ׁשּלֹו, ׁשהּוא ּבעבד מחזקין היּו אפּלּו . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

נמסר ּבעדים אֹומרת: והיא ידּה, מּתחת יֹוצא והּוא ידֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל
לּה,12לי נכנס מעצמֹו ׁשּמא מגרׁשת, ספק זֹו הרי ― ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

חזקה להן אין .13ׁשהּגֹודרֹות ְֲֵֶֶַָָָ
הּטבלא‰. על חקּוק הּגט יֹוצא14היה והּוא עליו, והעדים ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

ידּה ׁשּלּה15מּתחת ׁשהּוא ּבּטבלא מחזקין ׁשהן ּפי על אף , ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ּגּטּה את ּכֹותבת עצמּה ׁשהאּׁשה מגרׁשת, זֹו הרי ―16; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבחֹותמיו אּלא הּגט קּיּום מסירה17ׁשאין עדי ׁשם אין אם ,18. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
.Â,מּתכת ׁשל טס על אֹו האבן על אֹו הּלּוח על הּגט ֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָחקק

ירכי חפר הּוא19אם הרי הּוא. ּכתב ׁשּזה ּכׁשר, ― האֹותּיֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
חפרֹו ׁשהּוא ּכלֹומר, ּברזל. ּבעט ּכתּובה אם20אֹומר: וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ

הּטס מאחֹורי הירכֹות אבל21חקק הּטס. ּבפני ׁשּבלטּו עד ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
האֹות ּתֹו חפר מּכאן22אם ּגבֹוהֹות הירכֹות ׁשּיראּו עד ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבֹולט23ּומּכאן ׁשהּכתב זהב ּדינר ּככתב גט,24, אינֹו ― ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכתב זה .25ׁשאין ְֵֶֶָ

.Êּכתב ּתבנית העֹור על ׁשר26המקרע אֹו העֹור, על ׁשם ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָ
ּכתב ּכׁשר27ּתבנית זה הרי ּכתב28― ּבכל הּגט את ּכֹותבין . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

חתּומין ועדיו הּלׁשֹונֹות, מן ּבכתב ׁשּנכּתב ּגט לׁשֹון. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּובכל
לׁשֹון מּכירין העדים ׁשּיהּו והּוא, ּכׁשר. ― אחר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבכתב

והּכתיבה .29הּכתב ְְְִַַָָ

.Áהּׁשני והעד אחת,) (לׁשֹון ּבכתב חתם העדים מן ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחד
הּגט מקצת היה אם אבל ּכׁשר. ― אחרת לׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבכתב

ּפסּול ― אחרת ּבלׁשֹון ּומקצתֹו אחת ּבלׁשֹון .30ּכתּוב ְְְִֶֶַַַָָָָָ
.Ëּבדברי הּסֹופר ׁשּיּזהר צרי הּגט, ּבּה ׁשּיּכתב לׁשֹון ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

הּקֹורא ׁשּנמצא עד ענינים, ׁשני מׁשמען יהא ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּגט
ּגרּוׁשין, לׁשֹון מׁשמעֹו ׁשאין נתּכּון ּולכ לכ ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומר:
יהיּו אּלא ּגרּוׁשין; לׁשֹון ׁשּמׁשמעֹו נתּכּון זה לענין ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
ענין מׁשמען אּלא הּלׁשֹון, ּבאֹותֹו ספק ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּדברים

ּפלֹונית. את ּפלֹוני וׁשּלח ׁשּגרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָאחד,
.Èהּכתב ּבאֹותֹו היטב מבאר הּכתב אֹותֹו ׁשּיהיה צרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

ּכתב אֹותֹו ׁשּמּכירים לקרֹותֹו הּקטּנים ׁשּידעּו עד ּבֹו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּיכּתב
ּבינֹונים. אּלא ּבקטּנים) (ולא סכלים ולא נבֹונים לא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹׁשאינן
לאֹות אֹות ּתדמה ׁשּמא ּומבלּבל, מעּקם ּכתב יהיה ְְְְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֻֻולא

מׁשּתּנה. הענין ְְְְִִִֶַָָָונמצא
.‡Èעּקּום ּבכתבֹו ׁשהיה אֹו ענינים, ׁשני מׁשמעּות ּבֹו ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהיה

הֹואיל ― אחר ענין מּמּנּו ׁשּיּקרא ׁשאפׁשר עד ּבלּבּול ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
זה הרי ּגרּוׁשין, מׁשמע ּבֹו ויׁש הּגרּוׁשין לענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָונקרא

ארּמי31ּפסּול לׁשֹון הּגט לכּתב יּׂשראל עם ּכל נהגּו ּכבר .32 ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
לכּתחּלה. לׁשֹון ּבכל לכתבֹו ׁשּמּתר ּפי על אף זה, ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻּוכנסח

.È:הּגט נסח הּוא ְֵֶַַֹוזה
ליצירה וכ ּכ ּבׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּבכ ּבׁשּבת, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָּבכ
ּבמקֹום הכא ּבּה למימני ּדרגילנא למניינא לּׁשטרֹות, ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָאֹו
ׁשּום וכל ּפלֹוני, ּדמּמקֹום ּפלֹוני בר ּפלֹוני אנא (אי) ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָּפלֹוני.
ּולאתריהֹון ּולאתרי ולאבהתי לי ּדאית וחניכה ְְְְְְֲֲֳִִִִִֵַַַַָָָָָאחרן
ּופטרית אניסנא ּבדלא נפׁשי ּברעּות צביתי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָָָּדאבהתי,
ּדמּמתא ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית אנּת ליכי יתיכי ותרֹוכית ְְְְְְְְִִִִִִִִִַַַָָָָוׁשבקית
ולאבהתיכי ליכי ּדאית וחניכה אחרן ׁשּום וכל ְְְְֲֲֳִִִִִִִַַָָָָָָּפלֹונית,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלכ שמצד הכוונה אלא נייר, וחוסך גיטו את עליו שמסדר בזה זרה מעבודה נהנה הוא לכתובשהרי ואפשר כשר הגט גיטין ות
הנאה. איסורי על גט לכתוב לכתחילה שאסור בגיטין: התוספות דעת וכן איסור. בזה יש בוודאי זרה עבודה הלכות מצד אבל עליו,

ונמחק.5) כתב איזה עליו ניכר.6)שנכתב שלו המחק ואין עפוץ, ואינו וקמוח מלוח צרכו, כל מעובד שאינו ואינו7)עור
הכתיבה. לאחר הקרן את מסירה".8)חותך "עדי הם נמחק.9)אלה שאינו בצבע בעור ואומרת10)חרותה לפנינו שהביאתו

בו. גרשני נמחקת.11)בעלי אינה קעקע כתובת לפנינו.12)כי שם13)ואינם על "גודרות" נקראים חי בעל וכל בהמות
שמעצמן לומר יש כי מכירה), שטר לו אין (אם לי מכרתן לבעליהן: לטעון יכול אינו שתפשן ואדם למקננו" נקנה צאן "גדרות

אליו. בזה.15)לוח.14)באו גרשני בעלי כי16)וטוענת משלו, - בידה" "ונתן בו: לקיים שלו שיהא לבעלה מקנתו והיא
כלום. לה נתן לא הרי להתגרש, יכולה היא איך לו הקנתה לא את17)אילו לו שתקנה הקפידו ובוודאי בו החתומים בעדים

הכתיבה. לפני לא.18)הקלף או לו הקנתה אם יודעים היו הרי מסירה, עדי לפנינו היו אילו שכתיבה20)גופי.19)כי הרי
כתיבה. שמה הטס.21)שוקעת בפני כסדרן נראות הרי - הפוך באופן נעשית הטס) (מאחורי האותיות שחקיקת פי על אף

שלו.22) החלל האות, של הפנימי מאליה.23)החלק עשוייה האות ונמצאת חקק, שמבחוץ האותיות מצידי ידי24)שגם על
הדינר. על בקורנס המטבע חותם האות.25)הכאת בגוף מעשה עשה לא אלא26)כי בדיו ממלאו ואינו בעור ומסרט שחורץ

כתיבתו. זוהי מהר.27)סריטתו ולהסירו לנגבו אפשר כי מתקיים, אינו עור על שרישום פי על [=כזה]28)אף ורישום הואיל
גמור. כתב זה הרי עצמו] הרישום [=ולא העור גריעות מצד מתקיים אינו וכאן אחר, דבר על שלעיל29)מתקיים פי על ואף

הלשון את אלא להכיר צריכים שאינם הרי הגט", לשון שיכירו והוא וחותמים בפניהם קוראים לקרות יודעים אינם "ואם רבנו: כתב
הלשון. כתיבת יכירו עצמם שהם צריכים אלא מספקת, ההקראה אין אחר בכתב חתמו והעדים הואיל כאן, אך - הכתיבה, את ולא

שלא30) כל אחת, בלשון חתום שאפילו רבנו וסובר פסול". לשונות בחמש עדים חמשה עליו וחתמו לשונות בחמש שכתבו "גט
יכולה העדים חתימת אבל לשוניים, ושינויים חילופים בו יהיו שלא צריך לעצמו עניין הוא והגט הואיל פסול, אחת בלשון נכתב
בסיני ניתנו שתיהן כי כשר, ארמית ומקצתו הקודש לשון מקצתו אבל עצמו. בפני עניין הוא חתום כל כי לשונות בשתי להיות

ארמית. ורובו הקודש בלשון מקצתו גט לכתוב עכשיו נוהגים ולכן הן, אחת התו31)וכלשון מן בטל ואינו מדבריהם. רה.רק
בארמית.32) מנוסח הוא במשנה וגם

             
  

קדמת מן אנּתתי הוית ּדי ּדאבהתיכי, ּולאתריהֹון ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָּולאתריכי
ּדיתהוייין ליכי, יתיכי ותרֹוכית וׁשבקית ּפטרית וכּדּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָּדנא,
ּגבר לכל להתנסבא למה ּבנפׁשיכי וׁשלטאה ְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָרּׁשאה
דנן יֹומא מן ׁשמי מן ּבידיכי ימחה לא ואינׁש ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּדיתצּבייין,
מּנאי ליכי יהוי ּדי ודן אדם. לכל מּוּתרת אּת והרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּולעלם.
ויּׂשראל. מׁשה ּכדת ׁשבּוקין ואּגרת ּפּטּורין וגט ּתרֹוכין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָספר
עד. ּפלֹוני בן ּפלֹוני ׁשּבארנּו: ּכמֹו למּטה חֹותמים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהעדים

עד. ּפלֹוני בן ְְִִֵֶּפלֹוני
.‚Èּוב הּזה ּבּלׁשֹון הּגט 'ודין'ּכׁשּיכּתב יכּתב לא זה, נסח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

ּביני יהיה מׁשּפט ּכלֹומר, 'ודין'. הּקֹורא יקרא ׁשּמא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּביּו"ד,
'ואי הּקֹורא יקרא ׁשּמא ּביּו"ד, 'ואיגרת' יכּתב ולא .ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּוביני
ׁשּמא ּביּו"ד, 'לימה' יכּתב לא זנית. אם ּכלֹומר, ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹּגרּת'.
ׁשּמא מּגּגּה, הה"א רגל ירחיק [וכן .'מה 'לי הּקֹורא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיקרא
'ּתהויין' יכּתב ולא לּׂשחֹוק. ּכלֹומר, .['למח' ְְְְְְְְְִִִִִַָָֹֹיקרא
'ּתהויין' הּקֹורא יקרא ׁשּמא יּודי"ן, ּבׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָו'תצּביין'
ונמצא נׁשים. ׁשּתי עם מדּבר ׁשהּוא ּכלֹומר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָו'תצּביין'.
לוי"ו יארי וכן אחרֹות. לׁשּתים אּלא לזֹו, מגרׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּכלֹומר, 'ּוכדי'. מׁשמעֹו ויהיה ליּו"ד ּתדמה ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָד'וכּדּו',
ּד'תרֹוכין' לוי"ו יארי וכן .אֹות אפטֹור זה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבתנאי
'ּתריכין' מׁשמע ויהיה ליּו"ד תדמה ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָו'ׁשּבּוקין',
וגרׁשה ׁשבקה ׁשהיא לּה אֹומר ׁשהּוא ּכלֹומר, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּו'ׁשביקין'.
ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל להּזהר צרי זה ּדר ועל ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹותֹו.

ענינֹות. ׁשּתי מׁשמע בֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹֹׁשּיכּתב,
.„Èּכתב לא אֹו אּלּו, ווי"ן הארי ולא זה ּבנסח ׁשּכתב ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהרי

― יּכתבּו ׁשּלא ׁשאמרנּו הּיּודי"ן ׁשּכתב אֹו היתרֹות, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּיּודי"ן
ּפסּול ּגט זה ּפסּול33הרי ― לׁשֹון ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .34. ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

.ÂËּתבה אֹו אֹות ּבֹו ׁשּמחק הּׁשטין35ּגט ּבין ׁשּתלה אֹו ,36: ִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
מּטפס הּתרף37אם מן ואם ּכׁשר, זה הרי ― ―38הּגט ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
גט הּגט39אינֹו ּבסֹוף ּופרׁש חזר ואם ּתלּויה40. ּפלֹונית ׁשאֹות ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

וכן ׁשטרֹות. ּכׁשאר ּכׁשר, הּגט מּתרף אפּלּו ― מחק על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאֹו
וערב ׁשתי קרּוע ׁשּנמצא ―41ּגט ּדין ּבית ׁשל קרע ׁשהּוא , ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

קרע ואינֹו נקרע אם אבל הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ּבטל, ּגט זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהרי
ּכׁשר. ― ּדין ּבית ִֵֵֶָׁשל

.ÊËנמחק ּכׁשר. ― ּככברה ׁשּנעּׂשה אֹו ׁשהרקיב אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָנּמֹוק

ּכׁשר, ― לקרֹות יכֹול אם קּימת: ׁשּלֹו ּובּבּואה נּטׁשטׁש ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
גט. אינֹו ― לאו ְִֵֵַואם

.ÊÈידּה מּתחת יֹוצא הּגט ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה
עדים ׁשם יׁש אם אבל מסירה; עדי ׁשם ואין חתימה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָּבעדי

ּכׁשר והיה ּבפניהם הּגט לּה אף42ׁשּנמסר ּכׁשר, זה הרי ― ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהיה אֹו הּׁשיטין ּבין אֹו הּמחק על הּגט ּתרף ׁשהיה ּפי ִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעל

ּבפניהם לּה ּכׁשּנתן וערב ׁשתי .43קרּוע ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.ÁÈּכתבּוהּו אם נׁשֹותיהן: לחמׁש אחד גט ׁשּכתבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָחמּׁשה
לפלֹונית44ּבכלל ּפלֹוני ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ ׁשּכתבּו: ּכגֹון , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

ּדי 'ליכי לאׁשּתֹו מהן אחד ּכל אמר וכן לפלֹונית, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָּופלֹוני
הרי ― מּלמּטה חֹותמין עדים ּוׁשני הּגט, טפס וכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹתהויין',
אין ואם מסירה; ּבעדי מהן אחת לכל ויּנתן ּכׁשר, ּגט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָזה
ידּה מּתחת זֹו מגּלה ׁשּתצא מי ּכל ― ּכלל מסירה עדי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשם
לפלֹונית, ּפלֹוני ּגרׁש ּבּׁשּבת ּבכ ּכתב: אם אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמגרׁשת.

ּבאֹו אחר ּגט ּתחּתיו והתחיל הּגט, וכתב:והׁשלים מגּלה תּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
הּגט והׁשלים לפלֹונית, ּפלֹוני ּגרׁש ּבּׁשּבת ּבכ אֹו זה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָּוביֹום
אם מּלמּטה: והעדים הּגּטין, ּכל ׁשהׁשלים עד וכן ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשני,
ּכּלן הרי ― מסירה ּבעדי מהן אחת לכל זֹו מגּלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻנּתנה
יֹוצאה זֹו מגּלה והיתה מסירה, עדי ׁשם אין ואם ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָֹמגרׁשֹות;
ׁשהעדים ּבאחרֹונה ׁשּגּטּה זֹו היתה אם מהן: אחת יד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּתחת
יֹוצאה הּמגּלה היתה ואם מגרׁשת, זֹו הרי ― עּמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹנקראין
מגרׁשת ספק זֹו הרי ― הראׁשֹונֹות מן אחת יד .45מּתחת ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

.ËÈּפלֹונית נׁשֹותינּו ּגרׁשנּו ּופלֹוני ּפלֹוני אנּו ְְְְְִִִֵֵַַָָּכתב:
אחת לכל ׁשּנמסר ּפי על אף ― הּגט והׁשלים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָּופלֹונית,
ּבגט מתּגרׁשֹות נׁשים ׁשּתי ׁשאין גט. אינֹו מסירה, ּבעדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמהן
ּופרטן חזר ולחברּתּה. לּה ולא ― לּה וכתב ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאחד,
ּפלֹונית גרׁש ּופלֹוני ּפלֹונית גרׁש ּפלֹוני וכתב: הּגט, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָּבתֹו

ּפלֹוני ּכׁשרים46ּבזמן אּלּו הרי ―47. ְְְֲִִִֵֵֵַ
.Îדּפין ּבׁשני גּטין ׁשני זה:48ּכתב ּבצד זה אחת ּבמגּלה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבסֹוף עדים ּוׁשני זה ּגט ּבסֹוף נקראים עדים ׁשני ׁשם יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָאם
ידּה מּתחת זֹו מגּלה ׁשּתצא וכל ּכׁשר, זה הרי ― זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּגט

מגרׁשת ―49. ְֶֶֹ
.‡Îלתחת זה ּגט מּתחת ּבאים ּבלבד עדים ׁשני ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהיּו
זה ּגּטּה50ּגט עם נקראים ׁשהעדים זֹו יד מּתחת יצא אם :51 ְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לכתחילה.33) בו תינשא ולא פסול זה הרי ממטבעם שינה והוא לשנות לא חכמים שאמרו גאון:34)כיון בשם הראב"ד וכתב
וטוען ערער כן ואחרי מפיו לסופר הכתיב או הגט כתב בעצמו כשהבעל כלומר, ומערער" עומד כשהבעל הדקדוקים, אלו "כל
באחד הסופר וטעה סתם, הגט לכתוב לסופר הבעל אמר כאשר אבל ממש. בדבריו יש אזי ולקלקלה, לפסלו כדי כך כתבו שבכוונה
ערעור, ערעורו אין סופר טעות שזוהי מעידים עדים אבל מערער כשהבעל ואפילו כשר, הגט - מערער הבעל ואין הדקדוקים, מאלה

כשר. מחק.35)והגט על שכתב או חלק, מקום במקומן השורות.36)ונשאר בכל37)בין וכללי אחיד נוסח שהם מהמלים
לכל38)הגיטין. מותרת את "הרי והמלים וכו'. הזמן וכן מגוריהם ומקום והאשה האיש שם כגון: זה, לגט המיוחדים מהמלים
מחקו.39)אדם". והוא תנאי איזה היה המחק במקום העדים.40)שמא חתימת ולרחבו.41)לפני היה42)לאורכו שלא

מסירה.43)מטושטש. בעידי לה כשנתנו כשר מחוק נייר על כולו כתבו אם אפילו אחיד44)שהרי ובנוסח כוללת בצורה
האחרון.45)לכולן. הגט על אלא אינה העדים שחתימת לחוש לכולן.46)שיש האחיד הזמן מודגש47)באותו שהזוג כל

אחד. בגט מתגרשות נשים שתי של דין לו אין מסירה.49)טורים.48)בנפרד עדי שתביא עד מתגרשת השנייה כגון50)ואין
עד. יעקב השני: הגט ותחת בן, ראובן הראשון: תחת אלא51)שחתום אינו עד" "יעקב (כי בן ראובן בו: שחתום הראשון זה

הם אלו כי כשרים, שניהם עד, יעקב בן השני: ותחת ראובן, הראשון תחת חתום היה אילו אבל הקודמת), החתימה של המשך
עד. יעקב בן עצמו: חותם והשני ראובן חותם: הראשון נפרדים, עדים שני



סה              
  

קדמת מן אנּתתי הוית ּדי ּדאבהתיכי, ּולאתריהֹון ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָּולאתריכי
ּדיתהוייין ליכי, יתיכי ותרֹוכית וׁשבקית ּפטרית וכּדּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָּדנא,
ּגבר לכל להתנסבא למה ּבנפׁשיכי וׁשלטאה ְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָרּׁשאה
דנן יֹומא מן ׁשמי מן ּבידיכי ימחה לא ואינׁש ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּדיתצּבייין,
מּנאי ליכי יהוי ּדי ודן אדם. לכל מּוּתרת אּת והרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּולעלם.
ויּׂשראל. מׁשה ּכדת ׁשבּוקין ואּגרת ּפּטּורין וגט ּתרֹוכין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָספר
עד. ּפלֹוני בן ּפלֹוני ׁשּבארנּו: ּכמֹו למּטה חֹותמים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהעדים

עד. ּפלֹוני בן ְְִִֵֶּפלֹוני
.‚Èּוב הּזה ּבּלׁשֹון הּגט 'ודין'ּכׁשּיכּתב יכּתב לא זה, נסח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

ּביני יהיה מׁשּפט ּכלֹומר, 'ודין'. הּקֹורא יקרא ׁשּמא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּביּו"ד,
'ואי הּקֹורא יקרא ׁשּמא ּביּו"ד, 'ואיגרת' יכּתב ולא .ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּוביני
ׁשּמא ּביּו"ד, 'לימה' יכּתב לא זנית. אם ּכלֹומר, ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹּגרּת'.
ׁשּמא מּגּגּה, הה"א רגל ירחיק [וכן .'מה 'לי הּקֹורא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיקרא
'ּתהויין' יכּתב ולא לּׂשחֹוק. ּכלֹומר, .['למח' ְְְְְְְְְִִִִִַָָֹֹיקרא
'ּתהויין' הּקֹורא יקרא ׁשּמא יּודי"ן, ּבׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָו'תצּביין'
ונמצא נׁשים. ׁשּתי עם מדּבר ׁשהּוא ּכלֹומר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָו'תצּביין'.
לוי"ו יארי וכן אחרֹות. לׁשּתים אּלא לזֹו, מגרׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּכלֹומר, 'ּוכדי'. מׁשמעֹו ויהיה ליּו"ד ּתדמה ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָד'וכּדּו',
ּד'תרֹוכין' לוי"ו יארי וכן .אֹות אפטֹור זה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבתנאי
'ּתריכין' מׁשמע ויהיה ליּו"ד תדמה ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָו'ׁשּבּוקין',
וגרׁשה ׁשבקה ׁשהיא לּה אֹומר ׁשהּוא ּכלֹומר, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּו'ׁשביקין'.
ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל להּזהר צרי זה ּדר ועל ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹותֹו.

ענינֹות. ׁשּתי מׁשמע בֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹֹׁשּיכּתב,
.„Èּכתב לא אֹו אּלּו, ווי"ן הארי ולא זה ּבנסח ׁשּכתב ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהרי

― יּכתבּו ׁשּלא ׁשאמרנּו הּיּודי"ן ׁשּכתב אֹו היתרֹות, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּיּודי"ן
ּפסּול ּגט זה ּפסּול33הרי ― לׁשֹון ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .34. ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

.ÂËּתבה אֹו אֹות ּבֹו ׁשּמחק הּׁשטין35ּגט ּבין ׁשּתלה אֹו ,36: ִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
מּטפס הּתרף37אם מן ואם ּכׁשר, זה הרי ― ―38הּגט ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
גט הּגט39אינֹו ּבסֹוף ּופרׁש חזר ואם ּתלּויה40. ּפלֹונית ׁשאֹות ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

וכן ׁשטרֹות. ּכׁשאר ּכׁשר, הּגט מּתרף אפּלּו ― מחק על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאֹו
וערב ׁשתי קרּוע ׁשּנמצא ―41ּגט ּדין ּבית ׁשל קרע ׁשהּוא , ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

קרע ואינֹו נקרע אם אבל הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ּבטל, ּגט זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהרי
ּכׁשר. ― ּדין ּבית ִֵֵֶָׁשל

.ÊËנמחק ּכׁשר. ― ּככברה ׁשּנעּׂשה אֹו ׁשהרקיב אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָנּמֹוק

ּכׁשר, ― לקרֹות יכֹול אם קּימת: ׁשּלֹו ּובּבּואה נּטׁשטׁש ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
גט. אינֹו ― לאו ְִֵֵַואם

.ÊÈידּה מּתחת יֹוצא הּגט ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה
עדים ׁשם יׁש אם אבל מסירה; עדי ׁשם ואין חתימה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָּבעדי

ּכׁשר והיה ּבפניהם הּגט לּה אף42ׁשּנמסר ּכׁשר, זה הרי ― ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהיה אֹו הּׁשיטין ּבין אֹו הּמחק על הּגט ּתרף ׁשהיה ּפי ִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעל

ּבפניהם לּה ּכׁשּנתן וערב ׁשתי .43קרּוע ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.ÁÈּכתבּוהּו אם נׁשֹותיהן: לחמׁש אחד גט ׁשּכתבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָחמּׁשה
לפלֹונית44ּבכלל ּפלֹוני ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ ׁשּכתבּו: ּכגֹון , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

ּדי 'ליכי לאׁשּתֹו מהן אחד ּכל אמר וכן לפלֹונית, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָּופלֹוני
הרי ― מּלמּטה חֹותמין עדים ּוׁשני הּגט, טפס וכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹתהויין',
אין ואם מסירה; ּבעדי מהן אחת לכל ויּנתן ּכׁשר, ּגט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָזה
ידּה מּתחת זֹו מגּלה ׁשּתצא מי ּכל ― ּכלל מסירה עדי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשם
לפלֹונית, ּפלֹוני ּגרׁש ּבּׁשּבת ּבכ ּכתב: אם אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמגרׁשת.

ּבאֹו אחר ּגט ּתחּתיו והתחיל הּגט, וכתב:והׁשלים מגּלה תּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
הּגט והׁשלים לפלֹונית, ּפלֹוני ּגרׁש ּבּׁשּבת ּבכ אֹו זה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָּוביֹום
אם מּלמּטה: והעדים הּגּטין, ּכל ׁשהׁשלים עד וכן ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשני,
ּכּלן הרי ― מסירה ּבעדי מהן אחת לכל זֹו מגּלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻנּתנה
יֹוצאה זֹו מגּלה והיתה מסירה, עדי ׁשם אין ואם ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָֹמגרׁשֹות;
ׁשהעדים ּבאחרֹונה ׁשּגּטּה זֹו היתה אם מהן: אחת יד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּתחת
יֹוצאה הּמגּלה היתה ואם מגרׁשת, זֹו הרי ― עּמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹנקראין
מגרׁשת ספק זֹו הרי ― הראׁשֹונֹות מן אחת יד .45מּתחת ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

.ËÈּפלֹונית נׁשֹותינּו ּגרׁשנּו ּופלֹוני ּפלֹוני אנּו ְְְְְִִִֵֵַַָָּכתב:
אחת לכל ׁשּנמסר ּפי על אף ― הּגט והׁשלים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָּופלֹונית,
ּבגט מתּגרׁשֹות נׁשים ׁשּתי ׁשאין גט. אינֹו מסירה, ּבעדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמהן
ּופרטן חזר ולחברּתּה. לּה ולא ― לּה וכתב ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאחד,
ּפלֹונית גרׁש ּופלֹוני ּפלֹונית גרׁש ּפלֹוני וכתב: הּגט, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָּבתֹו

ּפלֹוני ּכׁשרים46ּבזמן אּלּו הרי ―47. ְְְֲִִִֵֵֵַ
.Îדּפין ּבׁשני גּטין ׁשני זה:48ּכתב ּבצד זה אחת ּבמגּלה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבסֹוף עדים ּוׁשני זה ּגט ּבסֹוף נקראים עדים ׁשני ׁשם יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָאם
ידּה מּתחת זֹו מגּלה ׁשּתצא וכל ּכׁשר, זה הרי ― זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּגט

מגרׁשת ―49. ְֶֶֹ
.‡Îלתחת זה ּגט מּתחת ּבאים ּבלבד עדים ׁשני ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהיּו
זה ּגּטּה50ּגט עם נקראים ׁשהעדים זֹו יד מּתחת יצא אם :51 ְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
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לכתחילה.33) בו תינשא ולא פסול זה הרי ממטבעם שינה והוא לשנות לא חכמים שאמרו גאון:34)כיון בשם הראב"ד וכתב
וטוען ערער כן ואחרי מפיו לסופר הכתיב או הגט כתב בעצמו כשהבעל כלומר, ומערער" עומד כשהבעל הדקדוקים, אלו "כל
באחד הסופר וטעה סתם, הגט לכתוב לסופר הבעל אמר כאשר אבל ממש. בדבריו יש אזי ולקלקלה, לפסלו כדי כך כתבו שבכוונה
ערעור, ערעורו אין סופר טעות שזוהי מעידים עדים אבל מערער כשהבעל ואפילו כשר, הגט - מערער הבעל ואין הדקדוקים, מאלה

כשר. מחק.35)והגט על שכתב או חלק, מקום במקומן השורות.36)ונשאר בכל37)בין וכללי אחיד נוסח שהם מהמלים
לכל38)הגיטין. מותרת את "הרי והמלים וכו'. הזמן וכן מגוריהם ומקום והאשה האיש שם כגון: זה, לגט המיוחדים מהמלים
מחקו.39)אדם". והוא תנאי איזה היה המחק במקום העדים.40)שמא חתימת ולרחבו.41)לפני היה42)לאורכו שלא

מסירה.43)מטושטש. בעידי לה כשנתנו כשר מחוק נייר על כולו כתבו אם אפילו אחיד44)שהרי ובנוסח כוללת בצורה
האחרון.45)לכולן. הגט על אלא אינה העדים שחתימת לחוש לכולן.46)שיש האחיד הזמן מודגש47)באותו שהזוג כל

אחד. בגט מתגרשות נשים שתי של דין לו אין מסירה.49)טורים.48)בנפרד עדי שתביא עד מתגרשת השנייה כגון50)ואין
עד. יעקב השני: הגט ותחת בן, ראובן הראשון: תחת אלא51)שחתום אינו עד" "יעקב (כי בן ראובן בו: שחתום הראשון זה

הם אלו כי כשרים, שניהם עד, יעקב בן השני: ותחת ראובן, הראשון תחת חתום היה אילו אבל הקודמת), החתימה של המשך
עד. יעקב בן עצמו: חותם והשני ראובן חותם: הראשון נפרדים, עדים שני



סו             
  

העדים ׁשאין ׁשנּיה יד מּתחת יצא ואם מגרׁשת; זֹו הרי ―ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבעדים. לּה ׁשּימסר עד גט אינֹו ― עּמֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹנקראים

.Îוהעדים מּזה, למעלה זה דּפין ּבׁשני גּטין ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכתב
הּׁשני, מן ּולמעלה הראׁשֹון ּבסֹוף ׁשּנמצאּו הּגּטין, ׁשני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּבין
― ּגּטּה ּבסֹוף נקראין ׁשהעדים זֹו יד מּתחת יֹוצא היה ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאם
מלמעלה ּגּטּה ּבראׁש נקראין ׁשהעדים וזֹו מגרׁשת, זֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהרי

מגרׁשת אֹו52אינּה ּגט ׁשל הּדף ּבראׁש ׁשחתמּו העדים . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
מאחריו אֹו ―53מּצּדֹו ּבעדים לּה נמסר ואם גט; אינֹו ― ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָ

.54ּכׁשר ֵָ
.‚Îּבאמצע55הּקיף והעדים זה ּדף לראׁש זה הּדף ,56ראׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבטלין ׁשניהם ― הּגּטין ׁשני ּבראׁש העדים ואם57ׁשּנמצאּו ; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּכׁשרים. ׁשניהם ― ּבעדים להן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָנמסרּו

.„Îמּלמּטה והעדים הּׁשני, ּבּדף ּוכתבֹו הּגט מקצת ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָׁשּיר
ׁשּלא ּבּמגּלה נּכר ׁשּיהיה והּוא, ּכׁשר. ― הּׁשני הּדף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבסֹוף

אם58נחּת אבל הּׁשני; ּבּדף ׁשּיׁשלים הּסֹופר נתּכּון וׁשּלכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
מגרׁשת, ספק זֹו הרי ― ּבעדים ׁשּנמסר ּפי על אף נּכר, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו

הּדף מּסֹוף זה מקצת ונחּת היּו גּטין ׁשני ּומקצת59ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הּדף מראׁש .60הּׁשני ִֵֵַַַֹ

.‰Îּבׁשלֹום ׁשאלּו ּכתב: ׁשּגמר ואחר הּגט, ׁשּכתב ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהרי
וחתמּו ּבזה, וכּיֹוצא רעי, ּפלֹוני עלי ׁשלֹום אֹו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּפלֹוני,
זֹו הרי ― ידּה מּתחת יֹוצא זה גט והרי מּלמּטה, ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהעדים
ׁשאילת על אּלא העדים חתמּו לא ׁשּמא מגרׁשת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹספק
וׁשלֹום אֹו: ּפלֹוני, ּבׁשלֹום וׁשאלּו ּכתב: אם אבל ְְְְֲֲִִִַַָָָָׁשלֹום.
ּדברי על אּלּו דברים לּוה ׁשהרי בזה, וכּיֹוצא רעי, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעלי

לּה61הּגט נמסר ואם מגרׁשת. זֹו הרי ― חתמּו ׁשניהם ועל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּכׁשר ּגט זה הרי ּכ ּובין ּכ ּבין ― .62ּבעדים ְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָ

 
אּלא‡. הּכתּוב ענין אין ּבידּה', 'ונתן ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָזה

ׁשלּוחּה אֹו חצרּה אֹו חיקּה אֹו ידּה ואחד לּה, הּגט ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּגיע
הּקנּויה חצרּה ואחד הּוא. אחד הּכל ― ּכידּה ידֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשעּׂשתה
רׁשּותּה הּכל ― לּה ׁשאּולה אֹו הּמּׂשּכרת חצרּה אֹו ְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹֻלּה

נתּגרׁשה. לרׁשּותּה ּגט ּומּׁשּיּגיע ְְְִִִִֵֶַַָָָהּוא,
.ׁשם עֹומדת היתה אם חצרּה: לתֹו לאׁשּתֹו ּגט ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָהּזֹורק

עד נתּגרׁשה, לא ― לאו ואם נתּגרׁשה; ― חצרּה ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹּבצד
הּגט ׁשּיׁשּתּמר חצר ׁשהיא ּפי על ואף חצרּה. ּבצד ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּתעמד
אּלא לאדם חבין ואין הּגרּוׁשין, לּה היא ׁשחֹוב ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבתֹוכּה.

ְָָּבפניו.
ּבחצרֹו,‚. מּלמּטה והּוא ׁשּלּה הּגג ּבראׁש עֹומדת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה

הּמעקה מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע ּכיון ― למעלה לּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוזרקֹו
ּובלבד נתּגרׁשה. לּגג סמּו טפחים מּׁשלׁשה לפחֹות ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָאֹו
ּפי על אף לּה, ׁשּיּגיע קדם נּׂשרף אֹו נמחק אם אבל ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּינּוח.
ׁשהּגיע אחר אֹו מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע לאחר ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַׁשּנמחק
הרּוח ׁשּנׁשבה ּכגֹון לּגג, סמּו טפחים מּׁשלׁשה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָלפחֹות
אינֹו לנּוח, הֹול ואינֹו הֹואיל ― נּׂשרף אֹו ונמחק ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָוהעלתהּו

נתּגרׁשה. ולא ְְְִֵָָֹגט
ּבחצר„. מּלמּטה והיא ּבֹו, מלמעלה והּוא ׁשּלֹו, הּגג ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיה

הּגג מּמחיצֹות הּגט ׁשּיצא ּכיון ― ּגּטּה לּה וזרק ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלּה,
נתּגרׁשה. ּבֹו עֹומדת ׁשהיא מקֹומּה למחיצֹות ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָוהּגיע

[ונמחק‰. הּמים לתֹו אֹו ונּׂשרף האׁש לתֹו לרׁשּותּה ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָזרקֹו
ואחר [ונח] לרׁשּותּה הּגיע אם אבל גט. אינֹו ― נאבד ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹו]

ּגט. זה הרי ― ּוּׂשרפתהּו האׁש ּבא ְְֲֵֵֵֶַָָָָּכ
.Âאינֹו ― ּברׁשּותּה הּנעּוצים רמח אֹו קנה ּגּבי על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹזרקֹו

לפנים זֹו חצרֹות ׁשּתי ּבֹו. הּמׁשּתּמר ּבמקֹום ׁשּינּוח עד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָגט,
ּגבֹוהֹות החיצֹונה וכתלי ׁשּלֹו, והחיצֹונה ׁשּלּה הּפנימית ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמּזֹו,
החיצֹונה אויר לתֹו הּגט ׁשּזרק ּכיון ― הּפנימית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָעל
ּׁשאין מה מׁשּתּמרת. החיצֹונה ּבכתלי ׁשהּפנימית ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנתּגרׁשה;

ּבקּפֹות. ְֵֻּכן
.Êׁשּלּה הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו קּפֹות ׁשּתי ְְְִִִִִֵֵֶַַָֻּכיצד?

לאויר הּגיע אפּלּו ּבתֹוכן, ּגּטּה לּה וזרק ׁשּלֹו, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָוהחיצֹונה
הּקּפה צד על ׁשּינּוח עד מגרׁשת, אינּה ― ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהּפנימית
צּדּה על מּטה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻהּפנימית.
ּבקרקעיתּה נח אפּלּו ׁשּולים, לּה יׁש אבל ׁשּולים; לּה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָואין

ה ׁשּכלי מגרׁשת. אינּה קֹונה― אינֹו הּבעל ּברׁשּות אּׁשה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
מקֹומֹו. על מקּפיד אינֹו ּכן אם אּלא הּגט ְְִִֵֵֵֶַַַָָלּה

.Áאינּה ― חצרֹו ּבתֹו אֹו ּביתֹו ּבתֹו והיא ּגּטּה לּה ְְְֲִִֵֵֵַָָָָזרק
ׁשּלּה הּכלים מן לכלי אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמגרׁשת,
ּכפיפה אֹו צלֹוחית ּכגֹון מקֹומֹו, על מקּפיד הּבעל ְְְְְִִִֵֶַַַַַָׁשאין
ׁשהיא ׁשּלּה לּמּטה הּגיע אם וכן ּבהן. ּכּיֹוצא אֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקטּנה
זֹו הרי ― טפחים עּׂשרה גבֹוהה והיתה עליה, ְְְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָיֹוׁשבת
על מקּפיד הּבעל ואין לעצמּה, רׁשּות חלקה ׁשהרי ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמגרׁשת;

הּמּטה. ּכרעי ְְִֵַַָמקֹום
.Ëוזרק [לּה], יחדֹו ולא ּבחצרֹו מקֹום הּבעל לּה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹהׁשאיל

― ּבהן עֹומדת ׁשהיא ׁשּלּה אּמֹות לארּבע והּגיע ּגט ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלּה
סלע ּגּבי על אֹו קֹורה ּגּבי על ונפל נתּגלּגל מגרׁשת. זֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהרי
אּמֹות ארּבע ּבֹו אין עליו ׁשּנפל הּמקֹום אם מּמּנה: ְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָרחֹוק
הרי ― לוי ׁשם לֹו ואין עּׂשרה גבֹוּה ואינֹו אּמֹות ארּבע ְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַַַָָָעל
אחד; ּבמקֹום והיא הּוא ּוכאּלּו לעצמֹו, רׁשּות חלק לא ְְְְְְִִֶֶַַָָָֹזה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

החותמים.52) כדרך הכתב רגלי כלפי מכוון החתימה גג שיהיה לדף.53)שצריך חתמו54)מעבר שלא מגט גרוע זה שאין
כשר. שהוא בעדים, ונמסר כלל מאמצע56)חיבר.55)עליו אחר גט וכתב וחזר סופו, ועד הקלף מאמצע גט לכתוב שהתחיל

השני. סופו ועד זה.57)הקלף עם ולא זה עם לא נקראת החתימה מלמטה.58)שאין ולא מלמעלה תנאי59)לא מפני
בו. וגם60)שהיה אחר אדם של גט שהוא השני על אם כי שלו גט על חתמו לא העדים וגם שלו, שאינו בגט מגרשה ונמצא

מתחילתו. היה אחד שגט שיעידו, לא אם זה, בשביל לגמרי נכתב לא השני הגט שהרי כאן, יועילו לא מסירה וא"ו61)עדי
ראשון. עניין על מוספת והם62)החיבור מסירה עדי לפנינו יש הרי בלבד, שלום שאילת על אלא העדים חתמו לא שאפילו

העיקר.

             
  

רׁשּות חלק ― אּלּו דברים מּׁשלׁשה אחד ׁשם יׁש ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָואם
הׁשאיל לא מקֹומֹות ׁשני לּה, הׁשאיל אחד ּומקֹום ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹלעצמֹו,

לידּה. הּגט ׁשּיּגיע עד מגרׁשת ואינּה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּה,
.Èעֹומדת ׁשהיא רׁשּותּה ּבתֹו ועבר לרׁשּותּה, ּגּטּה לּה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָזרק

מּׁשלׁשה ּבפחֹות ׁשעבר ּפי על אף לרׁשּותּה, חּוץ ונפל ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּבּה
ּברׁשּותּה. ׁשּינּוח עד מגרׁשת, אינּה ― לארץ ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹסמּו

.‡Èאחר ּבגג ונפל לּה ּוזרקֹו (זֹו) ּגּגּה על עֹומדת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָהיתה
מגרׁשת. זֹו הרי ― ולּטלֹו ידּה לפׁשט יכֹולה אם לֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹֹסמּו
חלּוקין ׁשהן ּכׁשם למעלה חלּוקין ׁשּדיֹורין ּפי על ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשאף
ּבזה. ּכּיֹוצא מקֹום על מקּפידין אדם ּבני אין ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלמּטה,

.Èאם לארץ: ונפל ידּה על הּגט וזרק קטפרס, ידּה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהיתה
נפל מגרׁשת; זֹו הרי ― ונח ׁשּלּה אּמֹות ארּבע לתֹו ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנפל
ׁשהיתה והּוא, מגרׁשת. אינּה ― האׁש לתֹו אֹו הּים ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָֹלתֹו
נפילתֹו ׁשּמּתחּלת לאׁש, סמּו אֹו הּמים ּגּבי על ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעֹומדת

עֹומד. היה ְִֵָָלאּבּוד
.‚È:ׁשניהם ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים ּברׁשּות לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזרקֹו

למחצה מחצה הּגט היה מגרׁשת; אינּה ― לֹו ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹקרֹוב
ספק זֹו הרי ― לּה קרֹוב ׁשּיהיה עד למחצה ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומּמחצה
זה הרי ― ותּטלּנּו ׁשּתׁשח ּכדי לּה קרֹוב היה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמגרׁשת;
לכּתחּלה. ּבֹו ּתּנּׂשא ּכ ואחר לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּפסּול,

.„Èאינּה והיא לׁשמרֹו, יכֹול הּוא היה לֹו? קרֹוב הּוא ְְְִֵֵַָָָָָָּכיצד
לׁשמרֹו יכֹולים ׁשניהם לֹו; קרֹוב הּוא זה ― לׁשמרֹו ְְְְְְְִֵֶֶָָָָיכֹולה
למחצה. מחצה הּוא זה ― לׁשמרֹו יכֹולין אין ׁשּׁשניהם ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָאֹו

.ÂË,ּכנגּדֹו היא עמדה ּכ ואחר ועמד, ּתחּלה הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָּבא
אינּה ― ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו הּגט היה אם לּה, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּוזרקֹו
ּתחּלה, היא עמדה ּתּטלּנּו. ּתׁשח ׁשאם ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמגרׁשת,
מחצה ׁשהּוא ּפי על אף לּה, ּוזרקֹו ּכנגּדּה, ועמד הּוא ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָּובא
זה הרי ― ׁשּלּה אּמֹות ארּבע לתֹו והּוא הֹואיל ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָלמחצה,

לידּה. הּגט ׁשּיּגיע עד ּפסּול, ְִֵֵֶַַַַָָָּגט
.ÊËקׁשּור והיה לידּה, הּגט הּמׁשיחהזרק ּוקצת ּבמׁשיחה, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָ

עד מגרׁשת, אינּה ― אצלֹו ולהביאֹו לנּתקֹו יכֹול אם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבידֹו:
מגרׁשת. זֹו הרי ― לנּתקֹו יכֹול אינֹו ואם הּמׁשיחה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּתּפסק

.ÊÈהיה אם מׁשּמרּתֹו: והיא נעֹור והּוא עבּדּה ּביד הּגט ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָנתן
עֹומדת ׁשהיא לחצרּה הּגיע ּוכאּלּו ּגט, זה הרי ― ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכפּות
והּוא העבד ּביד נתנֹו גט. אינֹו ― ּכפּות אינֹו ואם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּבצּדּה;
― ּכפּות היה ואם ּפסּול. זה הרי ― מׁשּמרּתֹו והיא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָיׁשן

מגרׁשת. זֹו ְֲֵֶֶֹהרי
.ÁÈעליו מּתנה ׁשטר לּה וכתב עבּדֹו, ּביד ּונתנֹו הּגט ְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָָָּכתב

ּכפּות. היה אם ונתּגרׁשה, ּבּגט זכתה ּבעבד ׁשּזכתה ּכיון ―ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
עד מגרׁשת ואינּה העבד, קנתה ― ונעֹור ּכפּות אינֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹואם
החצר לּה ּומכר ּבחצרֹו, הּגט נתן אם וכן לידּה. הּגט ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּיּגיע
אֹו ּבכסף אֹו ּבׁשטר החצר ׁשּקנתה ּכיון ― לּה נתנֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאֹו

נתּגרׁשה. ְְֲִַָָָָּבחזקה

 
הּוא‡. ּבעלּה, מּיד ּגּטּה לּה לקּבל האּׁשה ׁשעֹוּׂשה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּׁשליח

ּתתּגרׁש ׁשלּוחּה ליד הּגט ּומּׁשּיּגיע קּבלה, ׁשליח ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּנקרא
ׁשני ּוצריכה עדים. ּבׁשני לעּׂשֹותֹו ּוצריכה לידּה. הּגיע ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָּכאּלּו

הם ואפּלּו ׁשלּוחּה. ליד הּגט ׁשהּגיע ׁשּיעידּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעדים
ּגמּורה. עדּות זֹו הרי ― הראׁשֹונים מן אחד אֹו ְֲִִִִִֵֵֶָָָָהראׁשֹונים

.היה אם אבל נקרע; אֹו הּגט ּבׁשאבד אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה
ּבין עדים. צרי אינֹו ― קּבלה ׁשליח ידי מּתחת יֹוצא ְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּגט
יציאתֹו ― ּבעדים לֹו ׁשּנמסר ּבין לבינֹו ּבינֹו הּבעל לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתנֹו
יּתן לא כן ּפי על ואף האּׁשה. ידי מּתחת ּכיציאתֹו ידֹו ְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹמּתחת
עצמּה. האּׁשה ּכמֹו מסירה, ּבעדי אּלא לכּתחּלה הּגט ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלֹו

אבל‚. לאׁשּתֹו, ּגט לקּבל ׁשליח לעּׂשֹות יכֹול אינֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבעל
הּנקרא הּוא וזה לאׁשּתֹו. הּגט להֹולי ׁשליח לעּׂשֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָיכֹול

הֹולכה. ְִַָָׁשליח
וזה„. ּבעלּה. מּיד ּגט לּה להביא ׁשליח ׁשֹולחת האּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוכן

צרי והבאה הֹולכה ׁשליח ואין הבאה. ׁשליח הּנקרא ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָהּוא
ִֵעדים.

לּה‰. ׁשהביא אֹו הּבעל ׁשּׁשלח ּבגט מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואין
ּבענין ׁשּנאמר מקֹום וכל לידּה. ּגט ׁשּיּגיע עד הבאה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשליח
הבאה. ׁשליח אֹו הֹולכה ׁשליח הּוא סתם, ׁשליח ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּגּטין

.Âּבין קּבלה לׁשליח ּבין הּגט, לׁשליחּות ּכׁשרין ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹהּכל
והעבד, העּכּו"ם, החמּׁשה: מן חּוץ והבאה, הֹולכה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָלׁשליח
― מהן אחד הביא אֹו קּבל ואם והּקטן. והּׁשֹוטה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהחרׁש,

גט. ֵֵאינֹו
.Êהּפסּולין ואפּלּו ּכׁשרים. ― והּקרֹובים הּנׁשים ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָאבל

אבל ּגט. לׁשליחּות ּכׁשרין ― ּבעברה סֹופרים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָָמּדברי
הּגט; להבאת ּפסּולין ― ּתֹורה מּדברי ּבעברה ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּפסּולין
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּול. זה הרי ― הביאּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָואם
על אּלא ּבֹו נסמ לא אם אבל ּבחֹותמיו; הּגט ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכׁשּנתקּים

גט. אינֹו ― הּתֹורה מן ּבעברה ּפסּול ְֲִִֵֵֵֵַַָָָּדברי
.Áחרׁש ּכׁשהביאֹו, וגדל הּגט לֹו ּכׁשּנתן קטן הּׁשליח ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

― ונׁשּתחרר עבד ונתּגּיר, עּכּו"ם ונׁשּתּפה, ׁשֹוטה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָונתּפּקח,
ונתחרׁש ּפּקח, והּוא הּגט לֹו נתן אם אבל ּבטל. זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהרי
וחזר ונׁשּתּטה הּגט, לֹו ּכׁשּנתן ׁשפּוי היה ונתּפּקח; ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָוחזר
מּפני ּכׁשר, ּגט זה הרי ― אּׁשה ליד הּגט ּכׁשהביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָונׁשּתּפה

ּבדעת. וסֹופֹו ְְְִֶַַָׁשּתחּלתֹו
.Ëגּטי לי טל לֹו: ואמרה ּבעדים, ׁשליח ׁשעּׂשתה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹהאּׁשה

לֹו אמרה ּוכאּלּו לקּבלה, ׁשליח זה הרי ― ּביד לי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָויהא
לּה לקּבל קּבלה ׁשליח לעּׂשֹות לאּׁשה ויׁש ּגּטי'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ'התקּבלי
ׁשליח עֹוּׂשה אינּה ּוקטּנה ּבעלּה. ׁשל ׁשלּוחֹו מּיד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּגּטּה
מּפני ּכגדֹולה. ּגּטּה לּה קֹונה ׁשחצרּה ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלקּבלה,
ׁשאינֹו הּקטן, על מעידין ואין עדים, צרי קּבלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּׁשליח

גמּורה. ּדעה ְֵֶָָּבן
.Èרצֹוני אין הּבעל: לֹו ואמר לקּבלה, ׁשליח ׁשעּׂשתה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

― לּה אֹותֹו הֹול ּגּטּה זה הרי אּלא ּגּטּה, לּה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּתקּבל
ׁשליח ולא להֹולכה ׁשליח זה ונעּׂשה הּבעל, ּביד ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹהרׁשּות
,[ל הא [אֹו: ּגּטּה, לּה התקּבל לֹו: אמר אם אבל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָלקּבלה.
לֹו: אמר אם אבל הּקּבלה. ׁשליחּות עקר לא ― לּה זכה ְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹאֹו:
הּבעל. ׁשליח ונעּׂשה הּקּבלה, ׁשליחּות עקר ― לּה ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָהֹול
הּקּבלה. ׁשליחּות עקר ― לּה ותן הֹול לֹו: אמר אם ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָוכ

.‡È:לֹו ואמר הּבעל, מן ּגט לקּבל ׁשּבא האּׁשה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשליח
ּכמֹו זה ּגט הֹול הּבעל: לֹו ואֹומר אני, קּבלה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשליח

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



סז              
  

רׁשּות חלק ― אּלּו דברים מּׁשלׁשה אחד ׁשם יׁש ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָואם
הׁשאיל לא מקֹומֹות ׁשני לּה, הׁשאיל אחד ּומקֹום ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹלעצמֹו,

לידּה. הּגט ׁשּיּגיע עד מגרׁשת ואינּה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּה,
.Èעֹומדת ׁשהיא רׁשּותּה ּבתֹו ועבר לרׁשּותּה, ּגּטּה לּה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָזרק

מּׁשלׁשה ּבפחֹות ׁשעבר ּפי על אף לרׁשּותּה, חּוץ ונפל ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּבּה
ּברׁשּותּה. ׁשּינּוח עד מגרׁשת, אינּה ― לארץ ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹסמּו

.‡Èאחר ּבגג ונפל לּה ּוזרקֹו (זֹו) ּגּגּה על עֹומדת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָהיתה
מגרׁשת. זֹו הרי ― ולּטלֹו ידּה לפׁשט יכֹולה אם לֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹֹסמּו
חלּוקין ׁשהן ּכׁשם למעלה חלּוקין ׁשּדיֹורין ּפי על ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשאף
ּבזה. ּכּיֹוצא מקֹום על מקּפידין אדם ּבני אין ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלמּטה,

.Èאם לארץ: ונפל ידּה על הּגט וזרק קטפרס, ידּה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהיתה
נפל מגרׁשת; זֹו הרי ― ונח ׁשּלּה אּמֹות ארּבע לתֹו ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנפל
ׁשהיתה והּוא, מגרׁשת. אינּה ― האׁש לתֹו אֹו הּים ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָֹלתֹו
נפילתֹו ׁשּמּתחּלת לאׁש, סמּו אֹו הּמים ּגּבי על ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעֹומדת

עֹומד. היה ְִֵָָלאּבּוד
.‚È:ׁשניהם ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים ּברׁשּות לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזרקֹו

למחצה מחצה הּגט היה מגרׁשת; אינּה ― לֹו ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹקרֹוב
ספק זֹו הרי ― לּה קרֹוב ׁשּיהיה עד למחצה ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומּמחצה
זה הרי ― ותּטלּנּו ׁשּתׁשח ּכדי לּה קרֹוב היה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמגרׁשת;
לכּתחּלה. ּבֹו ּתּנּׂשא ּכ ואחר לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּפסּול,

.„Èאינּה והיא לׁשמרֹו, יכֹול הּוא היה לֹו? קרֹוב הּוא ְְְִֵֵַָָָָָָּכיצד
לׁשמרֹו יכֹולים ׁשניהם לֹו; קרֹוב הּוא זה ― לׁשמרֹו ְְְְְְְִֵֶֶָָָָיכֹולה
למחצה. מחצה הּוא זה ― לׁשמרֹו יכֹולין אין ׁשּׁשניהם ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָאֹו

.ÂË,ּכנגּדֹו היא עמדה ּכ ואחר ועמד, ּתחּלה הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָּבא
אינּה ― ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו הּגט היה אם לּה, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּוזרקֹו
ּתחּלה, היא עמדה ּתּטלּנּו. ּתׁשח ׁשאם ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמגרׁשת,
מחצה ׁשהּוא ּפי על אף לּה, ּוזרקֹו ּכנגּדּה, ועמד הּוא ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָּובא
זה הרי ― ׁשּלּה אּמֹות ארּבע לתֹו והּוא הֹואיל ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָלמחצה,

לידּה. הּגט ׁשּיּגיע עד ּפסּול, ְִֵֵֶַַַַָָָּגט
.ÊËקׁשּור והיה לידּה, הּגט הּמׁשיחהזרק ּוקצת ּבמׁשיחה, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָ

עד מגרׁשת, אינּה ― אצלֹו ולהביאֹו לנּתקֹו יכֹול אם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבידֹו:
מגרׁשת. זֹו הרי ― לנּתקֹו יכֹול אינֹו ואם הּמׁשיחה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּתּפסק

.ÊÈהיה אם מׁשּמרּתֹו: והיא נעֹור והּוא עבּדּה ּביד הּגט ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָנתן
עֹומדת ׁשהיא לחצרּה הּגיע ּוכאּלּו ּגט, זה הרי ― ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכפּות
והּוא העבד ּביד נתנֹו גט. אינֹו ― ּכפּות אינֹו ואם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּבצּדּה;
― ּכפּות היה ואם ּפסּול. זה הרי ― מׁשּמרּתֹו והיא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָיׁשן

מגרׁשת. זֹו ְֲֵֶֶֹהרי
.ÁÈעליו מּתנה ׁשטר לּה וכתב עבּדֹו, ּביד ּונתנֹו הּגט ְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָָָּכתב

ּכפּות. היה אם ונתּגרׁשה, ּבּגט זכתה ּבעבד ׁשּזכתה ּכיון ―ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
עד מגרׁשת ואינּה העבד, קנתה ― ונעֹור ּכפּות אינֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹואם
החצר לּה ּומכר ּבחצרֹו, הּגט נתן אם וכן לידּה. הּגט ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּיּגיע
אֹו ּבכסף אֹו ּבׁשטר החצר ׁשּקנתה ּכיון ― לּה נתנֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאֹו

נתּגרׁשה. ְְֲִַָָָָּבחזקה

 
הּוא‡. ּבעלּה, מּיד ּגּטּה לּה לקּבל האּׁשה ׁשעֹוּׂשה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּׁשליח

ּתתּגרׁש ׁשלּוחּה ליד הּגט ּומּׁשּיּגיע קּבלה, ׁשליח ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּנקרא
ׁשני ּוצריכה עדים. ּבׁשני לעּׂשֹותֹו ּוצריכה לידּה. הּגיע ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָּכאּלּו

הם ואפּלּו ׁשלּוחּה. ליד הּגט ׁשהּגיע ׁשּיעידּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעדים
ּגמּורה. עדּות זֹו הרי ― הראׁשֹונים מן אחד אֹו ְֲִִִִִֵֵֶָָָָהראׁשֹונים

.היה אם אבל נקרע; אֹו הּגט ּבׁשאבד אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה
ּבין עדים. צרי אינֹו ― קּבלה ׁשליח ידי מּתחת יֹוצא ְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּגט
יציאתֹו ― ּבעדים לֹו ׁשּנמסר ּבין לבינֹו ּבינֹו הּבעל לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתנֹו
יּתן לא כן ּפי על ואף האּׁשה. ידי מּתחת ּכיציאתֹו ידֹו ְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹמּתחת
עצמּה. האּׁשה ּכמֹו מסירה, ּבעדי אּלא לכּתחּלה הּגט ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלֹו

אבל‚. לאׁשּתֹו, ּגט לקּבל ׁשליח לעּׂשֹות יכֹול אינֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבעל
הּנקרא הּוא וזה לאׁשּתֹו. הּגט להֹולי ׁשליח לעּׂשֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָיכֹול

הֹולכה. ְִַָָׁשליח
וזה„. ּבעלּה. מּיד ּגט לּה להביא ׁשליח ׁשֹולחת האּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוכן

צרי והבאה הֹולכה ׁשליח ואין הבאה. ׁשליח הּנקרא ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָהּוא
ִֵעדים.

לּה‰. ׁשהביא אֹו הּבעל ׁשּׁשלח ּבגט מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואין
ּבענין ׁשּנאמר מקֹום וכל לידּה. ּגט ׁשּיּגיע עד הבאה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשליח
הבאה. ׁשליח אֹו הֹולכה ׁשליח הּוא סתם, ׁשליח ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּגּטין

.Âּבין קּבלה לׁשליח ּבין הּגט, לׁשליחּות ּכׁשרין ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹהּכל
והעבד, העּכּו"ם, החמּׁשה: מן חּוץ והבאה, הֹולכה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָלׁשליח
― מהן אחד הביא אֹו קּבל ואם והּקטן. והּׁשֹוטה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהחרׁש,

גט. ֵֵאינֹו
.Êהּפסּולין ואפּלּו ּכׁשרים. ― והּקרֹובים הּנׁשים ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָאבל

אבל ּגט. לׁשליחּות ּכׁשרין ― ּבעברה סֹופרים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָָמּדברי
הּגט; להבאת ּפסּולין ― ּתֹורה מּדברי ּבעברה ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּפסּולין
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּול. זה הרי ― הביאּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָואם
על אּלא ּבֹו נסמ לא אם אבל ּבחֹותמיו; הּגט ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכׁשּנתקּים

גט. אינֹו ― הּתֹורה מן ּבעברה ּפסּול ְֲִִֵֵֵֵַַָָָּדברי
.Áחרׁש ּכׁשהביאֹו, וגדל הּגט לֹו ּכׁשּנתן קטן הּׁשליח ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

― ונׁשּתחרר עבד ונתּגּיר, עּכּו"ם ונׁשּתּפה, ׁשֹוטה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָונתּפּקח,
ונתחרׁש ּפּקח, והּוא הּגט לֹו נתן אם אבל ּבטל. זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהרי
וחזר ונׁשּתּטה הּגט, לֹו ּכׁשּנתן ׁשפּוי היה ונתּפּקח; ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָוחזר
מּפני ּכׁשר, ּגט זה הרי ― אּׁשה ליד הּגט ּכׁשהביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָונׁשּתּפה

ּבדעת. וסֹופֹו ְְְִֶַַָׁשּתחּלתֹו
.Ëגּטי לי טל לֹו: ואמרה ּבעדים, ׁשליח ׁשעּׂשתה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹהאּׁשה

לֹו אמרה ּוכאּלּו לקּבלה, ׁשליח זה הרי ― ּביד לי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָויהא
לּה לקּבל קּבלה ׁשליח לעּׂשֹות לאּׁשה ויׁש ּגּטי'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ'התקּבלי
ׁשליח עֹוּׂשה אינּה ּוקטּנה ּבעלּה. ׁשל ׁשלּוחֹו מּיד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּגּטּה
מּפני ּכגדֹולה. ּגּטּה לּה קֹונה ׁשחצרּה ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלקּבלה,
ׁשאינֹו הּקטן, על מעידין ואין עדים, צרי קּבלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּׁשליח

גמּורה. ּדעה ְֵֶָָּבן
.Èרצֹוני אין הּבעל: לֹו ואמר לקּבלה, ׁשליח ׁשעּׂשתה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

― לּה אֹותֹו הֹול ּגּטּה זה הרי אּלא ּגּטּה, לּה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּתקּבל
ׁשליח ולא להֹולכה ׁשליח זה ונעּׂשה הּבעל, ּביד ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹהרׁשּות
,[ל הא [אֹו: ּגּטּה, לּה התקּבל לֹו: אמר אם אבל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָלקּבלה.
לֹו: אמר אם אבל הּקּבלה. ׁשליחּות עקר לא ― לּה זכה ְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹאֹו:
הּבעל. ׁשליח ונעּׂשה הּקּבלה, ׁשליחּות עקר ― לּה ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָהֹול
הּקּבלה. ׁשליחּות עקר ― לּה ותן הֹול לֹו: אמר אם ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָוכ

.‡È:לֹו ואמר הּבעל, מן ּגט לקּבל ׁשּבא האּׁשה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשליח
ּכמֹו זה ּגט הֹול הּבעל: לֹו ואֹומר אני, קּבלה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשליח
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סח             
  

ׁשעּׂשתה ּבין אּלא ,ׁשליחּות עֹוקר איני ּכלֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאמרה,
ׁשאמרה, ּכמֹו אּתה הרי הבאה ׁשליח אֹו קּבלה ׁשליח ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאֹות
ּׂשמּתי לקּבלה] [ׁשליח לא לֹו: ואמרה הּגט, את ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוהביא
מגרׁשת; אינּה לידּה, הּגיע אפּלּו ― הבאה ׁשליח ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
לּבעל: ואמר היא, ׁשאמרה ׁשליחּות הּׁשליח עקר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהרי

לּה. הבאה ׁשליח נעּׂשיתי לא ְֲֲִִֵֵַַָָָָֹמעֹולם
.È:הּבעל לֹו ואמר אני, הבאה ׁשליח לּבעל: ׁשליח ְְֲֲִִִַַַַַַַַַַָָָָָאמר

ׁשליח לֹו: ואמרה הּגט, את והביא ׁשאמרה, ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהֹול
ׁשהרי מגרׁשת; לידּה ּגט ׁשהּגיע ּכיון ― ּׂשמּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלקּבלה
היא ׁשהרי אֹותּה. גרע אּלא ׁשאמרה, ׁשליחּות עקר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא

ּבלבד. להבאה לּבעל אֹומר והּוא לקּבלה, ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹומרת
.‚Èולא לּה לּתנֹו ׁשליח ּבא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּבעל

ּפּקדֹון זה גט (לי) יהיה עדים: ּבפני לֹו אמרה אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנטלּתּו,
זֹו הרי ― לי לקּבלֹו ׁשליח אּת הרי לֹו: ׁשאמרה אֹו ,ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָאצל
לידּה הּגט ּומּׁשּיּגיע לידּה, ּגט ׁשּיּגיע עד ּבספק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמגרׁשת

וּדאי. ְִֵַַָּתתּגרׁש
.„Èּבפני לּה נֹותנֹו לּה נֹותנֹו ּכׁשהּוא גט, ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשליח

לּה יּנתן ּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין הּׁשנים ואֹותן ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָׁשנים.
עּמּה, הּבעל ּכדין האּׁשה עם הּׁשליח ׁשּדין ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבפניהם.
קראּוהּו ולא לּה הּׁשליח נתנֹו אם ,לפיכ קם. הּוא ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשּתחּתיו
מגרׁשת. ספק זֹו הרי ― לּים ּוזרקּתּו ּונטלּתּו מסירה, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹעדי

.ÂËמּמּנה יּטלּנּו ― לבינּה ּבינֹו הּגט ונתן הּׁשליח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעבר
יֹוצא והּגט הֹואיל ― מת ואם ׁשנים. ּבפני לּה ויּתנֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָֹויחזר

ּכׁשר. ּגט זה הרי ּבחֹותמיו, מקּים ידּה ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֻמּתחת
.ÊËהּבעל חזר האּׁשה ליד ׁשּיּגיע וקדם הּגט, ׁשּנטל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹׁשליח

ואמר ׁשּקדם אֹו הּוא, ּבטל עּמ ׁשּׁשלחּתי ּגט לֹו: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואמר
אחר ׁשליח ׁשּׁשלח אֹו הּוא, ּבטל לי ׁשּׁשלחּתי ּגט ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלאּׁשה:
הּוא ּבטל לאׁשּתי ׁשּׁשלחּתי ּגט לאחרים: ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלבּטלֹו,
המבּטל וכל לידּה. ּגט ׁשהּגיע ּפי על ואף ּבטל, זה הרי ―ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשהּגיע אחר ואם ׁשנים. ּבפני ׁשּיבּטל צרי אחרים, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבפני
ואף לבּטלֹו. יכֹול אינֹו ― קּבלה ׁשליח ליד אֹו לידּה ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָּגט
ׁשהּגיע ואחר הֹואיל ּובּטלֹו, דּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזר ּפי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָעל
ּבטל, אינֹו ― ּבּטלֹו לחצרּה אֹו קּבלה ׁשליח ליד אֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָלידּה

ּכׁשר. ּגט זה ֲֵֵֵֶַָוהרי
.ÊÈמבּקׁש ׁשהיה אֹו לבּטלֹו, ּכדי ׁשליח ּומבּקׁש מחּזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה

ּגט הּגיע ורֹודף מחּזר ׁשהּוא ּובין ּבפניהם, ׁשּיבּטלּנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַׁשנים
מחּזר ׁשהיה ּפי על אף ּבטל, אינֹו ― ּבּטלֹו ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלידּה,

לידּה. הּגט ׁשהּגיע קדם ְְְִִֵֶֶַַַָֹלבּטלֹו
.ÁÈלבּטל יכֹול ― לאׁשּתי ּותנּו גט ּכתבּו לעּׂשרה: ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָאמר

הּגט ׁשלח אחרים. ׁשנים ּבפני ואפּלּו זה. ּבפני ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלזה
ואפּלּו זה. ּבפני ׁשּלא זה לבּטל יכֹול זה הרי ― ׁשנים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּביד

הּגט. ּבטל מהם אחד ּבפני מּׁשּבּטלֹו עּׂשרה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהיּו
.ËÈּבטל לאׁשּתי ּכֹותב ׁשאני ּגט לׁשנים: ׁשאמר מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

― אחרים ׁשנים ּבפני לּה ּונתנֹו ּגט ּכ אחר וכתב ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָהּוא,
אם וכן הּגט. על הּמֹודעא מסירת היא וזֹו ּבטל. זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ּגט ּכל אֹו: ּבטל, ּפלֹוני לי ׁשּיכּתב ּגט ּכל להם: ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאמר
ּגט ּכל אֹו: ּבטל, ּגט זה הרי ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו ּבבית ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשאכּתב
וכן ּבטל. ּגט הרי ― ּבטל ׁשנה עּׂשרים ועד מּכאן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשאכּתב

ּבטל אׁשּתי לפלֹונית ׁשאכּתב ּגט ּכל ׁשנים: ּבפני אמר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאם
וכתב ּבטל, הּוא הרי זאת מֹודעא ּבֹו ׁשאבּטל ּדבר וכל ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהּוא,
ׁשּיכּתב קדם הּמֹודעא ׁשּבּטל ּפי על אף לּה, ּונתנֹו ּכ ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאחר

ּבטל. הּגט הרי ― ֲֵֵֵֵַַָהּגט
.Îקדם העדים לֹו ׁשּיאמרּו זה? ּדבר ּתּקנת מהּו ּכן, ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאם

ׁשּגֹורמין ׁשּמסרּת, הּדברים ׁשּכל ּבפנינּו אמר הּגט: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכתיבת
והּוא ּבטלים. הן הרי ּגט, לבּטל הּדברים אֹותן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכׁשּיתקּימּו
לּה. ולּתן ולחּתם לכּתב להם אֹומר ּכ ואחר הן. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹאֹומר:
יצא ׁשּלא ּכדי לידּה, הּגט ׁשּיּגיע עד ליל יּניחּוהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹולא
קנין. צרי מֹודעא המבּטל ולא מֹודעא הּמֹוסר ואין ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹויבּטלֹו.

.‡Îחֹוזר הרי ― הּגט ּובּטל הּׁשליח ּביד ּגט ְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָהּׁשֹולח
מּתֹורת אּלא ּגט מּתֹורת ּבּטלֹו ׁשּלא ּכׁשּירצה; ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּומגרׁש
ּכגֹון ּובּטלֹו, הּבעל ּביד הּגט היה אם ,לפיכ ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָׁשליחּות.
והרי לעֹולם, ּבֹו מגרׁש אינֹו ― הּוא ּבטל זה ּגט ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאמר:
אם וכן מגרׁשת. אינּה ― ּבֹו ּגרׁש ואם הּנׁשּבר. ּכחרס ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּוא
ׁשּׁשלחּתי ּגט ואמר: הּׁשליח ּביד והּוא ׁשּבּטלֹו ּבעת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּפרׁש
לעֹולם. ּבֹו מגרׁש אין ― ּגט מּלהיֹות ּבטל הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֵָָָהרי

.Îאי הּוא, ּבטל אמר: הּגט? מבּטל לׁשֹונֹות זה ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּבאי
יׁשּלח, ולא יעזב, ולא יּתיר, לא יֹועיל, לא זה ּגט ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹֹֹֹֹאפׁשי
אמר ואם ּכחרס. הּוא הרי חרס, יהי ּכחרס, יהי יגרׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹולא

ּבּטלֹו. זה הרי ― להן הּדֹומה וכל מאּלּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
.‚Î,מֹועיל אינֹו הּוא, ּפסּול ּגט, אינֹו זה ּגט אמר: אם ֲִִֵֵֵֵֶַָָָאבל

אמר לא ― הּוא חרס מגרׁש, אינֹו מׁשּלח, אינֹו מּתיר, ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאינֹו
אמּתת מֹודיע לׁשֹון אּלא מבּטל, לׁשֹון זה ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּכלּום.
ּדבר על ׁשאֹומר ּכמי ּכן, ׁשאינֹו ּדבר לנּו הֹודיע והרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּדבר,

טהֹור. ׁשהּוא הּטמא ּדבר על אֹו מּתר ׁשהּוא ֵֶֶַַָָָָָָֻאסּור
.„Îחמק ּכגֹון: ׁשעבר, ּפעל ׁשּמׁשמעֹו ּבטל, זה ּגט ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאמר:

הרי ― זה ּבגט נתּגרׁשה אם ,לפיכ ספק. זה הרי ― ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָעבר
מגרׁשת. ְֵֶֶָֹספק

.‰Îלא לֹו: ואמר ׁשליח ּובא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמי
הּטֹוב ּברּו הּבעל: ואמר לּקח, רצתה לא אֹו: ְְְִִַַַַַַָָָָָָֹמצאתיה,
ּבדעּתֹו ׁשאין ׁשּמׁשמיעין אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוהּמטיב,
אּלא הּגט, בטל לא ― הּגט ּבעּכּוב ּׂשמח ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלגרׁשּה,
אֹו לּה, ּתּתן לא ּבפרּוׁש: לֹו ׁשּיאמר עד מגרׁשת, ותהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹיּתן

ּבפרּוׁש. ְְֵֵַיבּטל
.ÂÎ,אחרים ׁשנים ּבפני ּובּטלֹו וחזר לאׁשּתֹו ּגט ׁשּׁשלח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי

מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין ― הּגט על מֹודעא ׁשּמסר מי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָוכן
ותּנּׂשא לידּה ּגט יּגיע ׁשהרי ממזרים. להיֹות ׁשּגֹורם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּפני
מֹודעא ׁשּמסר אֹו ּבפניהם ׁשּבּטל עדים יצאּו זמן ואחר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבֹו,

ממזר. הּולד ונמצא הּגט, ׁשּיכּתב קדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבפניהם
.ÊÎׁשּמא אֹומרים אין ― לאּׁשה ּונתנֹו גט ׁשהביא ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשליח

ּכׁשר ׁשהּוא ּבחזקת לּה אֹותֹו נֹותנין אּלא הּבעל, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּטלֹו
והּולד ּתצא ― ׁשּבּטלֹו ּכן אחר נמצא ואם ּבֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָותּנּׂשא
ׁשּמא אֹומרין אין ― לאׁשּתֹו ּונתנֹו ּגט הּכֹותב וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָממזר.
ּכׁשרּות ּבחזקת הּוא הרי אּלא זה, ּגט על מֹודעא ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָמסר

ּבֹו. ְִֵָותּנּׂשא
.ÁÎ― זקן ׁשהיה אֹו חֹולה הּבעל והּניח גט הּמביא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוכן

ׁשרב גֹוסס, הּניחֹו אם אבל קּים. ׁשהּוא ּבחזקת לּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹנֹותנֹו
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ספק זה הרי ― לּה ׁשּנתנֹו ּפי על ואף למיתה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּגֹוססין
החיל ׁשהּקיפּה עיר וכן מיתה. לאחר ּגט ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּגרּוׁשין,
הרי ― לּדֹון והּיֹוצא ּבּים, הּמּטרפת ּוספינה בּמצֹור, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהיא
― הּׁשליח ּביד מהן אחד גט היה ואם חּיים. ּבחזקת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאּלּו

מגרׁשת. ּבחזקת ותהיה לאׁשּתֹו ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַֹנֹותנֹו
.ËÎׁשאבדה ּוספינה והבקעה, הּגיס ׁשּכבׁשּה עיר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאבל

חּיה ׁשּגררּתּו ּומי עּכּו"ם, ׁשל ּדין מּבית להרג והּיֹוצא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּים,
חמרי עליהם נֹותנים ― מּפלת עליו נפלה אֹו נהר ׁשטפֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻאֹו
― הּׁשליח ּביד מהם אחד גט היה ואם מתים. וחמרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻחּיים
מגרׁשת. ספק זֹו הרי ― לּה נתנֹו ואם לאׁשּתֹו. נֹותנֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹאינֹו
גט. אינֹו ― לידּה הּגט ׁשּיּגיע קדם הּבעל ׁשּמת נֹודע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואם

.Ïּבמזֹונֹותיה חּיב הּוא הרי ― לאׁשּתֹו ּגט ׁשּׁשלח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבעל
קּבלה. ׁשליח ליד אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ּכתּבה ּתנאי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻּובכל

ה'תש"ע מנחםֿאב ב' שלישי יום

 
על‡. אף יּׂשראל, ּבארץ למקֹום מּמקֹום גט ׁשהביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשליח

עדיו הם מי ידע ולא הּגט ּכתיבת ראה ׁשּלא נתן1ּפי אּלא , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
נֹותנֹו זה הרי ― לאׁשּתי זה ּגט ּתן לֹו: ואמר ּגט הּבעל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָלֹו

עדים ּבפני עדיו2לּה ׁשאין ּפי על ואף אצלנּו,3, ידּועין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּבֹו ותּנּׂשא מגרׁשת .4ותהיה ְְְְִִֵֶֶֶָֹ

.וגט מעֹולם, גרׁשּתיה לא ואמר: וערער הּבעל ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹּבא
ּבחֹותמיו יתקּים ― הּוא מזּיף לּה נתקּים5ׁשהּובא לא ואם . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

אינּה ׁשהרי ממזר, והּולד ּתצא ― ּכלל עדיו נֹודעּו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹולא
נׁשים6מגרׁשת ,לפיכ מגרׁשת. ספק זֹו הרי ― הּגט אבד . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

גט להביא נאמנֹות אין ― זֹו את זֹו ּׂשֹונאֹות ׁשהן ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשחזקתן

אֹותּה לקלקל ותתּכּון הּוא, מזּיף ׁשּמא לזֹו; זֹו יּׂשראל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבארץ
ּבעלּה על ותאסר ׁשּתּנּׂשא .7ּכדי ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּובת‚. חמֹותּה, זֹו: את זֹו ּׂשֹונאֹות ׁשחזקתן הּנׁשים הן ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָואּלּו
וצרתּה נּׂשּואה8חמֹותּה, צרתּה היתה אפּלּו לאחר,9, ְְְְֲֲִֵַָָָָָָָָָָ

ּבעלּה10ויבמּתּה ּובת אחֹותּה היתה אפּלּו ּכל11, ׁשאר אבל . ְְְְֲֲֲִִִַַָָָָָָָָ
ּכׁשרֹות. ְִֵַָהּנׁשים

אֹו„. וחלה יּׂשראל, ּבארץ למקֹום מּמקֹום גט ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּמביא
אחר12נאנס ּביד מׁשּלחֹו ―13― חלה אם הּׁשני וכן . ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָָ

לחזר עדים צרי ואין מאה. ואפּלּו אחר. ּביד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹמׁשּלחֹו
ּבפניהם ׁשליח נֹותנֹו14ולעּׂשֹות לידֹו הּגט ׁשהּגיע והאחרֹון . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הראׁשֹון ׁשּמת ּפי על אף ּבֹו, ותתּגרׁש ׁשנים ּבפני .15לּה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
לארץ‰. ּבחּוצה למקֹום מּמקֹום גט ׁשהביא אֹו16ׁשליח , ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

אם לארץ: לארץ מחּוצה אֹו לארץ, לחּוצה יּׂשראל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָמארץ
זה הרי ― וחתימתֹו הּגט ּכתיבת ּבׁשעת עֹומד הּׁשליח ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה

נחּתם ּובפני נכּתב ּבפני ׁשנים: ּבפני יּתן17אֹומר ּכ ואחר , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ידּועין עדיו ׁשאין ּפי על ואף ּבֹו. ותתּגרׁש ּבפניהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּה
אין ― העּכּו"ם ּכׁשמֹות עדיו ׁשמֹות היּו ואפּלּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָאצלנּו.

להן .18חֹוׁשׁשין ְִֶָ
.Âּבֹו מׁשּגיחין אין ― וערער ועמד הּבעל לפיכ19ּבא .20 ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

ולֹומר זה גט להביא נאמנֹות זֹו את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות הּנׁשים ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָאף
נחּתם' ּובפני נכּתב .21'ּבפני ְְְְִֶַַַָָָ

.Êנכּתב 'ּבפני ואמר יּׂשראל ּבארץ גט ׁשהביא ׁשליח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן
ויערער הּבעל יבא אם ,צרי ׁשאינֹו ּפי על אף נחּתם', ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹּובפני
ּכתיבה ּבׁשעת עֹומד הּׁשליח אין ואם ּבֹו. מׁשּגיחין אין ―ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָ

ּבחֹותמיו22וחתימה נתקּים ּכן אם אּלא לּה יּנתן לא ―23. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
ׁשּקּי24ויׁש הּׁשלׁשה מּכלל להיֹות אֹותןלּׁשליח מּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ּפסּול25ּבחֹותמיו זה הרי ― לּה ונתן נתקּים לא ואם עד26. ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בו.1) מסירה".2)החתומים בעדי הגירושין החתימה.3)"שעיקר מזוייף4)עדי לומר הגט על ויערער הבעל יבוא אפילו כי
שעדים ישראל בארץ ודווקא ויקיימוהו. החתימה זהות על ויעידו ידם חתימת המכירים אחרים אנשים או החתימה עדי יבואו הוא,
הדין. בבית לדון שהולכות שיירות ומצויות וחמישי שני יום בכל שם קבועים דינים ובתי הואיל (לאשרו), לקיימו מצויים

שניים.5) שהם העדים במקום יחיד, שהוא הבעל דברי מקבלים ואין החתימה, עדי ידי על איש6)יאושר אשת היא ועדיין
אשה העמד להשיב, דבר שום בזה יודעת אינה עצמה והאשה אושרה, לא העדים וחתימת הגט נכונות על מערער והבעל הואיל

הראשון. מן גמורה איש אשת היא והרי חזקתה ומזה.7)על מזה אחד.8)ותצא לבעל הנשואות נשים לשתי עכשיו.9)כינוי
יבום).10) (במקום צרתה להיות סופה שמא יראה בעלה, אחי ובגמרא11)אשת עמלה. כל ואוכלת אמי במקום באה זו שאומרת:

וכשם לאדם" האדם לב כן לפנים הפנים ש"כמים הבעל, לבת האב אשת ולא לחמותה נאמנת הכלה שאין הדין שהוא אמרו:
לשונאות. חוזרות השנואות כך אלה, את שונאות בשליחותו.12)שאלה להמשיך יכול נאנס13)שאינו או חלה לא אם אבל

מקפיד. שהבעל שליח, עושה שליח בלבד.14)אין דעת גילוי אלא זה באים15)שאין אינם השליחים שכל הראשון, השליח
כולם. שליחות בטלה הבעל מת אם אבל שליחותו, בטלה לא חי שהבעל עוד כל ולפיכך הבעל, מכוח שיירות16)אלא שם שאין

הגט. עדי חתימת לקיים עדים לה יזדמנו לא וממילא נאמן17)מצויות זאת בכל עדים, משני בפחות שטר קיום שאין פי על ואף
וחכמים לזייף) חצוף אדם (שאין דין" בבית עדותם שנחקרה כמי נעשו השטר על החתומים "עדים התורה מן כי כשניים, השליח
שאר בקיום יחליפו שלא וכדי עדים, כשני השליח להאמין חכמים הקילו עגונה תקנת ומשום קיום", "עדי להצריך שהחמירו הם
שזהו להודיע הגט) קיום לצורך נדרש זה שאין פי על (אף נכתב" "בפני גם לומר הצריכוהו - אחד. עד בהם גם להאמין שטרות

עגונה. תישאר שלא בגט, מיוחד גויים"18)דין כשמות שמותיהם לארץ שבחוץ ישראל שרוב "מפני בו, חתמו גויים שמא
גויים שמא לחשוש אין ישראל בארץ אף לפיכך גויים, בשמות נקראים רובם לארץ ובחוץ והואיל הם, ישראל אלו גם ובוודאי

גויים. בשמות ישראל לקרוא המנהג כן כי שניים.19)הם, במקום אחד של דבריו ואין כשניים נאמן השליח הואיל20)כי
לפוסלה. נאמן הבעל עדותן.21)ואין אחרי לערער יוכל לא שהבעל בידען לקלקלה מתכוונות לומר:22)שאינן יכול שאינו
נחתם. ובפני נכתב הגט.23)בפני עדי חתימת המכירים עדים ידי ואף25)ויכול.24)על דיינים. בשלושה שטרות שקיום

דיין. נעשה עד חכמים) (מדברי מדבריהם אלא שאינו דבר כל הוא, שכלל דיין, להיעשות הוא יכול - עד בעצמו הוא שהשליח
בלבד. מדבריהם אלא אינו שטרות מן26)וקיום אבל מדבריהם, אלא אינו שטרות שקיום התורה, מן בטל אינו אבל מדבריהם,



סט              
  

ספק זה הרי ― לּה ׁשּנתנֹו ּפי על ואף למיתה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּגֹוססין
החיל ׁשהּקיפּה עיר וכן מיתה. לאחר ּגט ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּגרּוׁשין,
הרי ― לּדֹון והּיֹוצא ּבּים, הּמּטרפת ּוספינה בּמצֹור, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהיא
― הּׁשליח ּביד מהן אחד גט היה ואם חּיים. ּבחזקת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאּלּו

מגרׁשת. ּבחזקת ותהיה לאׁשּתֹו ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַֹנֹותנֹו
.ËÎׁשאבדה ּוספינה והבקעה, הּגיס ׁשּכבׁשּה עיר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאבל

חּיה ׁשּגררּתּו ּומי עּכּו"ם, ׁשל ּדין מּבית להרג והּיֹוצא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּים,
חמרי עליהם נֹותנים ― מּפלת עליו נפלה אֹו נהר ׁשטפֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻאֹו
― הּׁשליח ּביד מהם אחד גט היה ואם מתים. וחמרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻחּיים
מגרׁשת. ספק זֹו הרי ― לּה נתנֹו ואם לאׁשּתֹו. נֹותנֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹאינֹו
גט. אינֹו ― לידּה הּגט ׁשּיּגיע קדם הּבעל ׁשּמת נֹודע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואם

.Ïּבמזֹונֹותיה חּיב הּוא הרי ― לאׁשּתֹו ּגט ׁשּׁשלח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבעל
קּבלה. ׁשליח ליד אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ּכתּבה ּתנאי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻּובכל

ה'תש"ע מנחםֿאב ב' שלישי יום

 
על‡. אף יּׂשראל, ּבארץ למקֹום מּמקֹום גט ׁשהביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשליח

עדיו הם מי ידע ולא הּגט ּכתיבת ראה ׁשּלא נתן1ּפי אּלא , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
נֹותנֹו זה הרי ― לאׁשּתי זה ּגט ּתן לֹו: ואמר ּגט הּבעל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָלֹו

עדים ּבפני עדיו2לּה ׁשאין ּפי על ואף אצלנּו,3, ידּועין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּבֹו ותּנּׂשא מגרׁשת .4ותהיה ְְְְִִֵֶֶֶָֹ

.וגט מעֹולם, גרׁשּתיה לא ואמר: וערער הּבעל ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹּבא
ּבחֹותמיו יתקּים ― הּוא מזּיף לּה נתקּים5ׁשהּובא לא ואם . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

אינּה ׁשהרי ממזר, והּולד ּתצא ― ּכלל עדיו נֹודעּו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹולא
נׁשים6מגרׁשת ,לפיכ מגרׁשת. ספק זֹו הרי ― הּגט אבד . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

גט להביא נאמנֹות אין ― זֹו את זֹו ּׂשֹונאֹות ׁשהן ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשחזקתן

אֹותּה לקלקל ותתּכּון הּוא, מזּיף ׁשּמא לזֹו; זֹו יּׂשראל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבארץ
ּבעלּה על ותאסר ׁשּתּנּׂשא .7ּכדי ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּובת‚. חמֹותּה, זֹו: את זֹו ּׂשֹונאֹות ׁשחזקתן הּנׁשים הן ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָואּלּו
וצרתּה נּׂשּואה8חמֹותּה, צרתּה היתה אפּלּו לאחר,9, ְְְְֲֲִֵַָָָָָָָָָָ

ּבעלּה10ויבמּתּה ּובת אחֹותּה היתה אפּלּו ּכל11, ׁשאר אבל . ְְְְֲֲֲִִִַַָָָָָָָָ
ּכׁשרֹות. ְִֵַָהּנׁשים

אֹו„. וחלה יּׂשראל, ּבארץ למקֹום מּמקֹום גט ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּמביא
אחר12נאנס ּביד מׁשּלחֹו ―13― חלה אם הּׁשני וכן . ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָָ

לחזר עדים צרי ואין מאה. ואפּלּו אחר. ּביד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹמׁשּלחֹו
ּבפניהם ׁשליח נֹותנֹו14ולעּׂשֹות לידֹו הּגט ׁשהּגיע והאחרֹון . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הראׁשֹון ׁשּמת ּפי על אף ּבֹו, ותתּגרׁש ׁשנים ּבפני .15לּה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
לארץ‰. ּבחּוצה למקֹום מּמקֹום גט ׁשהביא אֹו16ׁשליח , ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

אם לארץ: לארץ מחּוצה אֹו לארץ, לחּוצה יּׂשראל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָמארץ
זה הרי ― וחתימתֹו הּגט ּכתיבת ּבׁשעת עֹומד הּׁשליח ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה

נחּתם ּובפני נכּתב ּבפני ׁשנים: ּבפני יּתן17אֹומר ּכ ואחר , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ידּועין עדיו ׁשאין ּפי על ואף ּבֹו. ותתּגרׁש ּבפניהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּה
אין ― העּכּו"ם ּכׁשמֹות עדיו ׁשמֹות היּו ואפּלּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָאצלנּו.

להן .18חֹוׁשׁשין ְִֶָ
.Âּבֹו מׁשּגיחין אין ― וערער ועמד הּבעל לפיכ19ּבא .20 ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

ולֹומר זה גט להביא נאמנֹות זֹו את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות הּנׁשים ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָאף
נחּתם' ּובפני נכּתב .21'ּבפני ְְְְִֶַַַָָָ

.Êנכּתב 'ּבפני ואמר יּׂשראל ּבארץ גט ׁשהביא ׁשליח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן
ויערער הּבעל יבא אם ,צרי ׁשאינֹו ּפי על אף נחּתם', ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹּובפני
ּכתיבה ּבׁשעת עֹומד הּׁשליח אין ואם ּבֹו. מׁשּגיחין אין ―ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָ

ּבחֹותמיו22וחתימה נתקּים ּכן אם אּלא לּה יּנתן לא ―23. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
ׁשּקּי24ויׁש הּׁשלׁשה מּכלל להיֹות אֹותןלּׁשליח מּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ּפסּול25ּבחֹותמיו זה הרי ― לּה ונתן נתקּים לא ואם עד26. ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בו.1) מסירה".2)החתומים בעדי הגירושין החתימה.3)"שעיקר מזוייף4)עדי לומר הגט על ויערער הבעל יבוא אפילו כי
שעדים ישראל בארץ ודווקא ויקיימוהו. החתימה זהות על ויעידו ידם חתימת המכירים אחרים אנשים או החתימה עדי יבואו הוא,
הדין. בבית לדון שהולכות שיירות ומצויות וחמישי שני יום בכל שם קבועים דינים ובתי הואיל (לאשרו), לקיימו מצויים

שניים.5) שהם העדים במקום יחיד, שהוא הבעל דברי מקבלים ואין החתימה, עדי ידי על איש6)יאושר אשת היא ועדיין
אשה העמד להשיב, דבר שום בזה יודעת אינה עצמה והאשה אושרה, לא העדים וחתימת הגט נכונות על מערער והבעל הואיל

הראשון. מן גמורה איש אשת היא והרי חזקתה ומזה.7)על מזה אחד.8)ותצא לבעל הנשואות נשים לשתי עכשיו.9)כינוי
יבום).10) (במקום צרתה להיות סופה שמא יראה בעלה, אחי ובגמרא11)אשת עמלה. כל ואוכלת אמי במקום באה זו שאומרת:

וכשם לאדם" האדם לב כן לפנים הפנים ש"כמים הבעל, לבת האב אשת ולא לחמותה נאמנת הכלה שאין הדין שהוא אמרו:
לשונאות. חוזרות השנואות כך אלה, את שונאות בשליחותו.12)שאלה להמשיך יכול נאנס13)שאינו או חלה לא אם אבל

מקפיד. שהבעל שליח, עושה שליח בלבד.14)אין דעת גילוי אלא זה באים15)שאין אינם השליחים שכל הראשון, השליח
כולם. שליחות בטלה הבעל מת אם אבל שליחותו, בטלה לא חי שהבעל עוד כל ולפיכך הבעל, מכוח שיירות16)אלא שם שאין

הגט. עדי חתימת לקיים עדים לה יזדמנו לא וממילא נאמן17)מצויות זאת בכל עדים, משני בפחות שטר קיום שאין פי על ואף
וחכמים לזייף) חצוף אדם (שאין דין" בבית עדותם שנחקרה כמי נעשו השטר על החתומים "עדים התורה מן כי כשניים, השליח
שאר בקיום יחליפו שלא וכדי עדים, כשני השליח להאמין חכמים הקילו עגונה תקנת ומשום קיום", "עדי להצריך שהחמירו הם
שזהו להודיע הגט) קיום לצורך נדרש זה שאין פי על (אף נכתב" "בפני גם לומר הצריכוהו - אחד. עד בהם גם להאמין שטרות

עגונה. תישאר שלא בגט, מיוחד גויים"18)דין כשמות שמותיהם לארץ שבחוץ ישראל שרוב "מפני בו, חתמו גויים שמא
גויים שמא לחשוש אין ישראל בארץ אף לפיכך גויים, בשמות נקראים רובם לארץ ובחוץ והואיל הם, ישראל אלו גם ובוודאי

גויים. בשמות ישראל לקרוא המנהג כן כי שניים.19)הם, במקום אחד של דבריו ואין כשניים נאמן השליח הואיל20)כי
לפוסלה. נאמן הבעל עדותן.21)ואין אחרי לערער יוכל לא שהבעל בידען לקלקלה מתכוונות לומר:22)שאינן יכול שאינו
נחתם. ובפני נכתב הגט.23)בפני עדי חתימת המכירים עדים ידי ואף25)ויכול.24)על דיינים. בשלושה שטרות שקיום

דיין. נעשה עד חכמים) (מדברי מדבריהם אלא שאינו דבר כל הוא, שכלל דיין, להיעשות הוא יכול - עד בעצמו הוא שהשליח
בלבד. מדבריהם אלא אינו שטרות מן26)וקיום אבל מדבריהם, אלא אינו שטרות שקיום התורה, מן בטל אינו אבל מדבריהם,



ע             
  

אינּה ― נתקּים ולא וערער הּבעל ּבא ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּיתקּים.
מגרׁשת. ספק זֹו הרי ― הּגט אבד ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמגרׁשת.

.Á'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הצריכּו מה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּומּפני
לקּימֹו צריכה האּׁשה תהיה ׁשּלא ּכדי לארץ? אם27ּבחּוצה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

לקּימֹו מצּויין העדים ׁשאין מּפני ויערער. הּבעל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָיבֹוא
לארץ ּבחּוצה למקֹום .28מּמקֹום ְְִֶָָָָָ

.Ëּבפני' ּבֹו ׁשּנאמר זה ׁשּגט ּברּורה ראיה ׁשהביא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבעל
מזּיף נחּתם' ּובפני ׁשּלא29נכּתב ּבטל. זה הרי ― הּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשאמר אחד ׁשל דבריו ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהאמינּו
ּבמקֹום אבל ראיה, עּמֹו ׁשאין הּבעל ערעּור לדחֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָאּלא

האמינּוהּו לא אֹותֹו ׁשּמכחיׁשין .30עדים ְֱִִִִֵֶֶַֹ
.Èוהּנּסין יּׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול31הּנהרֹות ׁשּבתֹו32ׁשּבּים : ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

יּׂשראל ּכארץ הן הרי ― יּׂשראל ארץ ׁשל וׁשחּוץ33הּתחּום , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּתחּומי יתּבארּו ּתרּומֹות ּובהלכֹות לארץ. ּכחּוצה ― ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָלּתחּום

לגּטין יּׂשראל ּכארץ ּובבל יּׂשראל. .34ארץ ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
.‡Èלארץ ּבחּוצה וחתמֹו יּׂשראל ּבארץ ׁשּכתבֹו ―35ּגט ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשּיאמר ּבחּוצה36צרי ּכתבֹו . ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
יּׂשראל ּבארץ וחתמֹו 'ּבפני37לארץ לֹומר צרי אינֹו ― ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

נחּתם' ּובפני .38נכּתב ְְְִֶַַַָ
.Èּכּלֹו ונחּתם ּבפניו, הּגט מקצת אם39נכּתב ― ּבפניו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר זה הרי הּוא, הראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמקצתֹו
אחת ׁשּטה אּלא ּבֹו נכּתב לא אפּלּו ואפּלּו40נחּתם'. ּבפניו, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

הּקּולמֹוס קֹול הרי41ׁשמע ― ּבפניו העדים וחתמּו ּכֹותב, ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ
הּסֹופר יצא אם וכן נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָזה
אחר ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ― הּגט את והׁשלים וחזר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלּׁשּוק
'ּבפני אֹומר אּלא ּכתבֹו, אחרת אּׁשה ּולׁשם לֹו, ואמר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמצאֹו

נחּתם' ּובפני .42נכּתב ְְְִֶַַַָ
.‚Èאבל נחּתם ּבפני נחּתם, ּבפני לא אבל נכּתב ּבפני ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹאמר:

העד לא אבל אחד עד וחתם ּכּלֹו נכּתב ּבפני נכּתב, ּבפני ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻלא
ּבחֹותמיו יתקּים זה הרי ― הּׁשני העד הּוא היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשני,
ׁשּלא הּׁשני העד על ואחר הּוא העיד ואם לּה. יּנתן ּכ ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹואחר

ּבפניו אם43חתם לֹומר צרי ואין לּה. ויּנתן ּכׁשר זה הרי ― ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ּכׁש ׁשּזה הּׁשני העד ּכתב על אחרים ׁשנים .44רהעידּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

.„Èנכּתב ׁשּלא ּפי על אף לארץ, ּבחּוצה גט ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים
לאׁשּתֹו, לּתנֹו הּבעל להם ּונתנֹו הֹואיל ― ּבפניהם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָונחּתם
יכֹול הּבעל אין ׁשהרי מגרׁשת. ותהיה לּה נֹותנין אּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהרי
הם ׁשלּוחיו ׁשהרי מקּים, ׁשאינֹו ּפי על אף זה ּבגט ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלערער

זֹו45עדיו הרי ― נתּגרׁשה ּבפנינּו הּׁשנים: אמרּו ׁשאּלּו . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּגט. ׁשם ׁשאין ּפי על אף ְִֵֵֶֶֶַַָֹמגרׁשת

.ÂËידי מּתחת יֹוצא ׁשהּגט ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבּמה
ׁשניהם46ׁשניהם ידי מּתחת יֹוצא הּגט אין אם אבל ;47― ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָ

אמר אם ,לפיכ נחּתם. ּובפנינּו נכּתב ּבפנינּו לֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָצריכין
ׁשנים ואפּלּו נחּתם', 'ּבפני אֹומר והאחר נכּתב' 'ּבפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאחד
הֹואיל ― נחּתם' 'ּבפני אֹומר ואחד נכּתב' 'ּבפנינּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹומרים
ׁשּיתקּים עד לּה יּנתן לא ׁשניהם, ידי מּתחת יֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹואינֹו

ְָָּבחֹותמיו.
.ÊË'נחּתם 'ּבפנינּו אֹומרים ּוׁשנים נכּתב' 'ּבפני אחד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאמר

ידם מּתחת יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף ּכׁשר, נתקּים48― ׁשהרי , ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.49ּבחֹותמיו ְָָ

.ÊÈלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו לארץ ּבחּוצה גט ׁשהביא ,50ׁשליח ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּובפני נכּתב 'ּבפני לּה אמר ולא ׁשנים ּבפני לּה ׁשּנתנֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹאֹו
לּה ונֹותנֹו וחֹוזר מּמּנה נֹוטלֹו ― ׁשּנּׂשאת ּפי על אף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָנחּתם',

נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהם ואֹומר ׁשנים ואם51ּבפני . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבחֹותמיו ׁשּיתקּים עד ּפסּול זה הרי ― מּמּנה נטלֹו .52לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

.ÁÈעד נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הסּפיק ולא לּה ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹנתנֹו
לּה53ׁשּנׁשּתּתק יּנתן ּכ ואחר ּבחֹותמיו יתקּים זה הרי ―54. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דין. בבית עדותם שנחקרה כמי נעשו השטר על החתומים עדים הגט.27)התורה, עדי חתימת מצויות28)לאשר שיירות שאין
נודדים אלא בבתיהם רב זמן מתעכבים האנשים ואין הואיל - ביניהם שיירות שמצויות מדינה, באותה למקום ממקום ואפילו שם.

שביניהם. חתימות מכירים אינם בסחורתם, וטרודים לשם השליח29)מפה היה לא בגט הכתוב יום שבאותו עדים שהביא כגון
העיד. ושקר העדים חתימת ראה לא וממילא מקום באותו של32)האיים.31)לשליח.30)כלל שבמערבה התיכון הים הוא

ישראל. ארץ33)ארץ תורת הנ"ל למים יש כי ישראל, ארץ ביבשת כמביא הוא הרי הנ"ל במים בספינה שנכתב גט והמביא
גיטין. לעניין שם.34)ישראל קבועות וישיבות הואיל נחתם, ובפני נכתב בפני לומר צריך אינו בבבל למקום ממקום גט והמביא

ישראל.35) בארץ ונתנו לארץ.36)וחזר בחוץ נחתם ישראל.37)שהרי בארץ נתנו מקום38)וגם אחר הולך שהכול
העדים.39)החתימה. שני שזהו40)כלומר: והתאריך, האשה האיש, שם שבה שורה לאותה הכוונה רש"י ולדעת אחת, שורה

לכתבו סיימו בוודאי לשמה, לכתבו שהתחיל שמכיון הגט, שבנוסח הראשונה לשורה הכוונה התוספות ולדעת ועיקרו. הגט תורף
שעדות42)העט.41)לשמה. כולה, העדים חתימת את השליח שיראה צריך בחתימתו אבל הגט, בכתיבת אלא אינו זה וכל

גזירה. משום אלא אינה הכתיבה ועדות העיקר היא חתימתו.43)החתימה מכירים העיד44)שהם הראשון חתימת על שהרי
עדים. שני ישנם השני חתימת ועל כשניים, נאמן והוא חותם שראהו נאמן45)השליח אינו שלחתים לא ויאמר יערער ואפילו

שניהם. הבעל.46)נגד ידי על שלוחים שניהם שלוחים.47)שנעשו שניהם נעשו שלוחים.48)שלא נעשו אושרה49)שלא
עדים. שני ידי על הגט עדי שקיימוהו.50)חתימת שלושה לפנינו אין שהרי נחתם, ובפני נכתב בפני לאמירתו: ערך אין וממילא

מרובה.51) זמן לאחר ולא לנתינה, סמוך שיאמר שצריך וכו', נכתב בפני שניים בפני לומר יכול אינו ממנה נוטל אינו אם אבל
מסירה.52) בעדי הגירושין שעיקר שניים, בפני לה וליתן ולחזור ממנה ליטלו צריך עדיין בחותמיו, נתקיים נאלם,53)ואפילו

דיבורו. כוח ממנו מיתת54)ניטל שבעדות פי על ואף מועיל, אינו וכו', נכתב בפני כותב: אם שאפילו רבנו מדברי ומשמע
פלוני שמת וכתב מכוונת דעתו ונמצאה ... אותו ובדקו שנשתתק "מה לקמן: כמבואר להינשא האשה להתיר כתבו מועיל הבעל
שליח ידי על גט לשלוח להודיעו אפשר חי שבעלה כאן אבל עגונה, התרת משום הקילו שם - ותינשא" כתיבתו על סומכים ...

ידו. כתב על לסמוך הקילו לא העדים חתימת לקיים שאפשר מתוך וגם נכתב, בפני לומר שיוכל שני,

             
  

.ËÈמּפני לארץ, חּוצה ׁשל זה גט להביא יכֹול אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּסּומא
אם ,לפיכ נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר יכֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשאינֹו

ּפתּוח ּכׁשהּוא ּבפניו ונחּתם זה55נכּתב הרי ― ונסּתּמא ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לּה ונֹותנֹו נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשלׁשה ּבפני .56אֹומר ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשלׁשה צריכה לארץ, חּוצה ׁשל זה גט ׁשהביאה האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָוכן
ּבפני אמרּו ׁשּלא נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלֹומר
מצטרף הּוא ׁשהרי לעדּות, ּכׁשר ׁשהּׁשליח ּבזמן אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשנים
ּבדבריו, זה גט ׁשּקּימּו הּׁשליׁשי מּכלל ונמצא הּׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעם

מּדבריהם. ׁשהּוא ּבדבר דּין נעּׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהעד
.Îנאנס אֹו הּׁשליח להם:57חלה ואֹומר ּדין לבית ּבא ― ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּביד אֹותֹו מׁשּלחין והן נחּתם, ּובפני נכּתב ּבפני זה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּגט
'ּב לֹומר צרי האחרֹון הּׁשליח ואין אחר. נכּתבׁשליח פני ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָ

לּה ונֹותנֹו אני, ּדין ּבית ׁשליח אֹומר: אּלא נחּתם', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּובפני
עדים. ְִִֵֵּבפני

.‡Î.ּדין ּבבית אחר ׁשליח עֹוּׂשה ― נאנס אֹו הּׁשני ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחלה
לּה. ונֹותנֹו אני, ּדין ּבית ׁשליח אֹומר: והאחרֹון מאה. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָאפּלּו
ּדין? ּבית צרי מה ּומּפני הראׁשֹון. הּׁשליח ׁשּמת ּפי על ְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאף
אם אבל נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּפני
אפּלּו לׁשליח ׁשליח ׁשּנתנֹו ּפי על אף ּבחֹותמיו, הּגט ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָנתקּים
זה הרי ― לידּה הּגט ׁשהּגיע עד עצמם לבין ּבינם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמאה

ׁשּלחֹו58ּכׁשר לֹו: אמר ולא הּבעל ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף . ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ
מׁשּלחֹו זה הרי ― נאנס אֹו חלה אם ּתאנס, אם אחר .59ּביד ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

.Îּבבית עּמֹו הּׁשליח ׁשּיהא צרי אינֹו ׁשליח, העֹוּׂשה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
ּבפניו. ׁשּלא ואפּלּו ׁשלּוחי, ּפלֹוני הרי להם: אֹומר אּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּדין;
מאה הן אפּלּו ּבפניו, ׁשּלא אחר ׁשליח עֹוּׂשה הּׁשליח .60וכן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

.‚Îואמר ּבפניה, ונחּתם ונכּתב לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּנתן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאיׁש
והם ּפלֹוני, ּדין ּבית עד להֹולכה ׁשלּוחתי אּת הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָלּה:
זֹו הרי ― ּבֹו ותתּגרׁשי זה ּגט לי ויּתנּו ׁשליח ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָיעמידּו

נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהם לֹומר והם61נאמנת , ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
הּבעל. ּכמאמר לּה לּתנֹו לׁשליח אֹותֹו ונֹותנין אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָנֹוטלין

.„Îאמּורים ּדברים ּתנאי62ּבּמה הּבעל עליה ּכׁשהתנה ? ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
והרי63זה ּגּטּה, לּה נתן אּלא עליה, התנה לא אם אבל ; ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

והרי ּכלּום, לֹומר צריכה אינּה ― ידּה מּתחת יֹוצא ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּגט

ּכהלכתֹו ּכתּוב ׁשּבידּה וגט הֹואיל מגרׁשת, ּבחזקת 64היא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּכתב מּכירין אנּו ׁשאין ּפי על ואף עליו. חתּומים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָוהעדים
זּיפה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין ― נתקּים ולא העדים ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאֹותן

עצמּה על מקלקלת אינּה ׁשהרי ׁשהעדים65אֹותֹו, ועֹוד, . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּדין ּבבית עדּותן ׁשּנחקרה ּכמי הן הרי הּגט על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהחתּומים

מערער ׁשם ׁשּיהא ותּנּׂשא,66עד ּבחזקתֹו הּגט נעמיד לפיכ , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבחזקת הּגט ׁשּנעמיד ּכמֹו מזּיף; יּמצא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻואין

הּׁשליח אֹותֹו ּכׁשּיביא עד67ּכׁשר אֹו הּבעל ׁשּיערער עד , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ּבטל אֹו מזּיף ׁשהּוא ראיה לדברים68ׁשּיביא נחּוׁש ׁשאם . ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻ

הּבעל ׁשּיּתן לגט לחּוׁש לנּו היה ּכ ּבהן, וכּיֹוצא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאּלּו
ּפסּולין עדים ׁשּמא אֹו נתנֹו, ּכ ואחר ּבּטלֹו ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבפנינּו
לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמא אֹו מּתֹוכֹו, ּכמזּיף הּוא והרי ּבֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֻחתמּו
נעמידּנּו אּלא ּבֹו, וכּיֹוצא לזה חֹוׁשׁשין ׁשאין ּוכׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנכּתב.
לׁשליח לא נחּוׁש לא ּכ ּבטל, ׁשהּוא ׁשּיּודע עד חזקתֹו 69על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ידּה מּתחת יֹוצא ׁשהּגט עצמּה לאּׁשה ּדיני70ולא ׁשאין . ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הּממֹונֹות ּכדיני .71האּסּורין ְִִִֵַָָ

 
מגרׁשת,‡. זֹו הרי ― הּתנאי נתקּים אם ּתנאי, על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהמגרׁש

ּבפרק ּבארנּו ּוכבר מגרׁשת. אינּה ― הּתנאי נתקּים לא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואם
נתּבאר, וׁשם ּכּלם. הּתנאין מׁשּפטי איׁשּות מהלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻׁשּׁשי
מגרׁשת ּתהיה הּתנאי, ּכׁשּיתקּים ― ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשהמגרׁש
יׁש לפיכ לידּה. הּגט נתינת ּבׁשעת לא ׁשּיתקּים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבׁשעה
ּתנאי על להתנֹות אֹו ּתנאֹו על להֹוסיף אֹו הּגט לבּטל ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַַָלּבעל
ׁשהּגיע ּפי על אף הראׁשֹון, הּתנאי נתקּים ׁשּלא זמן ּכל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹאחר
קדם נּׂשרף אֹו הּגט אבד אֹו הּבעל מת ואם לידּה. ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּגט
עד ּתּנּׂשא לא ּולכּתחּלה מגרׁשת. אינּה ― הּתנאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּיתקּים
לא ּכן אם אּלא ּתצא; לא ― נּׂשאת ואם הּתנאי. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּיתקּים
ׁשאם נתּבאר, וׁשם הּתנאי. ּבטל ׁשהרי לקּימֹו, ּבידּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנׁשאר
ּכ ּתנאי על מהּיֹום אֹו מעכׁשיו מגרׁשת אּת הרי לּה: ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹאמר
― וכ ּכ מנת על מגרׁשת אּת הרי לּה: ׁשאמר אֹו ,ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוכ
לידּה. הּגט נתינת מּׁשעת מגרׁשת ּתהיה הּתנאי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכׁשּיתקּים
מּׁשהּגיע ּתנאֹו על להֹוסיף ולא הּגט לבּטל יכֹול אינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלפיכ
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וחתימתו.55) הגט כתיבת וראה פקוחות עיניו עוד אם56)כשהיו מועיל לא מכירה אינו ואם קול, בטביעת האשה שמכיר והוא
זאת. שהיא לו יאמרו האשה.57)אחרים למקום להגיע יכול ישראל.58)ואינו בארץ גט כמביא זה הרי בחותמיו שנתקיים כל

לאחר.59) שליחותו מוסר אם מקפיד הבעל אין אפילו60)שבוודאי דין בבית הגט לקבלת קבלה שליח לעשות יכולה האשה וכן
בעלי. מיד גיטי לקבל קבלה לשליח הים במדינת פלוני את ממנה שאני עדים עלי הוו לביתֿדין: מודיעה אלא השליח, בפני שלא
כוח בדברים אין כלומר, לשליח, נמסרים אינם ודברים "דברים" אלא לו מסרה שלא כיון שליח, עושה קבלה שליח שאין אלא

לשליח. משליח ונמסר חוזר גט אותו ממש, בו שיש גט לידיו שקיבל הולכה שליח אבל לאחר, ונמסרים חוזרים אבל61)להיות
וכו'. נכתב בפני שתאמר: עד מתגרשת נכתב.62)אינה בפני לומר צריכה דין,63)שהיא בית לפני להולכה שליח רק שתהיה

אחר. תנאי ככל זה תנאי לקיים ועדים64)ועליה הואיל הוא, כשר גט כן גם לבינה, בינו אלא מסירה בעדי לה נתן לא ואפילו
בו. שניהם.65)חתומים על אסורה הרי אותו שזייפה יתברר אם לזייף.66)כי חצוף אדם שאינו67)שאין ישראל, בארץ

ונחתם. נכתב בפני לומר בטל.68)צריך הגט - נכתב בפני השליח אמר אפילו צריך69)ואז שאינו ישראל בארץ המביאו
כלום. הגט70)לומר לקיים צריכה הייתה ואילו בקבלתו, נתגרשה שכבר מתגרשת". לידה הגט משיגיע "אשה אמרו: וכן

בדבר. נוגעת היא שהרי לה, נאמין לא נכתב בפני תאמר אם אפילו אזי עד71)בחותמיו, עצמו על נאמן אדם אין שבממון
נכסים שחרורו) על הוא (נאמן קנה עצמו - לך קנויים ונכסי עצמך בו וכתוב גיטו שהביא "עבד אמרו: וכן לדבריו, ראייה שיביא

שטרות. כשאר לקיימו עדים שצריך קנה", לא



עי              
  

.ËÈמּפני לארץ, חּוצה ׁשל זה גט להביא יכֹול אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּסּומא
אם ,לפיכ נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר יכֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשאינֹו

ּפתּוח ּכׁשהּוא ּבפניו ונחּתם זה55נכּתב הרי ― ונסּתּמא ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לּה ונֹותנֹו נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשלׁשה ּבפני .56אֹומר ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשלׁשה צריכה לארץ, חּוצה ׁשל זה גט ׁשהביאה האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָוכן
ּבפני אמרּו ׁשּלא נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלֹומר
מצטרף הּוא ׁשהרי לעדּות, ּכׁשר ׁשהּׁשליח ּבזמן אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשנים
ּבדבריו, זה גט ׁשּקּימּו הּׁשליׁשי מּכלל ונמצא הּׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעם

מּדבריהם. ׁשהּוא ּבדבר דּין נעּׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהעד
.Îנאנס אֹו הּׁשליח להם:57חלה ואֹומר ּדין לבית ּבא ― ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּביד אֹותֹו מׁשּלחין והן נחּתם, ּובפני נכּתב ּבפני זה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּגט
'ּב לֹומר צרי האחרֹון הּׁשליח ואין אחר. נכּתבׁשליח פני ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָ

לּה ונֹותנֹו אני, ּדין ּבית ׁשליח אֹומר: אּלא נחּתם', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּובפני
עדים. ְִִֵֵּבפני

.‡Î.ּדין ּבבית אחר ׁשליח עֹוּׂשה ― נאנס אֹו הּׁשני ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחלה
לּה. ונֹותנֹו אני, ּדין ּבית ׁשליח אֹומר: והאחרֹון מאה. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָאפּלּו
ּדין? ּבית צרי מה ּומּפני הראׁשֹון. הּׁשליח ׁשּמת ּפי על ְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאף
אם אבל נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּפני
אפּלּו לׁשליח ׁשליח ׁשּנתנֹו ּפי על אף ּבחֹותמיו, הּגט ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָנתקּים
זה הרי ― לידּה הּגט ׁשהּגיע עד עצמם לבין ּבינם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמאה

ׁשּלחֹו58ּכׁשר לֹו: אמר ולא הּבעל ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף . ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ
מׁשּלחֹו זה הרי ― נאנס אֹו חלה אם ּתאנס, אם אחר .59ּביד ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

.Îּבבית עּמֹו הּׁשליח ׁשּיהא צרי אינֹו ׁשליח, העֹוּׂשה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
ּבפניו. ׁשּלא ואפּלּו ׁשלּוחי, ּפלֹוני הרי להם: אֹומר אּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּדין;
מאה הן אפּלּו ּבפניו, ׁשּלא אחר ׁשליח עֹוּׂשה הּׁשליח .60וכן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

.‚Îואמר ּבפניה, ונחּתם ונכּתב לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּנתן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאיׁש
והם ּפלֹוני, ּדין ּבית עד להֹולכה ׁשלּוחתי אּת הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָלּה:
זֹו הרי ― ּבֹו ותתּגרׁשי זה ּגט לי ויּתנּו ׁשליח ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָיעמידּו

נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהם לֹומר והם61נאמנת , ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
הּבעל. ּכמאמר לּה לּתנֹו לׁשליח אֹותֹו ונֹותנין אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָנֹוטלין

.„Îאמּורים ּדברים ּתנאי62ּבּמה הּבעל עליה ּכׁשהתנה ? ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
והרי63זה ּגּטּה, לּה נתן אּלא עליה, התנה לא אם אבל ; ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

והרי ּכלּום, לֹומר צריכה אינּה ― ידּה מּתחת יֹוצא ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּגט

ּכהלכתֹו ּכתּוב ׁשּבידּה וגט הֹואיל מגרׁשת, ּבחזקת 64היא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּכתב מּכירין אנּו ׁשאין ּפי על ואף עליו. חתּומים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָוהעדים
זּיפה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין ― נתקּים ולא העדים ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאֹותן

עצמּה על מקלקלת אינּה ׁשהרי ׁשהעדים65אֹותֹו, ועֹוד, . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּדין ּבבית עדּותן ׁשּנחקרה ּכמי הן הרי הּגט על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהחתּומים

מערער ׁשם ׁשּיהא ותּנּׂשא,66עד ּבחזקתֹו הּגט נעמיד לפיכ , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבחזקת הּגט ׁשּנעמיד ּכמֹו מזּיף; יּמצא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻואין

הּׁשליח אֹותֹו ּכׁשּיביא עד67ּכׁשר אֹו הּבעל ׁשּיערער עד , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ּבטל אֹו מזּיף ׁשהּוא ראיה לדברים68ׁשּיביא נחּוׁש ׁשאם . ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻ

הּבעל ׁשּיּתן לגט לחּוׁש לנּו היה ּכ ּבהן, וכּיֹוצא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאּלּו
ּפסּולין עדים ׁשּמא אֹו נתנֹו, ּכ ואחר ּבּטלֹו ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבפנינּו
לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמא אֹו מּתֹוכֹו, ּכמזּיף הּוא והרי ּבֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֻחתמּו
נעמידּנּו אּלא ּבֹו, וכּיֹוצא לזה חֹוׁשׁשין ׁשאין ּוכׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנכּתב.
לׁשליח לא נחּוׁש לא ּכ ּבטל, ׁשהּוא ׁשּיּודע עד חזקתֹו 69על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ידּה מּתחת יֹוצא ׁשהּגט עצמּה לאּׁשה ּדיני70ולא ׁשאין . ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הּממֹונֹות ּכדיני .71האּסּורין ְִִִֵַָָ

 
מגרׁשת,‡. זֹו הרי ― הּתנאי נתקּים אם ּתנאי, על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהמגרׁש

ּבפרק ּבארנּו ּוכבר מגרׁשת. אינּה ― הּתנאי נתקּים לא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואם
נתּבאר, וׁשם ּכּלם. הּתנאין מׁשּפטי איׁשּות מהלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻׁשּׁשי
מגרׁשת ּתהיה הּתנאי, ּכׁשּיתקּים ― ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשהמגרׁש
יׁש לפיכ לידּה. הּגט נתינת ּבׁשעת לא ׁשּיתקּים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבׁשעה
ּתנאי על להתנֹות אֹו ּתנאֹו על להֹוסיף אֹו הּגט לבּטל ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַַָלּבעל
ׁשהּגיע ּפי על אף הראׁשֹון, הּתנאי נתקּים ׁשּלא זמן ּכל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹאחר
קדם נּׂשרף אֹו הּגט אבד אֹו הּבעל מת ואם לידּה. ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּגט
עד ּתּנּׂשא לא ּולכּתחּלה מגרׁשת. אינּה ― הּתנאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּיתקּים
לא ּכן אם אּלא ּתצא; לא ― נּׂשאת ואם הּתנאי. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּיתקּים
ׁשאם נתּבאר, וׁשם הּתנאי. ּבטל ׁשהרי לקּימֹו, ּבידּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנׁשאר
ּכ ּתנאי על מהּיֹום אֹו מעכׁשיו מגרׁשת אּת הרי לּה: ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹאמר
― וכ ּכ מנת על מגרׁשת אּת הרי לּה: ׁשאמר אֹו ,ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוכ
לידּה. הּגט נתינת מּׁשעת מגרׁשת ּתהיה הּתנאי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכׁשּיתקּים
מּׁשהּגיע ּתנאֹו על להֹוסיף ולא הּגט לבּטל יכֹול אינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלפיכ
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וחתימתו.55) הגט כתיבת וראה פקוחות עיניו עוד אם56)כשהיו מועיל לא מכירה אינו ואם קול, בטביעת האשה שמכיר והוא
זאת. שהיא לו יאמרו האשה.57)אחרים למקום להגיע יכול ישראל.58)ואינו בארץ גט כמביא זה הרי בחותמיו שנתקיים כל

לאחר.59) שליחותו מוסר אם מקפיד הבעל אין אפילו60)שבוודאי דין בבית הגט לקבלת קבלה שליח לעשות יכולה האשה וכן
בעלי. מיד גיטי לקבל קבלה לשליח הים במדינת פלוני את ממנה שאני עדים עלי הוו לביתֿדין: מודיעה אלא השליח, בפני שלא
כוח בדברים אין כלומר, לשליח, נמסרים אינם ודברים "דברים" אלא לו מסרה שלא כיון שליח, עושה קבלה שליח שאין אלא

לשליח. משליח ונמסר חוזר גט אותו ממש, בו שיש גט לידיו שקיבל הולכה שליח אבל לאחר, ונמסרים חוזרים אבל61)להיות
וכו'. נכתב בפני שתאמר: עד מתגרשת נכתב.62)אינה בפני לומר צריכה דין,63)שהיא בית לפני להולכה שליח רק שתהיה

אחר. תנאי ככל זה תנאי לקיים ועדים64)ועליה הואיל הוא, כשר גט כן גם לבינה, בינו אלא מסירה בעדי לה נתן לא ואפילו
בו. שניהם.65)חתומים על אסורה הרי אותו שזייפה יתברר אם לזייף.66)כי חצוף אדם שאינו67)שאין ישראל, בארץ

ונחתם. נכתב בפני לומר בטל.68)צריך הגט - נכתב בפני השליח אמר אפילו צריך69)ואז שאינו ישראל בארץ המביאו
כלום. הגט70)לומר לקיים צריכה הייתה ואילו בקבלתו, נתגרשה שכבר מתגרשת". לידה הגט משיגיע "אשה אמרו: וכן

בדבר. נוגעת היא שהרי לה, נאמין לא נכתב בפני תאמר אם אפילו אזי עד71)בחותמיו, עצמו על נאמן אדם אין שבממון
נכסים שחרורו) על הוא (נאמן קנה עצמו - לך קנויים ונכסי עצמך בו וכתוב גיטו שהביא "עבד אמרו: וכן לדבריו, ראייה שיביא

שטרות. כשאר לקיימו עדים שצריך קנה", לא



עב             
  

ׁשּיתקּים קדם הּבעל מת אפּלּו נּׂשרף, אֹו אבד ואם לידּה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּגט
נתּגרׁשה ּוכבר מֹותֹו, אחר הּתנאי מקּימת זֹו הרי ― ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָהּתנאי
על אף לכּתחּלה להּנּׂשא לּה ויׁש לידּה. הּגט נתינת ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָמּׁשעת
יתקּים, לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין הּתנאי, נתקּים לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּפי

מנת. ּבעל אֹו ּבמעכׁשו הּתנאי והיה ְְְְְְִֵַַַַָָָָהֹואיל
.אם ׁשאמר ּבין מעכׁשיו ׁשאמר ּבין ּתנאי, על המגרׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכל

זמן ּכל אׁשּתֹו עם יתיחד לא זה הרי ― יהיה לא ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹיהיה
ׁשפחה, ואפּלּו עבד ואפּלּו עד. ּבפני אּלא הּתנאי נתקּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
מּלׁשּמׁש ּבֹוׁשה ׁשאינּה מּפני קטן, ּבנּה אֹו מּׁשפחתּה ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָחּוץ
עדים ׁשני ּבפני עּמּה נתיחד ׁשאם ידּוע, והּדבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבפניהם.
מגרׁשת, ספק זֹו הרי ― ּכ אחר הּתנאי נתקּים אפּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכאחד,
אּלּו. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּגט, ּובטל ּבעלּה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא

גט‚. ּכתבּו ׁשּיאמר: לא ּתנאי? על אדם מגרׁש ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּכיצד
ואין ּתנאי; על לּה ּותנּו ּכתבּו אֹו: זה, ּתנאי על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָלאׁשּתי
ּפלֹוני ּגרׁש זה ּתנאי על הּגט: ּבתֹו יכּתב ׁשּלא לֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹצרי
ולעדים לכּתב לּסֹופר אֹומר עֹוּׂשה? ּכיצד אּלא ּפלֹונית. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאת
ּכ ואחר ּבעֹולם, ּתנאי ׁשּום ּבלא ּכׁשר ּגט וכֹותבין ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹֹלחּתם,
מגרׁשת אּת הרי אֹו גּט זה הרי לּה: ואֹומר הּגט לּה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹנֹותן
לּה ּתנּו לׁשליח: אֹו להם יאמר אֹו .וכ ּכ מנת על ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹּבזה

.וכ ּכ מנת על זה ְֵֶַָָָָּגט
הרי„. ― הּגט ּתרף לכּתב ׁשּגמר אחר ּבּגט הּתנאי ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹּכתב

ׁשּכתבֹו ּבין העדים, חתימת קדם ׁשּכתבֹו ּבין ּכׁשר. ּגט ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹזה
אפּלּו הּגט, ּתרף קדם ּכתבֹו אם אבל העדים. חתימת ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלאחר
נׁשאר ׁשהרי ּגרּוׁשין, ספק זה הרי ― וכ ּכ מנת על ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכתב:
ּכתיבת קדם ּפה על התנה אם וכן ּגט. ׁשל ּבגּופֹו זכּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹלֹו

ּגרּוׁשין. ספק זה הרי ― ְֲִֵֵֵֶֶַֹהּתרף
הּתרף‰. אחר ּבכתב ּבין עליה, והתנה אׁשּתֹו את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהמגרׁש

אדם לכל מּתרת אּת הרי לּה: ואמר הּתרף, אחר ּפה על ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבין
על הּגט לּה ונתן ּפלֹוני, לאיׁש אּלא אֹו: ּפלֹוני, מאיׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָחּוץ
אסּור אֹו עבד אֹו עּכּו"ם האיׁש אֹותֹו היה אם זה: ְִִֶֶֶַַָָָָּתנאי
― אחיו אֹו אביו אֹו ואחיה אביה ּכגֹון ערוה, מּׁשּום ְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָעליה
קּדּוׁשין, ּבּה לֹו ׁשּיׁש האיׁש אֹותֹו היה ואם ּכׁשר; ּגט זה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָהרי
― קטן ׁשהּוא ּפי על ואף לאוין מחּיבי ׁשהּוא ּפי על ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאף
אחֹות ּבעל היה ּכריתּות. זה ואין ּבּגט ׁשּיר ׁשהרי גט, ּה,אינֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּתמּות אם ערוה, מּׁשּום עליה אסּור הּיֹום ׁשהּוא ּפי על ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאף
מגרׁשת. ספק זֹו הרי ― לּה מּתר יהיה ְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֻאחֹותּה

.Â,ׁשּיּולד מּמי חּוץ אדם לכל מּתרת אּת הרי לּה: ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאמר
מּתרת ּתהיה ּכלֹומר: ,מּזנּותי חּוץ אֹו: ּבעֹולם; עּתה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשאינֹו
איׁש; אׁשת ּבאּסּור אּת הרי לזנּות אבל אדם, לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלהּנּׂשא
הארץ, ּכל ּכדר עלי ׁשּיבֹוא מי לכל מּתרת אּת הרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאֹו:
מּתרת אּת הרי אֹו: ;ּבאּסּורי אּת הרי ּכדרּכ ׁשּלא ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻאבל
מּתרת ׁשהיא ּכלֹומר, ּבׁשטר, מּמקּדׁש חּוץ אדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻלכל
אׁשת ּבאּסּור אּת הרי ּבׁשטר אבל ּובביאה, ּבכסף ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהתקּדׁש
,נדרי מהפרת חּוץ אדם לכל מּתרת אּת הרי אֹו: ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאיׁש;
,נדרי מהפרת חּוץ איׁשּות ׁשּום עלי לי נׁשאר לא ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹּכלֹומר:
ּתרּומה; אכילת לענין אֹו נדרים; הפרת לענין אׁשּתי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָׁשאּת
מאּלּו אחד ּבכל ― יירׁשּנה מתה ׁשאם ירּׁשה, לענין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאֹו

מגרׁשת. ספק זֹו ְֲֵֵֶֶָֹהרי

.Êמראּובן חּוץ אדם לכל מּתרת אּת הרי לּה: ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאמר
וׁשמעֹון לראּובן מּתרת אּת הרי לּה: ואמר וחזר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוׁשמעֹון,
ׁשהתנה ׁשהאנׁשים הּתנאי, בּטל ׁשהרי מגרׁשת; זֹו הרי ―ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

לּה. הּתירן ִִֶָָָּבהן
.Áאינּה זֹו הרי ― לראּובן מּתרת אּת הרי לּה: ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻאמר

הרי לּה: אמר ׁשמעֹון. ׁשל ּתנאֹו ּבּטל לא ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹמגרׁשת;
― לׁשמעֹון אף מּתרת אּת הרי אֹו: לׁשמעֹון, מּתרת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַֻֻאּת
ּוראּובן לׁשמעֹון, אּלא הּתירּה לא ׁשּמא ּגרּוׁשין. ספק זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹהרי
אדם לכל ּכלֹומר: לׁשמעֹון', 'אף ׁשאמר וזה עֹומד; ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבאּסּורֹו
'אף ׁשאמר וזה לּכל; הּתירּה ׁשּמא אֹו לׁשמעֹון. ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹאף
היה סמּו ׁשּׁשמעֹון לראּובן, הּדין והּוא ― ְְְְְִִִִֵֶַָָָלׁשמעֹון'

ּבתנאֹו. ְְִִֵָלראּובן
.Ëאּת ּולמחר אׁשּתי אּת אין הּיֹום ואמר: עליה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהתנה

לבינּה ּבינֹו ׁשּכרת ּפי על ואף מגרׁשת, אינּה ― ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאׁשּתי
ּולעֹולם. הּזה הּיֹום מן ּבּגּטין: ּכֹותבין לפיכ ְְְִִִִִֶַַַַָָהּיֹום.

.È― חּייכי ימי ּכל יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת על גּט זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהרי
[חּיי] ימי ּכל אֹו חּיי ימי ּכל ּכריתּות. זה ׁשאין גט, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו
ּתּׁשאר ולא לבינּה, ּבינֹו ּכרת ׁשהרי ּגט; זה הרי ― ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּפלֹוני

ּפלֹוני. אֹותֹו ּכׁשּימּות רׁשּות עליה ְְְִֶֶָָָלֹו
.‡Èעד אבי לבית ּתלכי ׁשּלא מנת על גּט זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהרי

לעֹולם אבי לבית ּתלכי ׁשּלא ּגט. זה הרי ― יֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹׁשלׁשים
הרי האֹומר: ,לפיכ ּכריתּות. זה אין ׁשהרי גט, אינֹו ―ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ
ּתׁשּתי ׁשּלא לעֹולם, (זה) ּבּׂשר ּתאכלי ׁשּלא מנת על גּט ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹזה
ׁשלׁשים עד ּכריתּות; זה ׁשאין גט, אינֹו ― לעֹולם (זה) ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָיין

ּגט. זה הרי ― ֲֵֵֶיֹום
.È.גט אינֹו ― לפלֹוני ּתּנּׂשאי ׁשּלא מנת על גּט זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹהרי

ׁשּלא מנת על גּט זה הרי לּה: לאֹומר דֹומה? זה למה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהא
ּכל אֹו לעֹולם, אבי לבית ּתלכי ׁשּלא אֹו לעֹולם, יין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹּתׁשּתי
לפלֹוני ּתּנּׂשאי ׁשּלא מנת על לּה: אמר אם אבל חּייכי. ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹימי
זמן ּכל לֹו ּתּנּׂשא ולא ּגט. זה הרי ― ׁשנה חמּׁשים ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעד
― עּמֹו זנתה למפרע. הּגט ּבטל ― נּׂשאת ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשהתנה.
הּנּׂשּואין. על אּלא התנה ׁשּלא ּכׁשר, והּגט ּכׁשר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּולד

.‚Èלֹו נּׂשאת אם לפלֹוני, ׁשּתּנּׂשאי מנת על גּט זה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָהרי
לא חכמים: אמרּו אבל הּתנאים. ּכל ּכׁשאר ּגט, זה הרי ―ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
ּתּנּׂשא, לא פלֹוני לאֹותֹו לאחר. ולא ּפלֹוני לאֹותֹו לא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָֹֹֹּתּנּׂשא
לא ּולאחר לזה; זה ּבמּתנה נֹותנין נׁשיהן יאמרּו: ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמא
לאֹותֹו ונּׂשאת עברה הּתנאי. ּבקּיּום אּלא גט ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּתּנּׂשא,
ּפלֹוני לאֹותֹו ׁשּתּנּׂשא קדם לאחר נּׂשאת ּתצא. לא ― ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּפלֹוני
מּׁשני. גט ּוצריכה ממזר, והּולד ותצא הּגט, ּבטל ―ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ

.„Èזה ׁשאין מגרׁשת, אינּה ― ׁשּלי והּניר גּט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהרי
ותּתן. ּגט, זה הרי ― הּניר את לי ׁשּתּתני מנת על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכריתּות;

.ÂËהרי לּה: ואמר לּה ּונתנֹו זהב ׁשל טס על הּגט ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָחקק
ּבּטס יׁש אם ּכתּבתּה, ונתקּבלה ּכׁשר. ― ּוכתּבת גּט ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻזה

ּכתּבתּה. יׁשלים ― לאו ואם ּכתּבתּה; ְְְְְִִֵַַָָָָֻֻּכדי
.ÊËלּה ׁשהתנה ּכגֹון הּגט, ׁשּמבּטל ּתנאי על המגרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכל

ׁשּתהיה אֹו חּייה, ימי ּכל יין ּתׁשּתה ולא ּבּׂשר ּתאכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
ּתנאים ׁשאר עליה ׁשהתנה אֹו מּפלֹוני, חּוץ אדם לכל ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֻמּתרת
ּומחקֹו וחזר ּבּגט ּכתּוב ּתנאֹו היה אם הּתרף: ּכתיבת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹקדם
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ּפה על הּתנאי היה ואם מגרׁשת; ספק זֹו הרי ― לּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּונתנֹו
ּתנאי ּבלא לּה ונֹותנֹו וחֹוזר מּמּנה הּגט נֹוטל זה הרי ―ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּכׁשר. ּבתנאי אֹו ְְִֵַָָּכלל
.ÊÈמגרׁשת אּת הרי לּה: ואמר לאׁשּתֹו ּגט ׁשּנתן הרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכיצד?

וחזר מּמּנה נטלֹו אם מּפלֹוני, חּוץ אדם לכל ּומּתרת ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבזה
זה הרי אֹו: אדם, לכל מּתרת אּת הרי לּה: ואמר לּה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּונתנֹו

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מגרׁשת. זֹו הרי ― ְְֲִֵֵֵֵֶֶַֹֹּגּט
.ÁÈוחזר זּוז, מאתים לֹו ׁשּתּתן ּתנאי על לאׁשּתֹו ּגט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּנֹותן

ׁשּתי אביו ׁשּתׁשּמׁש עדים ּבפני אחר ּתנאי עליה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהתנה
אּלא הראׁשֹונים, את האחרֹונים דבריו ּבּטלּו לא ― ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹׁשנים
― רצת הּתנאים. מּׁשני אחד עּׂשי לּה: ּכאֹומר זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהרי
ואחד הראׁשֹונים מן אחד ואין נֹותנת. ― רצת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמׁשּמׁשת,
לֹו ׁשּתּתן עליה התנה אם אבל מצטרפין. האחרֹונים ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָמן
מאֹות ׁשלׁש לֹו ׁשּתּתן ׁשנים ּבפני והתנה וחזר זּוז, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמאתים
ׁשלׁש לּתן ּוצריכה מאתים ׁשל הּתנאי ּבּטל ּכבר ― ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָזּוז

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זּוז. ְֵֵֵֶַָֹמאֹות
.ËÈּכמפרׁש זה הרי ― סתם זה דבר ׁשּתעּׂשה עליה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהתנה

אמר ּכיצד? ּתעּׂשה. זמן ּכּמה ּפרׁש ולא הֹואיל אחד, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹיֹום
מנת על מלאכה, עּמי ׁשּתעּׂשי מנת על גּט זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלּה:
עּׂשתה אם ּבני; את ׁשּתניקי מנת על אּבא, את ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתׁשּמׁשי
ׁשהניקה אֹו אחד, יֹום אביו את ׁשּמׁשה אם אֹו מלאכה ְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָעּמֹו
ארּבעה ּבתֹו והּוא ּבֹו, יֹונק ׁשהּבן הּזמן ּבתֹו אחד יֹום ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָּבנֹו
קדם אביו מת אֹו הּבן מת ּגט. זה הרי ― חדׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹועּׂשרים

גט. אינֹו ― ׁשּתׁשּמׁש אֹו ְִֵֵֵֶֶַָׁשּתניק
.Îאבי את ּתׁשּמׁשי אֹו ּבני את ׁשּתניקי מנת על לּה: ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאמר

אֹו הּבן מת ׁשּפרׁש. הּזמן מׁשלמת זֹו הרי ― ׁשנים ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּתי
― ׁשּתׁשּמׁשני רצֹוני אין האב: ׁשאמר אֹו הּזמן, ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאב
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּתנאי. נתקּים לא ׁשהרי גט, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹאינֹו

.‡Îמ על גּט זה ועדהרי מּכאן זּוז מאתים לי ׁשּתּתני נת ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
זֹו הרי ― מּדעּתֹו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו נתנה יֹום: ְְְְְֲִִִֵַָָׁשלׁשים
ּבעל לֹו נתנה מגרׁשת. אינּה ― ׁשלׁשים לאחר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמגרׁשת,
עד ּפסּול, ּגט זה הרי ― לקּבל רֹוצה אינֹו והּוא ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָּכרחֹו
הן הרי יֹום: הּׁשלׁשים ּבתֹו לּה ואמר חזר מּדעּתֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּתּתן
מת הּתנאי. נעּׂשה לא ׁשהרי מגרׁשת, אינּה ― ל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמחּולין
ולא יֹום הּׁשלׁשים וׁשלמּו הֹואיל ― יֹום ׁשלׁשים ְְְְְְִִִַָֹּבתֹו

מגרׁשת. אינּה ְְֵֶֶָָָֹנתנה,
.Î,זּוז מאתים לי ׁשּתּתני מנת על גּט זה הרי לּה: ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאמר

לּתן יכֹולה אינּה ― ׁשּתּתן קדם ּומת זמן, קבע ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹולא
הּגט, בטל ולא לֹו. ׁשּתּתן אּלא עליה התנה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹליֹורׁשיו,
נקרע אֹו הּגט ׁשאבד ּפי על אף ,לפיכ זמן. קבע לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשהרי
ׁשּתחלץ. עד לזר ּתּנּׂשא לא זֹו הרי ― ׁשּימּות ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹקדם

.‚Îּבגד אֹו ּפלֹוני ּכלי לי ׁשּתּתני מנת על גּט זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָהרי
ּפי על אף נגנב, אֹו ּבגד אֹותֹו אֹו ּכלי אֹותֹו ואבד ְְְְִִִִֶֶַַַַָּפלֹוני,
ּכלי אֹותֹו ׁשּתּתן עד גט, אינֹו ― ּבדמיו זּוז אלף לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנתנה

הּתנאי. ׁשּיבּטל עד אֹו עצמֹו, ּבגד אֹותֹו ְְְֵֶֶֶַַַַַאֹו
.„Îׁשּיתקּים קדם אחר וקּדׁשּה ּתנאי על ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי

לא ואם מקּדׁשת, זֹו הרי ― הּתנאי נתקּים אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַֹֻהּתנאי,
ׁשהרי מּׁשני, גט צריכה אינּה ― הּגט ּובטל הּתנאי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָנתקּים

הּתנאי נתקּים ולא נּׂשאת אם אבל ּבּה. ּתֹופסין קּדּוׁשין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹאין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּׁשני, גט צריכה ― הּגט ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּובטל

 
מגרׁשת‡. זֹו הרי ― קבּוע זמן לאחר אׁשּתֹו את ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהמגרׁש

ּתנאי. ואינֹו לתנאי ּדֹומה זה והרי ׁשּקבע. הּזמן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּכׁשּיּגיע
ׁשּקבע; הּזמן ּכׁשּיּגיע מתּגרׁשת ׁשהיא ― לתנאי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּדֹומה
לא עדין וזה גרׁש, הרי ּתנאי על ׁשהמגרׁש ― ּתנאי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹואינֹו
צרי ּתנאי על המגרׁש ,לפיכ הּזמן. אֹותֹו ׁשּיּגיע עד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָגרׁש
מׁשּפטי לׁשאר ולא ּדברֹו, לכּפל צרי אינֹו וזה ּתנאֹו, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹֹלכּפל

ׁשּבארנּו. ְְִֵֶַַָהּתנאין
.ּבֹו ּתתּגרׁשי ולא גּט זה הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד?

לאחר אּלא מגרׁשת אינּה ― יֹום ׁשלׁשים לאחר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלא
ּבתֹו נּׂשרף אֹו הּגט אבד אֹו הּבעל מת ואם יֹום. ְְְְִִִֵֵַַַַַַָׁשלׁשים

מגרׁשת. אינּה ― ְְִֵֶֶָֹׁשלׁשים
מּׁשם‚. אבד אֹו ונגנב הרּבים, רׁשּות ּבצּדי והּניחּתּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָהלכה

הּגט והיה הֹואיל מגרׁשת, זֹו הרי ― יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלאחר
רׁשּות ׁשאינֹו ּבמקֹום אֹותֹו ויחדה ּבֹו ׁשּמתּגרׁשת ּבּיֹום ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָקּים

הרּבים. ּכרׁשּות אינן הרּבים רׁשּות ׁשּצּדי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהרּבים,
אחר„. מגרׁש ּכדין ּדינֹו ― ּבמעּׂשה הּגרּוׁשין ּתלה אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן

ּתתּגרׁשי ולא גּט זה הרי לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזמן.
אחר מתּגרׁשת זֹו הרי ― זּוז מאתים לי ׁשּתּתני עד ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבֹו
הּתנאין מׁשּפטי לׁשאר ולא ּתנאֹו, לכּפל צרי ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשּתּתן.
זה, גרׁש לא עדין אּלא ּתנאי, על גרׁש לא ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּבארנּו.
ּתתּגרׁש. ּכ ואחר וכ ּכ ּבעּׂשּית הּגרּוׁשין ּתלה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאּלא

אֹו‰. לּגרּוׁשין זמן ׁשּקבע לזה ּתנאי על המגרׁש ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּומה
על ׁשהמגרׁש ּבמעּׂשה? ּגרּוׁשין,ּתלאן ׁשם יׁש ― ּתנאי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּתנאי ּכׁשּיתקּים ,לפיכ הּתנאי. ׁשּיתקּים עד ּגֹומרין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָואינן
ּברׁשּותּה, ׁשאינֹו ּפי על אף קּים הּגט היה אם נתּגרׁשה, ―ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אחר ּברׁשּותּה להיֹותֹו אֹו ולּטלֹו לחזר צריכה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹואינּה
ּגרּוׁשין. ּבתֹורת ּתחּלה לידּה הּגיע ׁשהרי הּתנאי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנתקּים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתצא, לא ― הּתנאי ׁשּיתקּים קדם נּׂשאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹואם
לידּה ּגט הּגיע לא ― ּבמעּׂשה אֹו ּבזמן גרּוׁשין הּתֹולה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאבל
עד אֹו ׁשּקבע הּזמן עד ּפּקדֹון ּבתֹורת אּלא ּגרּוׁשין, ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָּבתֹורת
להיֹות צריכה ― הּזמן ּכׁשהּגיע ,לפיכ הּמעּׂשה. ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּתעּׂשה
ׁשּיחדה ּבּמקֹום ׁשּיהיה אֹו ותּטלּנּו, ּתחזר אֹו ּברׁשּותּה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּגט
ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו רׁשּותּה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָאֹותֹו
קדם אֹו ׁשּקבע הּזמן ׁשּיּגיע קדם נּׂשאת ואם ּבֹו. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּתתּגרׁש
והּולד ּתצא ― הּגרּוׁשין ּבֹו ׁשּתלה הּמעּׂשה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתעּׂשה
ּגרּוׁשין. ׁשם ּכאן ואין ּגמּורה, איׁש אׁשת היא ׁשעדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָממזר;

.Âזּוז מאתים לי ּתּתני לא אם לּה: ואמר אׁשּתֹו ּביד ּגט ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּנֹותן
ואין ּכלל, גרׁש לא זה הרי ― מגרׁשת אּת אין אֹו ּגט זה ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹאין
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמעּׂשה. ּתלּוי ולא ּתנאי על לא ּגט, ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּכאן

.Êּתתּגרׁש ׁשּלא ּתנאֹו ענין ויהיה ּתנאי על לגרׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהרֹוצה
ּתנאי, ּבלׁשֹון זה ענין מֹוציא זה הרי ― ּפלֹוני זמן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָעד
ּכגֹון ּכיצד? ּבהליכתֹו. אֹו קבּוע ּבזמן ּבביאתֹו הּתנאי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָויתלה
הרי ― יֹום ׁשלׁשים ועד מּכאן ּבאתי לא אם לּה: ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשּיאמר
ונֹותן גט; יהיה לא ― יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבאתי ואם ּגט, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָֹזה
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עג              
  

ּפה על הּתנאי היה ואם מגרׁשת; ספק זֹו הרי ― לּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּונתנֹו
ּתנאי ּבלא לּה ונֹותנֹו וחֹוזר מּמּנה הּגט נֹוטל זה הרי ―ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּכׁשר. ּבתנאי אֹו ְְִֵַָָּכלל
.ÊÈמגרׁשת אּת הרי לּה: ואמר לאׁשּתֹו ּגט ׁשּנתן הרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכיצד?

וחזר מּמּנה נטלֹו אם מּפלֹוני, חּוץ אדם לכל ּומּתרת ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבזה
זה הרי אֹו: אדם, לכל מּתרת אּת הרי לּה: ואמר לּה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּונתנֹו

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מגרׁשת. זֹו הרי ― ְְֲִֵֵֵֵֶֶַֹֹּגּט
.ÁÈוחזר זּוז, מאתים לֹו ׁשּתּתן ּתנאי על לאׁשּתֹו ּגט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּנֹותן

ׁשּתי אביו ׁשּתׁשּמׁש עדים ּבפני אחר ּתנאי עליה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהתנה
אּלא הראׁשֹונים, את האחרֹונים דבריו ּבּטלּו לא ― ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹׁשנים
― רצת הּתנאים. מּׁשני אחד עּׂשי לּה: ּכאֹומר זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהרי
ואחד הראׁשֹונים מן אחד ואין נֹותנת. ― רצת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמׁשּמׁשת,
לֹו ׁשּתּתן עליה התנה אם אבל מצטרפין. האחרֹונים ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָמן
מאֹות ׁשלׁש לֹו ׁשּתּתן ׁשנים ּבפני והתנה וחזר זּוז, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמאתים
ׁשלׁש לּתן ּוצריכה מאתים ׁשל הּתנאי ּבּטל ּכבר ― ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָזּוז

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זּוז. ְֵֵֵֶַָֹמאֹות
.ËÈּכמפרׁש זה הרי ― סתם זה דבר ׁשּתעּׂשה עליה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהתנה

אמר ּכיצד? ּתעּׂשה. זמן ּכּמה ּפרׁש ולא הֹואיל אחד, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹיֹום
מנת על מלאכה, עּמי ׁשּתעּׂשי מנת על גּט זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלּה:
עּׂשתה אם ּבני; את ׁשּתניקי מנת על אּבא, את ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתׁשּמׁשי
ׁשהניקה אֹו אחד, יֹום אביו את ׁשּמׁשה אם אֹו מלאכה ְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָעּמֹו
ארּבעה ּבתֹו והּוא ּבֹו, יֹונק ׁשהּבן הּזמן ּבתֹו אחד יֹום ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָּבנֹו
קדם אביו מת אֹו הּבן מת ּגט. זה הרי ― חדׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹועּׂשרים

גט. אינֹו ― ׁשּתׁשּמׁש אֹו ְִֵֵֵֶֶַָׁשּתניק
.Îאבי את ּתׁשּמׁשי אֹו ּבני את ׁשּתניקי מנת על לּה: ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאמר

אֹו הּבן מת ׁשּפרׁש. הּזמן מׁשלמת זֹו הרי ― ׁשנים ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּתי
― ׁשּתׁשּמׁשני רצֹוני אין האב: ׁשאמר אֹו הּזמן, ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאב
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּתנאי. נתקּים לא ׁשהרי גט, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹאינֹו

.‡Îמ על גּט זה ועדהרי מּכאן זּוז מאתים לי ׁשּתּתני נת ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
זֹו הרי ― מּדעּתֹו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו נתנה יֹום: ְְְְְֲִִִֵַָָׁשלׁשים
ּבעל לֹו נתנה מגרׁשת. אינּה ― ׁשלׁשים לאחר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמגרׁשת,
עד ּפסּול, ּגט זה הרי ― לקּבל רֹוצה אינֹו והּוא ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָּכרחֹו
הן הרי יֹום: הּׁשלׁשים ּבתֹו לּה ואמר חזר מּדעּתֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּתּתן
מת הּתנאי. נעּׂשה לא ׁשהרי מגרׁשת, אינּה ― ל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמחּולין
ולא יֹום הּׁשלׁשים וׁשלמּו הֹואיל ― יֹום ׁשלׁשים ְְְְְְִִִַָֹּבתֹו

מגרׁשת. אינּה ְְֵֶֶָָָֹנתנה,
.Î,זּוז מאתים לי ׁשּתּתני מנת על גּט זה הרי לּה: ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאמר

לּתן יכֹולה אינּה ― ׁשּתּתן קדם ּומת זמן, קבע ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹולא
הּגט, בטל ולא לֹו. ׁשּתּתן אּלא עליה התנה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹליֹורׁשיו,
נקרע אֹו הּגט ׁשאבד ּפי על אף ,לפיכ זמן. קבע לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשהרי
ׁשּתחלץ. עד לזר ּתּנּׂשא לא זֹו הרי ― ׁשּימּות ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹקדם

.‚Îּבגד אֹו ּפלֹוני ּכלי לי ׁשּתּתני מנת על גּט זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָהרי
ּפי על אף נגנב, אֹו ּבגד אֹותֹו אֹו ּכלי אֹותֹו ואבד ְְְְִִִִֶֶַַַַָּפלֹוני,
ּכלי אֹותֹו ׁשּתּתן עד גט, אינֹו ― ּבדמיו זּוז אלף לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנתנה

הּתנאי. ׁשּיבּטל עד אֹו עצמֹו, ּבגד אֹותֹו ְְְֵֶֶֶַַַַַאֹו
.„Îׁשּיתקּים קדם אחר וקּדׁשּה ּתנאי על ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי

לא ואם מקּדׁשת, זֹו הרי ― הּתנאי נתקּים אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַֹֻהּתנאי,
ׁשהרי מּׁשני, גט צריכה אינּה ― הּגט ּובטל הּתנאי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָנתקּים

הּתנאי נתקּים ולא נּׂשאת אם אבל ּבּה. ּתֹופסין קּדּוׁשין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹאין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּׁשני, גט צריכה ― הּגט ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּובטל

 
מגרׁשת‡. זֹו הרי ― קבּוע זמן לאחר אׁשּתֹו את ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהמגרׁש

ּתנאי. ואינֹו לתנאי ּדֹומה זה והרי ׁשּקבע. הּזמן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּכׁשּיּגיע
ׁשּקבע; הּזמן ּכׁשּיּגיע מתּגרׁשת ׁשהיא ― לתנאי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּדֹומה
לא עדין וזה גרׁש, הרי ּתנאי על ׁשהמגרׁש ― ּתנאי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹואינֹו
צרי ּתנאי על המגרׁש ,לפיכ הּזמן. אֹותֹו ׁשּיּגיע עד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָגרׁש
מׁשּפטי לׁשאר ולא ּדברֹו, לכּפל צרי אינֹו וזה ּתנאֹו, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹֹלכּפל

ׁשּבארנּו. ְְִֵֶַַָהּתנאין
.ּבֹו ּתתּגרׁשי ולא גּט זה הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד?

לאחר אּלא מגרׁשת אינּה ― יֹום ׁשלׁשים לאחר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלא
ּבתֹו נּׂשרף אֹו הּגט אבד אֹו הּבעל מת ואם יֹום. ְְְְִִִֵֵַַַַַַָׁשלׁשים

מגרׁשת. אינּה ― ְְִֵֶֶָֹׁשלׁשים
מּׁשם‚. אבד אֹו ונגנב הרּבים, רׁשּות ּבצּדי והּניחּתּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָהלכה

הּגט והיה הֹואיל מגרׁשת, זֹו הרי ― יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלאחר
רׁשּות ׁשאינֹו ּבמקֹום אֹותֹו ויחדה ּבֹו ׁשּמתּגרׁשת ּבּיֹום ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָקּים

הרּבים. ּכרׁשּות אינן הרּבים רׁשּות ׁשּצּדי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהרּבים,
אחר„. מגרׁש ּכדין ּדינֹו ― ּבמעּׂשה הּגרּוׁשין ּתלה אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן

ּתתּגרׁשי ולא גּט זה הרי לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזמן.
אחר מתּגרׁשת זֹו הרי ― זּוז מאתים לי ׁשּתּתני עד ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבֹו
הּתנאין מׁשּפטי לׁשאר ולא ּתנאֹו, לכּפל צרי ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשּתּתן.
זה, גרׁש לא עדין אּלא ּתנאי, על גרׁש לא ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּבארנּו.
ּתתּגרׁש. ּכ ואחר וכ ּכ ּבעּׂשּית הּגרּוׁשין ּתלה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאּלא

אֹו‰. לּגרּוׁשין זמן ׁשּקבע לזה ּתנאי על המגרׁש ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּומה
על ׁשהמגרׁש ּבמעּׂשה? ּגרּוׁשין,ּתלאן ׁשם יׁש ― ּתנאי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּתנאי ּכׁשּיתקּים ,לפיכ הּתנאי. ׁשּיתקּים עד ּגֹומרין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָואינן
ּברׁשּותּה, ׁשאינֹו ּפי על אף קּים הּגט היה אם נתּגרׁשה, ―ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אחר ּברׁשּותּה להיֹותֹו אֹו ולּטלֹו לחזר צריכה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹואינּה
ּגרּוׁשין. ּבתֹורת ּתחּלה לידּה הּגיע ׁשהרי הּתנאי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנתקּים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתצא, לא ― הּתנאי ׁשּיתקּים קדם נּׂשאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹואם
לידּה ּגט הּגיע לא ― ּבמעּׂשה אֹו ּבזמן גרּוׁשין הּתֹולה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאבל
עד אֹו ׁשּקבע הּזמן עד ּפּקדֹון ּבתֹורת אּלא ּגרּוׁשין, ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָּבתֹורת
להיֹות צריכה ― הּזמן ּכׁשהּגיע ,לפיכ הּמעּׂשה. ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּתעּׂשה
ׁשּיחדה ּבּמקֹום ׁשּיהיה אֹו ותּטלּנּו, ּתחזר אֹו ּברׁשּותּה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּגט
ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו רׁשּותּה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָאֹותֹו
קדם אֹו ׁשּקבע הּזמן ׁשּיּגיע קדם נּׂשאת ואם ּבֹו. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּתתּגרׁש
והּולד ּתצא ― הּגרּוׁשין ּבֹו ׁשּתלה הּמעּׂשה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתעּׂשה
ּגרּוׁשין. ׁשם ּכאן ואין ּגמּורה, איׁש אׁשת היא ׁשעדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָממזר;

.Âזּוז מאתים לי ּתּתני לא אם לּה: ואמר אׁשּתֹו ּביד ּגט ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּנֹותן
ואין ּכלל, גרׁש לא זה הרי ― מגרׁשת אּת אין אֹו ּגט זה ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹאין
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמעּׂשה. ּתלּוי ולא ּתנאי על לא ּגט, ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּכאן

.Êּתתּגרׁש ׁשּלא ּתנאֹו ענין ויהיה ּתנאי על לגרׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהרֹוצה
ּתנאי, ּבלׁשֹון זה ענין מֹוציא זה הרי ― ּפלֹוני זמן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָעד
ּכגֹון ּכיצד? ּבהליכתֹו. אֹו קבּוע ּבזמן ּבביאתֹו הּתנאי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָויתלה
הרי ― יֹום ׁשלׁשים ועד מּכאן ּבאתי לא אם לּה: ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשּיאמר
ונֹותן גט; יהיה לא ― יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבאתי ואם ּגט, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָֹזה
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עד             
  

אבֹוא ׁשּלא מנת על גּט זה הרי לּה: יאמר אֹו ּבידּה. ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהּגט
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יֹום. ׁשלׁשים עד זֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָֹלמדינה

.Áיֹום ׁשלׁשים עד ּבא לא אם גט ׁשּיהיה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהתנה
אֹו וחלה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבּדר ּבא והיה זֹו, ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָלמדינה
גט. זה הרי ― יֹום ׁשלׁשים אחר עד ּבא ולא נהר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹעּכבֹו
ואף ּבּגיּטין. אנס ׁשאין אנּוס. אני הרי וצֹווח: עֹומד ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאפּלּו

לגרׁש. רצֹונֹו ׁשאין דעּתֹו ׁשּגּלה ּפי ְְְִִֵֵֶֶַַָָעל
.Ë,יֹום ׁשלׁשים ּפניה מּנגד ּכׁשּיעבר ׁשּתתּגרׁש עליה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהתנה

ּכׁשּיל ― עּמּה נתיחד ולא ובא הֹול ובא הֹול ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹוהיה
הֹול ׁשהיה ּפי על ואף מגרׁשת. ּתהיה יֹום ׁשלׁשים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹויׁשהה
ּגט זה הרי עּמּה, נתיחד ולא הֹואיל יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹובא
היא הרי ואמר: ּבׁשהתנה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכׁשר.
― האמינּה לא אם אבל ּפּיסּתיה; ׁשּלא לֹומר עלי ְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנאמנת
וחזר לֹו, ּומחלה ּובא, הֹול ּכׁשהיה ּפּיסּה ׁשּמא ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָחֹוׁשׁשין
אחר ּפסּול הּגט יהיה זה חׁשׁש ּומּפני ּכׁשּפּיסּה. הּגט ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּובּטל
ׁשנים לאחר גּט זה הרי לאּׁשה: האֹומר וכן יֹום. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשלׁשים
עד ּפּיסּה, ׁשּמא חֹוׁשׁשין ― ּבּמדינה עּמּה והיה חדׁש, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹעּׂשר

ּפּיסּתי. ׁשּלא עלי נאמנת ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּיאמר:
.Èּומחלה רצת ואם ּברצֹונּה, ּתלּויין ׁשהן הּתנאין ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָוכן

עד ּפּיס, ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ― הּגט ּבטל לבעלּה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹותן
מן ּבמתּגרׁשת אמּורים? ּדברים ּבּמה עלי. נאמנת ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיאמר:
― הארּוסין מן ּבמתּגרׁשת אבל ּבּה; ּגס ׁשּלּבֹו ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּנּׂשּואין,

ּפּיס. ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְִִֵֵֶָָאין
.‡Èׁשנים ועד מּכאן ּבאתי לא אם מעכׁשיו גּט זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהרי

ּבני ּדר ׁשאין ּבא, ּבּסתר ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין ― חדׁש ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹעּׂשר
ל הריאדם ― ּבא ולא ׁשּקבע הּזמן ּתם ואם ּבצנעה. בֹוא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשאי ּפי על אף חדׁש, עּׂשר ׁשנים ּבתֹו מת מגרׁשת. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹזֹו
יבם ּבמקֹום ּתּנּׂשא לא ― מגרׁשת היא והרי ׁשּיבֹוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹאפׁשר

הּתנאי. ּכׁשּיתקּים חדׁש עּׂשר ׁשנים אחר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹעד
.Èׁשהתנה חֹולה אֹו מּתי, אם ּגט זה ׁשּיהיה ׁשהתנה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבריא

ּכלּום. אמר לא ― זה מחלי מּתי אם ּגט זה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּיהיה

מעּתה. ּומׁשמעֹו מיתה, לאחר ― מּתי' 'אם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּמׁשמעּות
מֹותי', 'לאחר ּכאֹומר זה הרי ― מּתי' 'אם אמר אם ,ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ

מיתה. לאחר ּגט ְְִֵֵַַָואין
.‚Èאם מהּיֹום אֹו מּתי, אם מעכׁשיו גּט זה הרי לּה: ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר

מגרׁשת. ּתהיה ּוכׁשּימּות ּגט, זה הרי ― ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹמּתי
.„È,מיתתי לאחר מהּיֹום אֹו מעכׁשיו גּט זה הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר:

מעכׁשיו ׁשאמר אחר ׁשּמא מגרׁשת; ספק זֹו הרי ― ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּומת
ואין מיתה, לאחר על דעּתֹו וסמכה מעכׁשיו מּלׁשֹון ּבֹו ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָחזר

מיתה. לאחר ְִֵַַָּגט
.ÂË― ּבּלילה ּומת מּנרּתיקּה, חּמה לכׁשּתצא גּט זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי

זֹו הרי ― ּבּלילה ּומת חּמה, ׁשּתזרח מנת על גט. ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאינֹו
ׁשאם עליה התנה הּתנאי. יתקּים חּמה ּוכׁשּתזרח ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמגרׁשת,
ּבּלילה ּומת גט, יהיה לא זרחה לא ואם גט יהיה חּמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹזרחה
ּגט ואין ׁשּמת, עד הּתנאי נתקּים לא ׁשהרי גט; אינֹו ―ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹ

מיתה. ְִַַָלאחר
.ÊËאינֹו ― ועמד וגרׁש לאׁשּתֹו ּגט ׁשּכתב מרע ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשכיב

ּבֹו, יחזר ּתאמר ׁשאם ּכמּתנתֹו. ּגּטֹו ׁשאין ּבֹו, לחזר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹיכֹול

קֹונה ׁשאינּה מּתנתֹו ּכמֹו יגרׁש, מיתה לאחר ּגּטֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹיאמרּו:
מיתה. לאחר ְִֶַַָָאּלא

.ÊÈּבית עליו ונפל זה, מחלי מּתי אם מהּיֹום גּט זה ְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי
גט. אינֹו ― ּומת ּבזה וכּיֹוצא ארי טרפֹו אֹו נחׁש נׁשכֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָאֹו

.ÁÈאֹו ּבית עליו ונפל זה, מחלי יעמד לא אם לּה: ְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹאמר
זה הרי מגרׁשת. ספק זֹו הרי ― ארי טרפֹו אֹו נחׁש ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹנׁשכֹו
וחלה ּבּׁשּוק והל ועמד זה, מחלי מּתי אם מעכׁשיו ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָגּט
― מת הראׁשֹון החלי מחמת אם אֹותֹו: אֹומדין ― ְֲֳִִִִֵֵֵֶַָּומת
לחלי מחלי נּתק ואם גט. אינֹו ― לאו ואם ּגט, זה ְְֲֳֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָהרי

אמד. צרי ואינֹו ּגט, זה הרי ― ּבּׁשּוק עמד ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
.ËÈׁשּימּות עד הּגט ׁשּמּנתינת הּימים ּכל הּתנאין, אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּובכל

ׁשּלא ּובלבד ּדבר. לכל מגרׁשת היא הרי הּתנאי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹויתקּים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עּמֹו, ְְְִִֵֵֶַַּתתיחד

.Îׁשּלא ּכדי ּכׁשּימּות, ּתנאי על אׁשּתֹו לגרׁש ׁשרצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחֹולה
רצה ולא מגרׁשת, ּתהיה לא עמד ואם יבם, לפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּתּפל
ּכֹותב הּוא ּכ ― ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי מעכׁשיו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלגרׁשּה
אם הּגט: ּכׁשּנֹותן לּה אֹומר אֹו הּתרף, ׁשּכֹותב אחר ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבּגט
לא ואם ּגט, יהיה ― מּתי ואם ּגט, יהיה לא ― מּתי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַֹֹֹלא
קֹודם והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ּכדי ּגט. יהיה לא ― ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹמּתי
ּתהיה ― מת ואם לפרענּות. ּתחּלה ּפיו יפּתח ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹֻללאו,
מיתה. קדם לידּה הּגט ׁשּיּגיע והּוא, ּכׁשּימּות. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמגרׁשת

.‡Îׁשּלא ּכדי לאׁשּתי זה ּבגט זכה לאחד: ׁשאמר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבעל
הּגט ׁשּיּגיע קדם הּבעל ּומת לידֹו, הּגט ונתן יבם, לפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּתּפל
להן הּוא זכּות הּנׁשים ׁשרב מגרׁשת. ספק זֹו הרי ― ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלידּה
ּפי על אף מגרׁשת ספק ּתהיה ּולפיכ יבם, לפני יּפלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

אחר. ּבֹו לּה וזכה הֹואיל לידּה, ּגט הּגיע ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשּלא
.Î,לאׁשּתי גט ּכתבּו חדׁש עּׂשר ׁשנים לאחר לעדים: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאמר

עּׂשר ׁשנים לאחר לאׁשּתי גט ּותנּו ּכתבּו להם: ׁשאמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ואם ׁשּקבע. הּזמן אחר לּה ונֹותנין כֹותבין אּלּו הרי ― ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹחדׁש
ׁשאמר זמן לאחר לּה ׁשּנתנּוהּו ּפי על אף הּזמן, ּבתֹו ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָּכתבּוהּו
לּה ׁשּיּנתן קדם ּומת ׁשאמר, זמן אחר ּכתבּוהּו גט. אינֹו ―ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אֹו הּגט לנתינת קדמה מיתה אם נֹודע לא ואם גט. אינֹו ―ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

מגרׁשת. ספק זֹו הרי ― למיתה קדמה הּגט ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנתינת
.‚Îאין ― הּׁשבּוע אחר גט לאׁשּתי ּותנּו ּכתבּו להן: ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאמר

ׁשנה לאחר להן: אמר הּׁשבּוע. אחר ׁשנה עד אּלא ְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּכֹותבין
אמר ׁשנּיה. מּׁשנה חדׁש לאחר עד [אּלא] ּכֹותבין אין ―ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מחדׁש הּׁשּבת לאחר עד ּכֹותבין (אין) ― החדׁש לאחר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹלהן:
עד הּׁשּבת לאחר ּכֹותבין (אין) ― ׁשּבת לאחר אמר: ְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָׁשני.
― הּׁשּבת קדם לּה ּותנּו ּכתבּו להן: אמר ׁשליׁשי. יֹום ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹסֹוף

לּה. ונֹותנין ׁשּׁשי יֹום סֹוף ועד רביעי מּיֹום ְְְְְִִִִִִִַָּכֹותבין
.„Îונתנּו ּכתבּו ּכ ואחר ׁשאמר הּזמן אחר ׁשאחרּו ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהרי

לאחר לּה ונתנּו וכתבּו החדׁש לאחר להן ׁשאמר ּכגֹון ְְְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלּה,
ּפסּול. זה הרי ― ׁשני מחדׁש ׁשּבתֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּתי

.‰Îלּה ולּתן ולחּתם לכּתב להן ׁשאמר אחר עּמּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹנתיחד
ׁשּנּתן הּגט אם הּדברים: וחמר וקל יכּתבּו. לא אּלּו הרי ―ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
וחמר קל בעל, ׁשּמא הּגט נפסל עּמּה ּכׁשּנתיחד לידּה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלּה
עּמּה ׁשּנתיחד אחר לּה ונתנּו ּכתבּו ואם נכּתב. ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלזה
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.ÂÎידי על ּכֹותב אחד ― לאׁשּתי גט ּכתבּו לעּׂשרה: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאמר
הֹוליכּו ּכּלם. ּבמעמד מהם אחד ּכֹותב ― ּכתבּו ּכּלכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻֻּכּלם;
ּכּלכם ּכּלם; ידי על מהן אחד מֹוליכֹו ― לאׁשּתי זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻגט
ּכּלם. ּבמעמד מהן אחד מֹוליכֹו ― לאׁשּתי זה גט ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻהֹוליכּו

.ÊÎאחד ― לאׁשּתי ּותנּו וחתמּו גט ּכתבּו לעּׂשרה: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאמר
ואפּלּו לּה. נֹותנֹו מהן ואחד חֹותמין, מהן ּוׁשנים ּכֹותב, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמהן
הּׁשליח והּוא ּבֹו, ׁשחתמּו העדים מּׁשני אחד הּכֹותב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה
― חתמּו ּכּלכם להן: אמר ּכׁשר. זה הרי ― לּה ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּנתנֹו
מקצתן, ׁשּמנה ּבין ּכּלם ׁשּמנה ּבין מנאן, ואם חֹותמין. ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻֻּכּלם
חתמּו. ּכּלכם להן: ּכאֹומר זה הרי ― חתמּו להן: ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻואמר
מּׁשּום והּׁשאר עדים, מּׁשּום הן ּבּתחּלה ׁשחֹותמין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָּוׁשנים
וזה הּיֹום זה חתמּו אֹו ּפסּולין, הּׁשאר היּו אם ,לפיכ ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּתנאי.
אחד מת ּכׁשר. ּגט זה הרי ― הרּבה לימים אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָלמחר,
מּׁשנים אחד היה ּבטל. ּגט זה הרי ― חתימה קדם ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹמהן
עד יאמרּו ׁשּמא ּפסּול, ּגט זה הרי ― ּפסּול ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹהראׁשֹונים
רּבים. העדים ׁשּיהיּו ּבעת ׁשטרֹות ׁשאר ּבעדּות ּכׁשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּפסּול
מסירה ׁשעדי מּפני אּלא רּבים ׁשעדיו ּבגט הכׁשירּוהּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹולא

העּקר. ִֵָָהן
.ÁÎלחּתם אֹו ּגט לכּתב לרּבים ׁשהאֹומר חכמים, אֹוּתּקנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

אחד ּכל להן: אֹומר ― לכתיבה אם לאׁשּתֹו: ּגט ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָלהֹולי
,יֹולי מּכם אחד ּכל להֹולכה: וכן לאׁשּתי, ּגט יכּתב ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹמּכם
בגט יחּתמּו מּכם ׁשנים ּכל להן: יאמר ― לחתימה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹואם

לאׁשּתי. ויּתנּו ְְְְִִִֶזה
.ËÎזה אּלא חֹותמין אין הּגט עדי חכמים: אמרּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָולמה

ּתאמר אם חתמּו. ּכּלכם לרּבים: יאמר ׁשּמא ּגזרה זה? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻּבפני
הּגט ותּטל ׁשנים, יעידּו ׁשּמא ― זה ּבפני ׁשּלא זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹחֹותמין
הּתנאי. נתקּים לא ועדין ּבֹו, העידּו ׁשּכבר ותחׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּבידּה,

.Ïויחּתמּו לאׁשּתי גט יכּתבּו מּכם ׁשנים לׁשלׁשה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָאמר
האחד עם הּבן ׁשחתם ּבין ― ּובנֹו אב ּבהן והיה לּה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָויּתנּו
עֹוּׂשה ׁשהאדם ּכׁשר; ּגט זה הרי האחד, עם האב ׁשחתם ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָּבין

האב. ּבמקֹום ׁשליח ְִִֵַַָָָהּבן
.‡Ïׁשּיֹולי לפלֹוני ּותנּו וחתמּו ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְִִִִִִִֶַַָאמר

ּכֹותב, מהן אחד ― לּה ׁשּיֹולי לׁשליח ּתנּו אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלאׁשּתי,
ּבעצמן הן הֹוליכּו ואם לׁשליח. ונֹותנין חֹותמין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּוׁשניהם
לגרּוׁשין. ׁשלּוחין אֹותן עּׂשה ׁשּלא גט, אינֹו ― לּה ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹונתנּו
ונֹותנֹו וחֹוזר לׁשליח, ויּתנּוהּו מּמּנה אֹותֹו יּטלּו יעּׂשּו? ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּכיצד
ּדבר זה ּבגט הֹורּו ורּבֹותי אחרים. ּבפני אֹו ּבפניהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּה

ׁשּלהן. ּבּנסחאֹות ׁשהיה ׁשּבּוׁש מּפני נראה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשאינֹו
.Ïלּבעל ּונתנֹו ּכתבֹו לאׁשּתי, ּגט לי ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר

זה ּגט ּתן לֹו: ואמר לּׁשליח ּונתנֹו הּבעל ּונטלֹו עדים, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבלא
― עדים ּבפני לּה ּונתנֹו הּׁשליח והל עדים, ּבפני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלאׁשּתי
אף הערוה להּתיר נאמן הּׁשליח ׁשאין מגרׁשת. ספק זֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהרי
על ׁשחתמּו העדים ּכתב מּפני אּלא אחד עד ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל
ׁשם ׁשּיהיה עד ּדין ּבבית עדּותן ׁשּנחקרה ּכמי ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּגט,
ׁשּיעידּו עדים ׁשני ׁשם היּו ואם ׁשם. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמערער,
מגרׁשת. זֹו הרי ― ּבֹו לגרׁשּה לּׁשליח נתנֹו הּבעל זה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּגט

.‚Ïּונתנֹו ּפלֹוני, ּבמקֹום לאׁשּתי זה ּגט ּתן לּׁשליח: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהאֹומר

ּונתנֹו ּפלֹוני, ּבמקֹום היא הרי גט. אינֹו ― אחר ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָלּה
לֹו. הּוא מקֹום ׁשּמראה מּפני ּכׁשר, ― אחר ּבמקֹום ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָלּה
אל ּבעלּיה; לּה ּונתנֹו בּבית, אּלא לּה ּתּתנהּו אל ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָאמר:
ּביֹום לּה ּתנהּו ּבּׂשמאל; לּה ּונתנֹו ּבימין, אּלא לּה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹּתּתנהּו
לּה ּתּתנהּו אל גט. אינֹו ― הּזמן ּבתֹו לּה ּונתנֹו ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָּפלֹוני,
גט, אינֹו ― מאחריו אֹו מּלפניו לּה ּונתנֹו ּפלֹוני, ּביֹום ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָאּלא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יֹום. ׁשל עצמֹו על הקּפיד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהרי

.„Ïּבמקֹום גּטי לי התקּבל לׁשלּוחּה: ׁשאמרה האּׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָוכן
גּטי לי הבא גט. אינֹו ― אחר ּבמקֹום לּה וקּבלֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָּפלֹוני,

ּכׁשר. ― אחר ּבמקֹום לּה והביאֹו ּפלֹוני, ְְְֱִִֵֵֶַָָָָּבמקֹום
.‰Ïלֹו ׁשאמר ּבין לאׁשּתי, זה ּגט הֹול לׁשלּוחֹו: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹומר

מׁשּלחֹו ― נאנס אֹו וחלה ,'הֹול 'אּת לֹו ׁשאמר ּבין 'הֹול'ְְְְֱֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּגט לּה ותן ּפלֹוני חפץ מּמּנה טל לֹו: אמר ואם אחר. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּביד
אחר, ּביד ׁשלחֹו ואם אחר. ּביד יׁשּלחּנּו לא זה הרי ― ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹזה
ּכ ואחר ּתחּלה החפץ ונתנה הּׁשליח לקראת האּׁשה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָויצאת

מגרׁשת. זֹו הרי ― הּגט לּה ְֲֵֵֶֶַַָָֹנתן
.ÂÏמּיד אפּלּו החפץ, נתנה ּכ ואחר ּתחּלה הּגט לּה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָנתן

ּבדבר הּבעל ּדברי על עבר ׁשהרי גט, אינֹו ― ראׁשֹון ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשליח
טל לֹו: אמר הּבעל ׁשהרי עליו; מקּפידין אדם ּבני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּסתם
נטל. ּכ ואחר נתן והּוא הּגט, לּה ותן ּתחּלה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהחפץ

.ÊÏהרי ― ּפלֹוני חפץ מּמּנה וטל הּגט לּה ּתן לֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאמר
ּביד ּפקדֹונֹו ׁשּיהיה רצֹונֹו ׁשאין אחר, ּביד יׁשּלחּנּו לא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹזה
ׁשּנתנה ּבין ּגט, זה הרי ― אחר ּביד ׁשלחֹו ואם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחר.

ּבּסֹוף. אּלא נתנה ׁשּלא ּבין ּתחּלה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהחפץ
.ÁÏ,אּתה אּלא לּה ּתּתנהּו לא לֹו: ואמר הּגט לׁשליח ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹנתן

אל לֹו: אמר אם וכן גט. אינֹו ― לּה ּונתנֹו לאחר ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָּונתנֹו
לּה ּונתנֹו לּה, יּתנהּו והּוא לפלֹוני ּתנהּו אּתה, לּה ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָּתּתנהּו
ׁשליח עּׂשהּו ׁשּלא לפי גט, אינֹו ― הראׁשֹון ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּׁשליח

ִֵַלגרּוׁשין.
.ËÏלֹו אמר לאׁשּתי, זה ּגט הֹול לֹו: ואמר הּגט לֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנתן

הּוא לפלֹוני, ּתנהּו הּבעל: לֹו אמר מּכירּה, איני ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּׁשליח:
נֹותן ואינֹו לגרּוׁשין, נּתן ׁשּלא ׁשליח זה הרי ― ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמּכירּה
ׁשליח הּוא הּפלֹוני ואֹותֹו הּבעל; ׁשאמר לפלֹוני אּלא ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּגט
חלה אם אחר ּביד מׁשּלחֹו אֹו לּה ׁשּמֹוליכֹו הּוא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלגרּוׁשין,

נאנס. ֱֶַאֹו
.Óׁשלׁשים עד לּה ּתּתנהּו לא לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹנתן

אחר; ּביד מׁשּלחֹו ― הּׁשלׁשים ּבתֹו נאנס אֹו וחלה ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָיֹום,
ּולאחר הֹואיל לגרּוׁשין, ׁשליח עכׁשיו ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשאף
ּבתֹו אחר ׁשליח עֹוּׂשה ּגרּוׁשין, ׁשליח יהיה יֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשלׁשים

יֹום. ְִׁשלׁשים
Ó.‡עּמּה ּבעלּה היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבּמה

אם אבל הארּוסין; מן מתּגרׁשת ׁשהיתה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבּמדינה,
לֹו חֹוׁשׁשין ― ּבּמדינה עּמּה ּובעלּה הּנּׂשּואין מן ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמתּגרׁשת
ּכן אם אּלא הּׁשלׁשים ּבתֹו ׁשליח עֹוּׂשה ואינֹו ּפּיס, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמא
לאחר לּה הּגט נֹותן אבל ּפּיסּתי. ׁשּלא עלי נאמנת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמר:
עלי נאמנת ׁשּיאמר: עד ׁשּבארנּו ּכמֹו לּה וחֹוׁשׁשין ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשלׁשים,

ּפּיסּתי. ְִִֶַֹׁשּלא
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.ÂÎידי על ּכֹותב אחד ― לאׁשּתי גט ּכתבּו לעּׂשרה: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאמר
הֹוליכּו ּכּלם. ּבמעמד מהם אחד ּכֹותב ― ּכתבּו ּכּלכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻֻּכּלם;
ּכּלכם ּכּלם; ידי על מהן אחד מֹוליכֹו ― לאׁשּתי זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻגט
ּכּלם. ּבמעמד מהן אחד מֹוליכֹו ― לאׁשּתי זה גט ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻהֹוליכּו

.ÊÎאחד ― לאׁשּתי ּותנּו וחתמּו גט ּכתבּו לעּׂשרה: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאמר
ואפּלּו לּה. נֹותנֹו מהן ואחד חֹותמין, מהן ּוׁשנים ּכֹותב, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמהן
הּׁשליח והּוא ּבֹו, ׁשחתמּו העדים מּׁשני אחד הּכֹותב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה
― חתמּו ּכּלכם להן: אמר ּכׁשר. זה הרי ― לּה ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּנתנֹו
מקצתן, ׁשּמנה ּבין ּכּלם ׁשּמנה ּבין מנאן, ואם חֹותמין. ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻֻּכּלם
חתמּו. ּכּלכם להן: ּכאֹומר זה הרי ― חתמּו להן: ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻואמר
מּׁשּום והּׁשאר עדים, מּׁשּום הן ּבּתחּלה ׁשחֹותמין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָּוׁשנים
וזה הּיֹום זה חתמּו אֹו ּפסּולין, הּׁשאר היּו אם ,לפיכ ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּתנאי.
אחד מת ּכׁשר. ּגט זה הרי ― הרּבה לימים אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָלמחר,
מּׁשנים אחד היה ּבטל. ּגט זה הרי ― חתימה קדם ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹמהן
עד יאמרּו ׁשּמא ּפסּול, ּגט זה הרי ― ּפסּול ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹהראׁשֹונים
רּבים. העדים ׁשּיהיּו ּבעת ׁשטרֹות ׁשאר ּבעדּות ּכׁשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּפסּול
מסירה ׁשעדי מּפני אּלא רּבים ׁשעדיו ּבגט הכׁשירּוהּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹולא

העּקר. ִֵָָהן
.ÁÎלחּתם אֹו ּגט לכּתב לרּבים ׁשהאֹומר חכמים, אֹוּתּקנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

אחד ּכל להן: אֹומר ― לכתיבה אם לאׁשּתֹו: ּגט ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָלהֹולי
,יֹולי מּכם אחד ּכל להֹולכה: וכן לאׁשּתי, ּגט יכּתב ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹמּכם
בגט יחּתמּו מּכם ׁשנים ּכל להן: יאמר ― לחתימה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹואם

לאׁשּתי. ויּתנּו ְְְְִִִֶזה
.ËÎזה אּלא חֹותמין אין הּגט עדי חכמים: אמרּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָולמה

ּתאמר אם חתמּו. ּכּלכם לרּבים: יאמר ׁשּמא ּגזרה זה? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻּבפני
הּגט ותּטל ׁשנים, יעידּו ׁשּמא ― זה ּבפני ׁשּלא זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹחֹותמין
הּתנאי. נתקּים לא ועדין ּבֹו, העידּו ׁשּכבר ותחׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּבידּה,

.Ïויחּתמּו לאׁשּתי גט יכּתבּו מּכם ׁשנים לׁשלׁשה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָאמר
האחד עם הּבן ׁשחתם ּבין ― ּובנֹו אב ּבהן והיה לּה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָויּתנּו
עֹוּׂשה ׁשהאדם ּכׁשר; ּגט זה הרי האחד, עם האב ׁשחתם ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָּבין

האב. ּבמקֹום ׁשליח ְִִֵַַָָָהּבן
.‡Ïׁשּיֹולי לפלֹוני ּותנּו וחתמּו ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְִִִִִִִֶַַָאמר

ּכֹותב, מהן אחד ― לּה ׁשּיֹולי לׁשליח ּתנּו אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלאׁשּתי,
ּבעצמן הן הֹוליכּו ואם לׁשליח. ונֹותנין חֹותמין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּוׁשניהם
לגרּוׁשין. ׁשלּוחין אֹותן עּׂשה ׁשּלא גט, אינֹו ― לּה ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹונתנּו
ונֹותנֹו וחֹוזר לׁשליח, ויּתנּוהּו מּמּנה אֹותֹו יּטלּו יעּׂשּו? ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּכיצד
ּדבר זה ּבגט הֹורּו ורּבֹותי אחרים. ּבפני אֹו ּבפניהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּה

ׁשּלהן. ּבּנסחאֹות ׁשהיה ׁשּבּוׁש מּפני נראה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשאינֹו
.Ïלּבעל ּונתנֹו ּכתבֹו לאׁשּתי, ּגט לי ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר

זה ּגט ּתן לֹו: ואמר לּׁשליח ּונתנֹו הּבעל ּונטלֹו עדים, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבלא
― עדים ּבפני לּה ּונתנֹו הּׁשליח והל עדים, ּבפני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלאׁשּתי
אף הערוה להּתיר נאמן הּׁשליח ׁשאין מגרׁשת. ספק זֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהרי
על ׁשחתמּו העדים ּכתב מּפני אּלא אחד עד ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל
ׁשם ׁשּיהיה עד ּדין ּבבית עדּותן ׁשּנחקרה ּכמי ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּגט,
ׁשּיעידּו עדים ׁשני ׁשם היּו ואם ׁשם. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמערער,
מגרׁשת. זֹו הרי ― ּבֹו לגרׁשּה לּׁשליח נתנֹו הּבעל זה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּגט

.‚Ïּונתנֹו ּפלֹוני, ּבמקֹום לאׁשּתי זה ּגט ּתן לּׁשליח: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהאֹומר

ּונתנֹו ּפלֹוני, ּבמקֹום היא הרי גט. אינֹו ― אחר ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָלּה
לֹו. הּוא מקֹום ׁשּמראה מּפני ּכׁשר, ― אחר ּבמקֹום ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָלּה
אל ּבעלּיה; לּה ּונתנֹו בּבית, אּלא לּה ּתּתנהּו אל ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָאמר:
ּביֹום לּה ּתנהּו ּבּׂשמאל; לּה ּונתנֹו ּבימין, אּלא לּה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹּתּתנהּו
לּה ּתּתנהּו אל גט. אינֹו ― הּזמן ּבתֹו לּה ּונתנֹו ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָּפלֹוני,
גט, אינֹו ― מאחריו אֹו מּלפניו לּה ּונתנֹו ּפלֹוני, ּביֹום ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָאּלא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יֹום. ׁשל עצמֹו על הקּפיד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהרי

.„Ïּבמקֹום גּטי לי התקּבל לׁשלּוחּה: ׁשאמרה האּׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָוכן
גּטי לי הבא גט. אינֹו ― אחר ּבמקֹום לּה וקּבלֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָּפלֹוני,

ּכׁשר. ― אחר ּבמקֹום לּה והביאֹו ּפלֹוני, ְְְֱִִֵֵֶַָָָָּבמקֹום
.‰Ïלֹו ׁשאמר ּבין לאׁשּתי, זה ּגט הֹול לׁשלּוחֹו: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹומר

מׁשּלחֹו ― נאנס אֹו וחלה ,'הֹול 'אּת לֹו ׁשאמר ּבין 'הֹול'ְְְְֱֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּגט לּה ותן ּפלֹוני חפץ מּמּנה טל לֹו: אמר ואם אחר. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּביד
אחר, ּביד ׁשלחֹו ואם אחר. ּביד יׁשּלחּנּו לא זה הרי ― ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹזה
ּכ ואחר ּתחּלה החפץ ונתנה הּׁשליח לקראת האּׁשה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָויצאת

מגרׁשת. זֹו הרי ― הּגט לּה ְֲֵֵֶֶַַָָֹנתן
.ÂÏמּיד אפּלּו החפץ, נתנה ּכ ואחר ּתחּלה הּגט לּה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָנתן

ּבדבר הּבעל ּדברי על עבר ׁשהרי גט, אינֹו ― ראׁשֹון ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשליח
טל לֹו: אמר הּבעל ׁשהרי עליו; מקּפידין אדם ּבני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּסתם
נטל. ּכ ואחר נתן והּוא הּגט, לּה ותן ּתחּלה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהחפץ

.ÊÏהרי ― ּפלֹוני חפץ מּמּנה וטל הּגט לּה ּתן לֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאמר
ּביד ּפקדֹונֹו ׁשּיהיה רצֹונֹו ׁשאין אחר, ּביד יׁשּלחּנּו לא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹזה
ׁשּנתנה ּבין ּגט, זה הרי ― אחר ּביד ׁשלחֹו ואם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחר.

ּבּסֹוף. אּלא נתנה ׁשּלא ּבין ּתחּלה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהחפץ
.ÁÏ,אּתה אּלא לּה ּתּתנהּו לא לֹו: ואמר הּגט לׁשליח ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹנתן

אל לֹו: אמר אם וכן גט. אינֹו ― לּה ּונתנֹו לאחר ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָּונתנֹו
לּה ּונתנֹו לּה, יּתנהּו והּוא לפלֹוני ּתנהּו אּתה, לּה ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָּתּתנהּו
ׁשליח עּׂשהּו ׁשּלא לפי גט, אינֹו ― הראׁשֹון ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּׁשליח

ִֵַלגרּוׁשין.
.ËÏלֹו אמר לאׁשּתי, זה ּגט הֹול לֹו: ואמר הּגט לֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנתן

הּוא לפלֹוני, ּתנהּו הּבעל: לֹו אמר מּכירּה, איני ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּׁשליח:
נֹותן ואינֹו לגרּוׁשין, נּתן ׁשּלא ׁשליח זה הרי ― ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמּכירּה
ׁשליח הּוא הּפלֹוני ואֹותֹו הּבעל; ׁשאמר לפלֹוני אּלא ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּגט
חלה אם אחר ּביד מׁשּלחֹו אֹו לּה ׁשּמֹוליכֹו הּוא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלגרּוׁשין,

נאנס. ֱֶַאֹו
.Óׁשלׁשים עד לּה ּתּתנהּו לא לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹנתן

אחר; ּביד מׁשּלחֹו ― הּׁשלׁשים ּבתֹו נאנס אֹו וחלה ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָיֹום,
ּולאחר הֹואיל לגרּוׁשין, ׁשליח עכׁשיו ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשאף
ּבתֹו אחר ׁשליח עֹוּׂשה ּגרּוׁשין, ׁשליח יהיה יֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשלׁשים

יֹום. ְִׁשלׁשים
Ó.‡עּמּה ּבעלּה היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבּמה

אם אבל הארּוסין; מן מתּגרׁשת ׁשהיתה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבּמדינה,
לֹו חֹוׁשׁשין ― ּבּמדינה עּמּה ּובעלּה הּנּׂשּואין מן ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמתּגרׁשת
ּכן אם אּלא הּׁשלׁשים ּבתֹו ׁשליח עֹוּׂשה ואינֹו ּפּיס, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמא
לאחר לּה הּגט נֹותן אבל ּפּיסּתי. ׁשּלא עלי נאמנת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמר:
עלי נאמנת ׁשּיאמר: עד ׁשּבארנּו ּכמֹו לּה וחֹוׁשׁשין ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשלׁשים,

ּפּיסּתי. ְִִֶַֹׁשּלא
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עו             
  

ה'תש"ע מנחםֿאב ג' רביעי יום

 
גט,‡. אינֹו אֹו ּבטל, ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל

היא ועדין הּתֹורה, מן ּבטל ּגט זה הרי ― מגרׁשת אינּה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו
ואם ממזר. והּולד ּתצא ― נּׂשאת ואם ּגמּורה. איׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאׁשת
מן חּוץ ּגרּוׁשה. מּׁשּום עליו נאסרה לא ― ּכהן ּבעלּה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹהיה
אּת ואין מּמּני מגרׁשת אּת הרי לּה: ואמר אׁשּתֹו את ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהמגרׁש
ּפסּולה זֹו הרי ― ּגט זה ׁשאין ּפי על ׁשאף לּכל, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻמּתרת
אמרּו מאיׁשּה. ּגרּוׁשה ואּׁשה ׁשּנאמר: מּדבריהן; ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלּכהּנה
― לּכל הּתרה ולא מאיׁשּה אּלא נתּגרׁשה לא אפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹֻחכמים:

ּבּכהּנה ׁשּפֹוסל הּגט ריח וזהּו לּכהּנה. .2מּדבריהם1נאסרה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ
.זה הרי ― ּפסּול ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכל

מּדברי הּכהּנה מן ּבֹו ונפסלה ּבלבד. סֹופרים מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻּפסּול
ּתצא3ּתֹורה לא ― נּׂשאת ואם לכּתחּלה; ּתּנּׂשא ולא .4 ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ

והיא לּה ונֹותנין ּכׁשר אחר ּגט לּה וכֹותבין ּכׁשר. ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָוהּולד
ּבעלּה ותיק5ּתחת הּבעל והיה אחר, לכּתב אפׁשר אי ואם .6 ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

אבל ּבנים; לּה אין אם מׁשּבח, זה הרי ― מעצמֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻוגרׁש
יֹוציא ׁשּמא הּגט, ּפסּול מּפני יֹוציא לא ― ּבנים לּה יׁש ְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאם

ּבניו.7לעז על ַַַָָ
אֹו‚. ּגרּוׁשין, ספק זה הרי זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכל

ּתּנּׂשא לא ― מגרׁשת ספק ּתצא;8ׁשהיא ― נּׂשאת ואם ; ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹ
את ּגרׁש אם וכן ערוה. ספק ׁשהיא מּפני ממזר, ספק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהּולד
להחזירּה ורצה מגרׁשת, ספק ׁשהיתה אֹו ּפסּול, ּבגט ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאׁשּתֹו

לבעלּה מּתרת זֹו הרי הּנּׂשּואין9― לחּדׁש צרי ואינֹו .10 ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ּברכֹות ׁשבע ּכתּבה11ּולבר ּגרּוׁשין12ולכּתב ׁשּתתּגרׁש עד , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

ְִּגמּורין.
מּבעל„. גט צריכה זֹו הרי ― ּבטל ּבגט ׁשּנּׂשאת מי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכל

גט. ּבלא יֹוצאה איׁש אׁשת יאמרּו: ׁשּלא ּכדי מּדבריהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹׁשני

על ונאסרה העם. לׁשאר להּתירּה הראׁשֹון מן גט ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּוצריכה
ּבׁשגגה ׁשּנבעלה ּפי על אף לעֹולם, ׁשּלא13ׁשניהם ּכדי , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּנּׂשאת אחר גרּוׁשתֹו זה החזיר אחד14יאמרּו: עבר ואם . ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
יֹוציא ― והחזירּה .15מּׁשניהן ְְֱִִִֵֶֶָ

ונּׂשאת‰. ּבעלּה, ׁשּמת עדים ׁשּבאּו ּבאּׁשה הּדין ,16וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשהיה ּבין ּפּקח ּבעלּה ׁשהיה ּבין ― ּבעלּה ּבא ּכ ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָואחר
קּדּוׁשיו ׁשאין לחרׁש, ׁשּנּׂשאת ּבין לפּקח ׁשּנּׂשאת ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָחרׁש,

ּגמּורים ּומּזה,17קּדּוׁשין מּזה גט ּוצריכה מּׁשניהם, ּתצא ― ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ
עֹולמית. ׁשניהם על ְְְִֵֶֶֶַָָונאסרה

.Âׁשּנתקּדׁשה הּגט18הרי נמצא אֹו ּבעלּה, ּבא ּכ ואחר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
מּׁשני, גט צריכה ואינּה לבעלּה. מּתרת זֹו הרי ― ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּבטל

ּבעריֹות ּתֹופסין קּדּוׁשין יאמרּו:19ׁשאין ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ּתנאי יאמרּו: נּׂשאת ׁשּלא ּכיון גט, ּבלא יֹוצאה איׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹאׁשת

נתקּים ולא ּבּקּדּוׁשין .20היה ְְִִִֵַַָָֹ
.Êאחר ּבעלּה ּבא אֹו ּבטל, הּגט ונמצא ׁשּנּׂשאת ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

לא זּכאין והּׁשני הראׁשֹון הּבעל אין ― ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּׁשמעה
ידיה21ּבמציאתּה ּבמעּׂשי נדריה22ולא ּבהפרת וכל23ולא . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

מהן.24ּפרֹות מֹוציאין אין ― ׁשּנּׂשאת אחר ׁשניהן ׁשאכלּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
על לא מזֹונֹות ולא ּכתּבה מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה לּה ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֹֹֻֻואין

ּתחזיר ― מּזה אֹו מּזה נטלה ואם זה. על ולא וכל25זה . ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
― ּברזל צאן מּנכסי ואפּלּו מּנכסיה, אבד אֹו ּׁשּבלה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמה

מּזה ולא מּזה לא אֹותן מֹוציאין מן26אין והּולד הּׁשני. ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
הרי27ממזר ― הּׁשני ׁשּגרׁש קדם הראׁשֹון עליה ּבא ואם . ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

מּדבריהם ממזר ּכתּבה28הּולד מּמּנּו ונטלה הּׁשני ּגרׁשּה . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
מֹוציאין אין ― ּבטל הּגט נמצא אֹו ּבעלּה ּבא ּכ ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָואחר

הּכתּבה מן ולא הּמזֹונֹות מן לא ּׁשּנטלה, מה .29מּידּה ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹֻ
.Áוׁשמע אחיו והל אּׁשה אחד ׁשּקּדׁש ּבאחין, הּדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכן

ּבא ּכ ואחר אׁשּתֹו את ויּבם ׁשּמת מּזה30ּבֹו ּתצא ― ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּומּזה מּזה גט ּוצריכה וכן31ּומּזה, ּבּה. האּלּו הּדברים וכל , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בו.1) יש ריח ממש, בו שאין פי על דרש2)שאף שזהו שסוברים התורה מן בכהונה פוסל הגט ריח אחרים מפרשים ולדעת
מגורשת.3)גמור. היא התורה מן בנים.4)שהרי לה אין ובין בנים לה יש הימנה5)בין יטלנו יעשה כיצד שאמרו כמו

וכו'. לה ויתננו טובות.6)ויחזור מידות ובעל רע.7)ישר התורה.8)שם לו.9)מן אסורה - כהן בעלה אם אבל ישראל.
ספק10) היא שהרי מחדש, לקדשה צריך מגורשת" "ספק ואפילו היא. פנוייה התורה מן שהרי שניים, קידושין לקדשה צריך אבל

גמורים. קידושין בלי תחתיו תעמוד ואיך התורה, מן פסול",11)פנוייה "בגט המגורשת ואפילו הספק, על מברכים שאין והטעם,
לברך. אין - פנוייה אינה ומדבריהם הואיל היא, פנוייה התורה שמן פי על כתובתה12)אף לגבות יכולה הייתה שלא כיוון

מגורשת. ספק כשהיא לבעלה.13)הראשונה מותרת בשגגה בעלה תחת שזינתה ואשה בטל, שגיטה ידעה והתורה14)שלא
לקחתה". לשוב שלחה אשר הראשון בעלה יוכל "לא והשני15)אמרה: להוציא. אותו שכופים גרושתו מחזיר משום - הראשון

בעבירה. שהייתה זנותם ביאת משום עולמית עליו להיאסר חכמים קנסוה אין16)- מותו, על העידו עדים ששני פי על שאף
הראשון. לבעלה המותרת אנוסה של דין סופרים.17)לה מדברי ואין18)אלא איסור עשתה שלא נמצא נבעלה, לא ועדיין

לקנסה. המקדש.19)מקום על ערווה והיא איש אשת היא גט.20)והרי צריכה ואינה הקידושין זכאי21)ונעקרו אינו השני
כדי הוא - לבעלה אשה שמציאת הטעם שכל משום זוכה, אינו והראשון אשתו, שאינה לפי כאן, המנויים הדברים מן דבר בשום

בהקדם. ויוציאנה איבה, תהיה אם לנו איכפת לא וכאן ביניהם, איבה מזונותיה22)למנוע כנגד הם לבעלה ידיה מעשי כי
ידיה. מעשי לו אין מזונות לה ואין הואיל וזו בעלה, נפש,23)שחייב עינוי נדרי (כגון עליו תתגנה שלא כדי נדריה מיפר הבעל
ותתגנה. תתגנה - וזו, אתקשט") "שלא ארחץ", שלה.24)"שלא מלוג לה.25)מנכסי מועילה תפיסתה אלא26)ואין

לה. פחתו פחתו ואם שהם כמו נכסיה לה התורה.27)מחזירים כשר28)מן בן - התורה מן שהרי גמורה, בממזרת ואסור
כמותו. מדבריהם ממזרת או בה. מותר שממזר גיורת אלא נושא אינו כורחו ועל קנס. מחמת כשרה, ישראל בבת אסור וכן הוא.

דבר29) עדיין נודע ולא הואיל נטלה בהיתר שכשנטלה, שנטלה, מה ממנה מוציא אינו כך ממנו, כתובתה מוציאה שאינה כשם
זה. לבעלה אח.30)איסורה אשת משום וגם איש אשת משום גם עליו אסורה היא התורה,31)והרי מן גט צריכה מהראשון,

             
  

וׁשמע אחרת למדינה והלכה אּׁשה קּדׁש ונּׂשא32אם ׁשּמתה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
מּמּנּו ׁשּתיהן צריכֹות ― מתה ׁשּלא נֹודע ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחֹותּה

ּבהן. האּלּו הּדרכים וכל ְְִֵֵֶַָָָָגט,
.Ëוׁשמע אחרת למדינה הּנּׂשּואה אׁשּתֹו הלכה אם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאבל

אין ― קּימת אׁשּתֹו ונמצאת אחֹותּה ונּׂשא ׁשּמתה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבּה
העריֹות ׁשאר וכן מּתרת. ואׁשּתֹו גט, מּמּנּו צריכה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻאחֹותּה

הּתר ּבחזקת ּגט,33ׁשּנּׂשאן צריכֹות אינן ― ערוה ונמצאּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבעריֹות. ּתֹופסין קּדּוׁשין ְֲִִִֵֶָָׁשאין

.Èּגט ארּוסתֹו אחֹות הצריכּו מה יאמרּו:34ּומּפני ׁשּמא ? ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָֹ
ּבארּוסין היה אחֹותּה35ּתנאי נּׂשא ויצאה36וכּדת והֹואיל . ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָ

ּכדי אסּורה, הראׁשֹונה ארּוסתֹו ׁשהיא אחֹותּה ּבּגט, ְֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָאחֹותּה
ּגרּוׁשתֹו אחֹות נּׂשא יאמרּו: .37ׁשּלא ְְֲֶָָָֹֹ

.‡Èוׁשֹובר לאיׁש ּגט ונתן וטעה הּסֹופר אֹו38ּכתב לאּׁשה, ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
הן וכמדּמה39ׁשּטעּו הּׁשֹובר, היא ונטלה הּגט הּבעל ונטל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

ידי מּתחת יֹוצא הּגט הרי זמן ּולאחר ׁשּנתּגרׁשה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהן
ונתּגּלה מגרׁשת, אינּה זֹו הרי ― נּׂשאת לא אם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהאיׁש:
ותהיה ּבפנינּו, הּגט לּה ויּתן נתּגרׁשה, לא ׁשעדין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּדבר
הּבעל הֹוציא ּכ ואחר נּׂשאת ואם נתינתֹו; מּׁשעת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹמגרׁשת
ולא ּבידי הּגט ׁשהרי נתּגרׁשה, לא עדין ואמר: הּגט ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹאת
הרי אּלא ּבעלּה, על לאסרּה לֹו ׁשֹומעין אין ― לידּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּגיע

זה ּומצאֹו מּידּה הּגט ונפל ּגרּוׁשה ּבחזקת ּבא40זֹו והרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּׁשני הּבעל על .41לאסרּה ְְִֵַַַַַָָ

.Èרע ׁשם מּׁשּום אׁשּתֹו את ׁשהיא42הּמֹוציא מּׁשּום אֹו ְִִִִִֵֶֶַַ
אּתה זה ׁשּמּפני הֹודיעּה לֹו: אֹומרין ּבנדרים, ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּפרּוצה

ליּסרּה ּכדי לעֹולם.43מֹוציאּה מחזירּה אּתה ׁשאין ודע , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
לעֹולם יחזירּה לא זֹו את הּמֹוציא מה ׁשּמא44ּומּפני ּגזרה ? ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ויאמר ּתחּתיו, צנּועה ותהיה ּתׁשּובה ותעּׂשה לאחר ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתּנּׂשא
מגרׁשּה, הייתי לא הּוא ׁשּכן יֹודע הייתי אּלּו ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהראׁשֹון:
ּבטל הּגט ׁשּנמצא נתקּים ולא ּתנאי על ּכמגרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹונמצא

זֹו45למפרע ׁשאין לגרׁשּה, ּבלּב ּגמר לֹו: אֹומרים לפיכ . ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
לעֹולם ל ׁשּנתקּדׁשה46חֹוזרת קדם והחזיר עבר ואם . ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יֹוציא לא ― .47לאחר ְִֵַֹ

.‚Èאילֹונית מּׁשּום אׁשּתֹו את הּמֹוציא מּׁשּום48וכן אֹו ְְְִִִִִֵֶַַ
ּתׁשמיׁש עת ּבכל דם לעֹולם.49ׁשרֹואה יחזיר לא זה הרי ― ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ויאמר: הּנּדה, ותתרּפא האילֹונית ותלד לאחר, ּתּנּׂשא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשּמא
הּגט ונמצא מגרׁשּה, הייתי לא הּוא ׁשּכן יֹודע הייתי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּלּו
יֹוציא. לא ― והחזיר עבר ואם ממזרים. והּבנים ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבטל

.„Èלארץ חּוץ ּגט ׁשהביא ּובפני50ׁשליח נכּתב 'ּבפני ואמר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
עיניו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו יּׂשאּנה, לא זה הרי ― ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹנחּתם'
לאּׁשה ׁשהעיד האחד העד וכן לּה. העיד ּולפיכ ּבּה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָנתן
וכן יּׂשאּנה. לא זה הרי ― ּפיו על ונּׂשאת ּבעלה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמת

ּבנדר ּבעלּה על האּׁשה את ׁשאסר לא51החכם זה הרי ― ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּנטען וכן הּנכרית52יּׂשאּנה. על ונׁשּתחררה, הּׁשפחה על ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

יּׂשאּנה לא זה הרי ― הּבא53ונתּגּירה ועבד עּכּו"ם וכן . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
העבד ונתּגּיר, העּכּו"ם ׁשחזר ּפי על אף יּׂשראל, ּבת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעל

יּׂשאּנה לא זה הרי ― ונּׂשאּו54ונׁשּתחרר עברּו אם וכּלן . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
מּידם. מֹוציאין אין ―ִִִֵָָ

.ÂËנׁשים להם ׁשהיּו אֹו55וכּלן נׁשֹותיהן ּומתּו , ְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ
ׁשהרּגילּו56ׁשּנתּגרׁשּו הן הּנׁשים והיּו לגרׁשם57, ּבעליהן את ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לכּתחּלה להן להּנּׂשא מּתרֹות אּלּו הרי הלכּו58― אם וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ
לאחרים ונּׂשאּו אּלּו נתּגרׁשּו59נׁשים אֹו ונתאלמנּו ,60― ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ

לכּתחּלה להן להּנּׂשא מּתרֹות אּלּו .61הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻ
.ÊËאֹו לּה, ׁשהעיד העד לבן להּנּׂשא מּתרת מהן אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻוכל

אֹו עליה, הּנטען לבן אֹו ּבעלּה, על ׁשאסרּה החכם ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלבן
ּומּתרת אחר. ׁשּיהנה ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין קרֹובין; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻלׁשאר

מאּוניה מעדי אֹו גרּוׁשיה מעדי לאחד להּנּׂשא אֹו62האּׁשה , ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
ּבפניהם ׁשחלצה הּדּינים מן אּלא63לאחד חֹוׁשׁשין ׁשאין ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

מאּון מעדּות אדם יתרחק ּולעֹולם אחד. ויתקרב64לעדּות , ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
.65לחליצה ֲִַָ

.ÊÈׁשּתּנּׂשא קדם עדים ּבפני ּובעלּה וחזר אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהמגרׁש
הֹואיל ― הארּוסין מן ּבין הּנּׂשּואין מן ׁשּגרׁשּה ּבין ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָלאחר,
ּבעל קּדּוׁשין ּולׁשם ׁשהחזירּה, ּבחזקת זֹו הרי היתה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשּתֹו

מעֹות לּה ׁשּנתן אֹותֹו ראּו ואפּלּו זנּות. לׁשם ׁשחזקה66ולא . ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹ
והרי זנּות, ּבעילת ּבאׁשּתֹו ּבעילתֹו עֹוּׂשה אדם ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהיא,
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מדבריהם. גט צריכה השני ומן היא, אשתו כן.32)שהרי אמרו עדים קרובתו.33)שני שהיא ידע אחות34)שלא והרי
בה. תופסין קידושין ואין היא וערווה היא קידושיה.35)אשתו ובטלו נתקיים עד37)השנייה.36)ולא עליו ערווה והיא

ארוסתו. כתובתה.38)שתמות פרעון קבלת עם לבעל נותנת שהאשה קבלה והאשה.39)כתב גירושיה.40)האיש אחרי
שנישאת.41) לאחר שטרותיהם והחליפו ביניהם קנוניה עשו שמא חוששים שאנו שני, של זכותו לאבד נאמן הוא שיצא42)ואין

זנות. לעז ובנדרים".43)עליה בעריות פרוצות ישראל בנות יהיו שקר.44)"שלא הדברים נמצאו אם ובניה45)אפילו
האשה כבוד משום ללעז, חכמים חששו - הגט, נתינת בשעת כן התנה לא שהרי בדבריו, ממש אין הדין שמצד פי על ואף ממזרים.

גילה46)ובניה. ובזה הדברים, אחר ולבדוק להמתין חש לא שהרי לעז, עליה להוציא יוכל לא ושוב צנועה, תמצא אם אפילו
עליו. חביבה הייתה שלא להוציאה.47)דעתו, אותו וכופים הראשון. על נאסרה שנתקדשה לאחר שהיא48)אבל שחושב

יולדת. שאינה איל, לשון איילונית לבעלה.49)איילונית, אסורה היא מארץ50)והרי או למקום ממקום בחוץֿלארץ כלומר
ישראל. לארץ מחוץֿלארץ או לארץ לחוץ ולא51)ישראל נדרה לה להתיר לחכם ובאת לה היפר ולא מבעלה הנאה שנדרה

לחרטה. פתח לה לשפחה.52)מצא בינו יחסים על לעז דברי עליו הראשון.53)טוענים הקול היה אמת יאמרו שלא54)שלא
נשתחרר. או נתגייר זו אשה משום מעשה.55)יאמרו זמן.56)בשעת בעליהן.57)לאחר את להקניט בקטטה שהתחילו

חשד.58) שום עליהם אין העד.59)שעכשיו כשהעיד או החכם, השניים.60)כשאסרה לאחרים61)מהנישואין שכשנישאו
חשד. כל מהם נסתלק לה.62)באמצע והולכת שניים בפני ממאנת בבעלה, רוצה ואינה אמה או אחיה שהשיאוה יתומה קטנה

יבמה.63) מיאונה.64)כשהיא על תתחרט כשתגדיל בכל65)שמא חליצה, למצוות קודמת יבום מצוות הדין שמעיקר ואף
בחליצה. להתדבק טוב ּבעל.66)זאת זנות ולשם באתננה אלו מעות לה שנתן אומרים ַָאין



עז              
  

וׁשמע אחרת למדינה והלכה אּׁשה קּדׁש ונּׂשא32אם ׁשּמתה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
מּמּנּו ׁשּתיהן צריכֹות ― מתה ׁשּלא נֹודע ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחֹותּה

ּבהן. האּלּו הּדרכים וכל ְְִֵֵֶַָָָָגט,
.Ëוׁשמע אחרת למדינה הּנּׂשּואה אׁשּתֹו הלכה אם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאבל

אין ― קּימת אׁשּתֹו ונמצאת אחֹותּה ונּׂשא ׁשּמתה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבּה
העריֹות ׁשאר וכן מּתרת. ואׁשּתֹו גט, מּמּנּו צריכה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻאחֹותּה

הּתר ּבחזקת ּגט,33ׁשּנּׂשאן צריכֹות אינן ― ערוה ונמצאּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבעריֹות. ּתֹופסין קּדּוׁשין ְֲִִִֵֶָָׁשאין

.Èּגט ארּוסתֹו אחֹות הצריכּו מה יאמרּו:34ּומּפני ׁשּמא ? ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָֹ
ּבארּוסין היה אחֹותּה35ּתנאי נּׂשא ויצאה36וכּדת והֹואיל . ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָ

ּכדי אסּורה, הראׁשֹונה ארּוסתֹו ׁשהיא אחֹותּה ּבּגט, ְֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָאחֹותּה
ּגרּוׁשתֹו אחֹות נּׂשא יאמרּו: .37ׁשּלא ְְֲֶָָָֹֹ

.‡Èוׁשֹובר לאיׁש ּגט ונתן וטעה הּסֹופר אֹו38ּכתב לאּׁשה, ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
הן וכמדּמה39ׁשּטעּו הּׁשֹובר, היא ונטלה הּגט הּבעל ונטל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

ידי מּתחת יֹוצא הּגט הרי זמן ּולאחר ׁשּנתּגרׁשה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהן
ונתּגּלה מגרׁשת, אינּה זֹו הרי ― נּׂשאת לא אם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהאיׁש:
ותהיה ּבפנינּו, הּגט לּה ויּתן נתּגרׁשה, לא ׁשעדין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּדבר
הּבעל הֹוציא ּכ ואחר נּׂשאת ואם נתינתֹו; מּׁשעת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹמגרׁשת
ולא ּבידי הּגט ׁשהרי נתּגרׁשה, לא עדין ואמר: הּגט ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹאת
הרי אּלא ּבעלּה, על לאסרּה לֹו ׁשֹומעין אין ― לידּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּגיע

זה ּומצאֹו מּידּה הּגט ונפל ּגרּוׁשה ּבחזקת ּבא40זֹו והרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּׁשני הּבעל על .41לאסרּה ְְִֵַַַַַָָ

.Èרע ׁשם מּׁשּום אׁשּתֹו את ׁשהיא42הּמֹוציא מּׁשּום אֹו ְִִִִִֵֶֶַַ
אּתה זה ׁשּמּפני הֹודיעּה לֹו: אֹומרין ּבנדרים, ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּפרּוצה

ליּסרּה ּכדי לעֹולם.43מֹוציאּה מחזירּה אּתה ׁשאין ודע , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
לעֹולם יחזירּה לא זֹו את הּמֹוציא מה ׁשּמא44ּומּפני ּגזרה ? ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ויאמר ּתחּתיו, צנּועה ותהיה ּתׁשּובה ותעּׂשה לאחר ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתּנּׂשא
מגרׁשּה, הייתי לא הּוא ׁשּכן יֹודע הייתי אּלּו ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהראׁשֹון:
ּבטל הּגט ׁשּנמצא נתקּים ולא ּתנאי על ּכמגרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹונמצא

זֹו45למפרע ׁשאין לגרׁשּה, ּבלּב ּגמר לֹו: אֹומרים לפיכ . ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
לעֹולם ל ׁשּנתקּדׁשה46חֹוזרת קדם והחזיר עבר ואם . ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יֹוציא לא ― .47לאחר ְִֵַֹ

.‚Èאילֹונית מּׁשּום אׁשּתֹו את הּמֹוציא מּׁשּום48וכן אֹו ְְְִִִִִֵֶַַ
ּתׁשמיׁש עת ּבכל דם לעֹולם.49ׁשרֹואה יחזיר לא זה הרי ― ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ויאמר: הּנּדה, ותתרּפא האילֹונית ותלד לאחר, ּתּנּׂשא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשּמא
הּגט ונמצא מגרׁשּה, הייתי לא הּוא ׁשּכן יֹודע הייתי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּלּו
יֹוציא. לא ― והחזיר עבר ואם ממזרים. והּבנים ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבטל

.„Èלארץ חּוץ ּגט ׁשהביא ּובפני50ׁשליח נכּתב 'ּבפני ואמר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
עיניו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו יּׂשאּנה, לא זה הרי ― ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹנחּתם'
לאּׁשה ׁשהעיד האחד העד וכן לּה. העיד ּולפיכ ּבּה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָנתן
וכן יּׂשאּנה. לא זה הרי ― ּפיו על ונּׂשאת ּבעלה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמת

ּבנדר ּבעלּה על האּׁשה את ׁשאסר לא51החכם זה הרי ― ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּנטען וכן הּנכרית52יּׂשאּנה. על ונׁשּתחררה, הּׁשפחה על ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

יּׂשאּנה לא זה הרי ― הּבא53ונתּגּירה ועבד עּכּו"ם וכן . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
העבד ונתּגּיר, העּכּו"ם ׁשחזר ּפי על אף יּׂשראל, ּבת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעל

יּׂשאּנה לא זה הרי ― ונּׂשאּו54ונׁשּתחרר עברּו אם וכּלן . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
מּידם. מֹוציאין אין ―ִִִֵָָ

.ÂËנׁשים להם ׁשהיּו אֹו55וכּלן נׁשֹותיהן ּומתּו , ְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ
ׁשהרּגילּו56ׁשּנתּגרׁשּו הן הּנׁשים והיּו לגרׁשם57, ּבעליהן את ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לכּתחּלה להן להּנּׂשא מּתרֹות אּלּו הרי הלכּו58― אם וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ
לאחרים ונּׂשאּו אּלּו נתּגרׁשּו59נׁשים אֹו ונתאלמנּו ,60― ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ

לכּתחּלה להן להּנּׂשא מּתרֹות אּלּו .61הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻ
.ÊËאֹו לּה, ׁשהעיד העד לבן להּנּׂשא מּתרת מהן אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻוכל

אֹו עליה, הּנטען לבן אֹו ּבעלּה, על ׁשאסרּה החכם ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלבן
ּומּתרת אחר. ׁשּיהנה ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין קרֹובין; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻלׁשאר

מאּוניה מעדי אֹו גרּוׁשיה מעדי לאחד להּנּׂשא אֹו62האּׁשה , ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
ּבפניהם ׁשחלצה הּדּינים מן אּלא63לאחד חֹוׁשׁשין ׁשאין ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

מאּון מעדּות אדם יתרחק ּולעֹולם אחד. ויתקרב64לעדּות , ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
.65לחליצה ֲִַָ

.ÊÈׁשּתּנּׂשא קדם עדים ּבפני ּובעלּה וחזר אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהמגרׁש
הֹואיל ― הארּוסין מן ּבין הּנּׂשּואין מן ׁשּגרׁשּה ּבין ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָלאחר,
ּבעל קּדּוׁשין ּולׁשם ׁשהחזירּה, ּבחזקת זֹו הרי היתה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשּתֹו

מעֹות לּה ׁשּנתן אֹותֹו ראּו ואפּלּו זנּות. לׁשם ׁשחזקה66ולא . ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹ
והרי זנּות, ּבעילת ּבאׁשּתֹו ּבעילתֹו עֹוּׂשה אדם ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהיא,
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מדבריהם. גט צריכה השני ומן היא, אשתו כן.32)שהרי אמרו עדים קרובתו.33)שני שהיא ידע אחות34)שלא והרי
בה. תופסין קידושין ואין היא וערווה היא קידושיה.35)אשתו ובטלו נתקיים עד37)השנייה.36)ולא עליו ערווה והיא

ארוסתו. כתובתה.38)שתמות פרעון קבלת עם לבעל נותנת שהאשה קבלה והאשה.39)כתב גירושיה.40)האיש אחרי
שנישאת.41) לאחר שטרותיהם והחליפו ביניהם קנוניה עשו שמא חוששים שאנו שני, של זכותו לאבד נאמן הוא שיצא42)ואין

זנות. לעז ובנדרים".43)עליה בעריות פרוצות ישראל בנות יהיו שקר.44)"שלא הדברים נמצאו אם ובניה45)אפילו
האשה כבוד משום ללעז, חכמים חששו - הגט, נתינת בשעת כן התנה לא שהרי בדבריו, ממש אין הדין שמצד פי על ואף ממזרים.

גילה46)ובניה. ובזה הדברים, אחר ולבדוק להמתין חש לא שהרי לעז, עליה להוציא יוכל לא ושוב צנועה, תמצא אם אפילו
עליו. חביבה הייתה שלא להוציאה.47)דעתו, אותו וכופים הראשון. על נאסרה שנתקדשה לאחר שהיא48)אבל שחושב

יולדת. שאינה איל, לשון איילונית לבעלה.49)איילונית, אסורה היא מארץ50)והרי או למקום ממקום בחוץֿלארץ כלומר
ישראל. לארץ מחוץֿלארץ או לארץ לחוץ ולא51)ישראל נדרה לה להתיר לחכם ובאת לה היפר ולא מבעלה הנאה שנדרה

לחרטה. פתח לה לשפחה.52)מצא בינו יחסים על לעז דברי עליו הראשון.53)טוענים הקול היה אמת יאמרו שלא54)שלא
נשתחרר. או נתגייר זו אשה משום מעשה.55)יאמרו זמן.56)בשעת בעליהן.57)לאחר את להקניט בקטטה שהתחילו

חשד.58) שום עליהם אין העד.59)שעכשיו כשהעיד או החכם, השניים.60)כשאסרה לאחרים61)מהנישואין שכשנישאו
חשד. כל מהם נסתלק לה.62)באמצע והולכת שניים בפני ממאנת בבעלה, רוצה ואינה אמה או אחיה שהשיאוה יתומה קטנה

יבמה.63) מיאונה.64)כשהיא על תתחרט כשתגדיל בכל65)שמא חליצה, למצוות קודמת יבום מצוות הדין שמעיקר ואף
בחליצה. להתדבק טוב ּבעל.66)זאת זנות ולשם באתננה אלו מעות לה שנתן אומרים ַָאין
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מקּדׁשת ּבחזקת זֹו הרי לפיכ מצוה. ּבעילת לעּׂשֹותּה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבידֹו
וּדאי ׁשני.67קּדּוׁשי ּגט מּמּנּו ּוצריכה , ְִִִִֵֵֵֶַַָ

.ÁÈעדים ּבפני עּמּה העדים68נתיחד ׁשני ׁשּיהיּו והּוא, ― ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
לּה69ּכאחד חֹוׁשׁשין ― הּנּׂשּואין מן מגרׁשת היתה אם : ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹ

ּביאה עדי הן הן יחּוד עדי הן והן נבעלה, ׁשּכל70ׁשּמא ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
אּלא עדים, ּבפני לבעל צרי אינֹו ― ּבביאה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהמקּדׁש
גט צריכה לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויבעל, ּבפניהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹיתיחד

מקּדׁשת ספק היא והרי מן71מּספק, מגרׁשת היתה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻ
ּבּה. ּגס לּבֹו אין ׁשהרי לּה, חֹוׁשׁשין אין ― ְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָהארּוסין

.ËÈעדים ּבפני ׁשּתּבעל אּׁשה ׁשּכל הּגאֹונים, מקצת ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהֹורּו
ּבעילת ּבעילתֹו עֹוּׂשה אדם ׁשאין חזקה גט; צריכה ―ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

עד72זנּות ּדעּתם, על ׁשעלה זה ּבדבר והֹוסיפּו והגּדילּו . ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
מּׁשפחתֹו ּבן לֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ולא73ׁשהֹורּו, לֹו חֹוׁשׁשין ― ְְְִִִִֵֵֶֶֶָֹ

אׁשּתֹו עליה74ּתתיּבם ּבא ּכ ואחר ׁשפחתֹו ׁשחרר ׁשּמא ,75. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבעילתֹו עֹוּׂשה אדם ׁשאין ׁשחררּה, ׁשּוּדאי ׁשהֹורה, מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויׁש

זנּות רח76ּבעילת האּלה הּדברים וכל עד. ּבעיני הם ֹוקים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
אמרּו ׁשּלא עליהן. לסמ ראּוי ואין ההֹוראה, מּדרכי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹמאד
ּבמקּדׁש אֹו ּבלבד, ׁשּגרׁשּה ּבאׁשּתֹו אּלא זֹו חזקה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחכמים
היא ּובאׁשּתֹו היא, אׁשּתֹו ׁשהרי סתם, ּובעל ּתנאי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָעל
ּבעילת ׁשהיא ׁשּיפרׁש עד זנּות ּבעילת עֹוּׂשה ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשחזקתֹו
הּנׁשים ּבׁשאר אבל ּבֹועל; הּוא ּתנאי ׁשעל יפרׁש אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָזנּות
ּכי ׁשּיפרׁש עד זנּות לׁשם ׁשּבעל ּבחזקת זֹונה ּכל הרי ―ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכּותית, אֹו ּבׁשפחה לֹומר צרי ואין קּדּוׁשין. לׁשם ְְְְִִִִִֵֵַָָהּוא
מהן הּבן והרי ּכלל; להן חֹוׁשׁשין ׁשאין קּדּוׁשין, ּבת ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאינּה
אֹו אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד ועבד ּכּותי ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבחזקת

ְְִַָנתּגּירה.
.Îמן ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֻמי

ּכּלּה אֹו העיר רב אפּלּו מגרׁשת, ּבעיר ׁשמּה ויצא ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹֻהארּוסין,
לּה חֹוׁשׁשין אין ― ׁשּנתּגרׁשה הּקֹול היא77מעבירין והרי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ

הּקֹול והחזק מקּדׁשת, ּבעיר ׁשמּה יצא אם אבל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻֻּבחזקתּה.
ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבספק מקּדׁשת היא ׁשהרי ּדין, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻּבבית
הּקֹול ― הּקּדּוׁשין מאֹותן ׁשּנתּגרׁשה קֹול עליה יצא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּכ

מגרׁשת זֹו והרי הּתירּה, והּקֹול .78אסרּה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹ

.‡Îלגרׁשּה ודעּתֹו אּׁשה אדם יּׂשא יֹוׁשבת79לא ּתהיה ולא . ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ
אׁשּתֹו אדם יגרׁש ולא לגרׁשּה. ודעּתֹו ּומׁשּמׁשּתֹו ְְְְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹּתחּתיו
מצא ּכי ׁשּנאמר: ּדבר, ערות ּבּה מצא ּכן אם אּלא ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָראׁשֹונה
אׁשּתֹו לׁשּלח למהר לֹו ראּוי ואין וגֹו'. ּדבר ערות ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָבּה

יׁשּלח80ראׁשֹונה ― ּׂשנאּה אם ׁשנּיה, אבל .81ּנה. ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
.Îּבדעֹותיה רעה יּׂשראל82אּׁשה ּכבנֹות צנּועה וׁשאינּה , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

מדֹון. ויצא לץ ּגרׁש ׁשּנאמר: לגרׁשּה, מצוה ― ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּכׁשרֹות
ּכׁשר לאדם ראּוי אין ― ּפריצּות מּׁשּום ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָואּׁשה
וזה מּביתֹו רׁשעה הֹוציא זה יאמרּו: ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּיּׂשאּנה,

ְִַָמכניסּה.
.‚Îׁשּנתחרׁשה ותהיה83מי ּבגט מגרׁשּה זה הרי ― אׁשּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ׁשּתבריא.84מגרׁשת עד מֹוציא אינֹו ― נׁשּתּטת אם אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
לפרּוצין, הפקר ּתהא ׁשּלא ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹודבר
ונֹוּׂשא מּניחּה לפיכ עצמּה. לׁשמר יכֹולה אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשהרי

מּׁשּלּה ּומׁשקּה ּומאכילּה ּבׁשאר85אחרת, אֹותֹו מחּיבין ואין . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבבית הּׁשֹוטים עם לדּור ּדעת ּבבן ּכח ׁשאין ועֹונה, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכסּות
הרי ― ּגרׁשּה ואם לפּדֹותּה. ולא לרּפאתּה חּיב ואינֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאחד.

מגרׁשת ּולהּטּפל86זֹו לחזר חּיב ואינֹו מּביתֹו, ּומֹוציאּה . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
.87ּבּה ָ

  
ולא‡. יתֹומה קטּנה והּנֹוּׂשא הּקטּנה. את נֹוּׂשאין ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹאין

מּמּנּו צריכה ואינּה והֹולכת, ממאנת זֹו הרי ― ּבּבעל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָרצתה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּורין, קּדּוׁשין קטּנה ׁשל קּדּוׁשין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָגט;
ּכׁשהיא נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה ׁשהּׂשיאּה קטּנה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָוכן
ּכׁשהיא נּׂשאת ואם אביה, ּבחּיי ּכיתֹומה היא הרי ― ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָקטּנה

ממאנת. זֹו הרי ― ְְֲֵֶֶַָָקטּנה
.ּכנּׂשּואי סֹופרים מּדברי ׁשּנּׂשּואיה ּפי על אף ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהחרׁשת,

מּלנּׂשאּה. יּמנעּו ׁשּלא ּכדי ׁשּתמאן, לּה ּתּקנּו לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹקטּנה,
הּנּׂשּואין,‚. מן ּבין הארּוסין מן ּבין הּקטּנה היא ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָממאנת

ּכ ּבּבעל, ׁשּממאנת ּוכׁשם ּבפניו. ׁשּלא ּבין ּבעלּה ּבפני ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבין
נּׂשאת אם ּבּׁשני, ּוממאנת זה ּבבעל ּוממאנת ּבּיבם. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָממאנת
ׁשהיא זמן ּכל ּפעמים. ּכּמה אפּלּו ּבּׁשליׁשי, וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָלאחר,
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קידושין.67) לשם בועליך הריני לה אמר שלא פי על בפניהם.68)אף נבעלת ראוה בשחרית69)ולא אותם ראה שאחד ולא
מודים. שניהם ואפילו לקידושיו חוששים אין אחד בעד המקדש כי הערביים, בין נבעל70)והשני ראוה שלא פי על אף תכלומר,

מזה. זה פרשו לא וודאי בזה, זה גס ולבם הואיל הביאה, כעדות היא היחוד עדות כי נבעלת, ראוה כאילו זה הרי ואם71)בפניהם
מספק. לשני גם מקודשת תהיה אחר כשרות72)יקדשנה ובחזקת חזקתן על ישראל ובנות ישראל בני "העמד הראב"ד: וכהטעמת

לזנות". עדים בפני יתפרצו שלא בלבד.74)הכנענית.73)הן, זה בן אלא בנים הניח ולא מת דבר,75)אם לכל בנו הוא ואז
אינם. וכאילו ... עבדים - השפחה מן הבא "שזרע הייבום, מן אשתו את פוטר אינו השפחה מן בנו לשחררה76)אבל בידו שהרי

איסור. ועושה היתר מניח כהן.77)ואינו בעלה על לאחרים.78)לאוסרה להינשא על79)ומותרת תחרוש "אל שנאמר:
אתך". לבטח יושב והוא רעה ואפילו80)רעך דמעות... עליו מוריד מזבח אפילו ראשונה אשתו המגרש כל ... המשלח שנאוי

... בדבר מתון יהיה אלא מייד ויגרשה לו מאמין אני יאמר לא לגרשה, שמצוה אחד, לה שהעיד כגון דבר ערוות בה מצא אם
לגרשה". יצטרך לא אולי יפה, חקירה גירושין81)ויעשה שיש מפני גירושין, מצות על מברכים שאין הרשב"א כתב זה ומטעם

שנאה. מחמת ומגרשה דבר ערוות בה מצא שלא כגון בעבירה, מדברת.83)במידותיה.82)שהם ואינה שומעת אינה שנאלמה,
דעתה.84) צריכים אנו ואין כורחה בעל מתגרשת שהאשה דעת, לה שאין פי על ומוכן85)אף כתובתה לה נותן הוא שהרי

לפרנסה. חייבוהו לא - הפקר מנהג בה ינהגו שלא כדי מנעוהו, שהחכמים אלא יודעת86)לגרשה, אם מגורשת התורה שמן
גיטה. שדהו.87)לשמור ונסתחפה שנתארסה לאחר זה מום בה נולד שהרי כתובתה, לה לתת חייב אבל

             
  

ׁשהיא ּפי על אף מאנה, ׁשּלא ּוקטּנה למאן. לּה יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹקטּנה
קּדּוׁשיה ― קטּנה ּכׁשהיא לאחר ונתקּדׁשה והלכה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָנּׂשּואה,

מאּוניה. הם ֵֵֵֶָהם
ׁשּתהיה„. עד קטּנה, ׁשהיא זמן ּכל ממאנת? הּבת מתי ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָעד

אמּורים? ּדברים ּבּמה אילֹונית. ׁשהיא ׁשּיּודע עד אֹו ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָנערה
ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּנעּׂשית אחר הּבעל עליה ּבא ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבׁשּלא
הֹואיל ― ונבעלה הּזה לּזמן הּגיעה אם אבל אחד; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָויֹום
אינּה זֹו הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּתֹורה מן קֹונה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָוהּבעילה
ׁשהביאה ׁשחזקתּה למאּון, ּבדיקה צריכה ואינּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָממאנת.

ִִָסימנין.
ונבעלה‰. הֹואיל ― סימנים לּה נמצאּו ולא ׁשּנבּדקה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָֹהרי

לּה חֹוׁשׁשין זֹו הרי לסימנין, הראּוי לּזמן ׁשהּגיעה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָאחר
מאנה ואם מּספק. גט צריכה ּולפיכ ונׁשרּו, הביאה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָׁשּמא
מּספק. גט מּמּנּו צריכה ― לאחר ונתקּדׁשה ׁשּנבּדקה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר
מּׁשניהם. ממזר ספק והּולד ּומּזה, מּזה ּתצא ― נּׂשאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואם

.Âּבעלּה ׁשּלא ּפי על ואף והגּדילה, מאנה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹקטּנה
הרי ― אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת מּׁשנעּׂשית ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעלּה
סֹופרים. מּדברי גט ּוצריכה הגּדילה. ׁשהרי ממאנת, אינּה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָזֹו
ׁשּנחּוׁש עד נערּות לׁשני ׁשהּגיעה אחר עליה ּבא לא ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרי
עליה ּבא ולא מקּדׁשת, ספק ותהיה סימנין הביאה ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻלּה
ונמצאת ּגמּורה, איׁש אׁשת ׁשּתהיה ּכדי ׁשהגּדילה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחר
סֹופרים. מּדברי ׁשהן קטנּות מּנּׂשּואי אּלא גט צריכה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאינּה
ּבּה ּתֹופסין ― ׁשּגדלה אחר ונתקּדׁשה עמדה אם ,ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָלפיכ
אבל הּׁשני. יכנס ― הראׁשֹון ּגרׁש ואם ׁשני. ׁשל ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹקּדּוׁשין
החזיר יאמרּו: ׁשּמא ראׁשֹון, יקּים לא ― ׁשני ּגרׁש ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹאם
ׁשּיגרׁש קדם ׁשני עליה ּבא ואם ׁשּנתארסה. מאחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּגרּוׁשתֹו
ׁשּׁשמעה לאּׁשה ׁשּדֹומה מּפני ּומּזה, מּזה ּתצא ― ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָראׁשֹון
הּׁשני מן הּולד ואין ּבעלּה. ּבא ּכ ואחר ונּׂשאת ּבעלּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָׁשּמת
הּולד ― ׁשני ׁשּגרׁש קדם ראׁשֹון עליה ּבא ואם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹממזר.

ְֵַממזר.
.Êעּׂשר ּבת עד ׁשׁש מּבת למאן? ׁשּצריכה קטּנה היא זֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאי

לׁשמר יֹודעת אם דעּתּה: יפי לפי אֹותּה ּבֹודקין ― ְְְְְִִִִִִַַַָָָֹׁשנים
ׁשּמׁשּמרת ּכדר אֹותן ׁשּתׁשמר לא קּדּוׁשין, וׁשהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹקּדּוׁשיה,
ואם מאּון; צריכה זֹו הרי ― ּבהן וכּיֹוצא ּותמרה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָָהאגֹוז
אּלא למאן, צריכה אינּה ― קּדּוׁשיה לׁשמר יֹודעת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאינּה
מּבת ּופחּותה מעֹולם. נתקּדׁשה לא ּכאּלּו אּמּה לבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהֹולכת
על ויתרה מאּון. צריכה אינּה ― לׁשמר יֹודעת אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹׁשׁש,
מי וכל מאּון. צריכה ― ּביֹותר סכלה אפּלּו עּׂשר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּבת
אינּה ― לדעּתּה ׁשּלא קרֹוביה אֹו אּמּה אֹו אחיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהּׂשיאּוה

למאן. ְְִֵָָצריכה
.Áרצֹוני אין עדים: ׁשני ּבפני אֹומרת ממאנת? ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּכיצד

אֹו אּמי ׁשּקּדׁשּוני ּבּקּדּוׁשין רצֹוני אין אֹו: ּבעלי, ְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַּבפלֹוני
ּבבית מסּבין אֹורחין היּו אפּלּו אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֻאחי,
רֹוצה איני ואמרה: עליהן, ּומׁשקה עֹומדת והיא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעלּה,

מאּון. זה הרי ― ּבעלי ְְֲִִִֵֵֶַּבפלֹוני
.Ëּביֹום לּה: ּכֹותבין ּבפניהן הּקטּנה ׁשּממאנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשנים

ּבעלּה, ּבפלֹוני ּבפנינּו ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּפלֹוני
מאּון וגט מאּון. ּגט ׁשל גּופֹו הּוא וזה לּה. ונֹותנין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָוחֹותמין

ּכתיבה צרי ואינֹו מגרׁשּה. ׁשּנתינתֹו הּגרּוׁשין, ּכגט ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאינֹו
ואין הּגרּוׁשין. גט מּמׁשּפטי דבר ולא מסירה, ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹלׁשמּה,
ׁשאינֹו לפי ּגרּוׁשין, ּכגט יראה ׁשּמא הּגט, טפסי ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכֹותבין

ּדין. ּבית ּכמעּׂשה ְֲִֵֵֶַָאּלא
.Èואת אֹותּה מּכירין ׁשּיהּו צריכין ּבפניהן ׁשּממאנת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשנים

ׁשּמאנה אֹותּה ׁשראה מי ּכל ,לפיכ ּבֹו. ׁשּמאנה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבעלּה
ׁשאין ּפי על אף לּה מאּון ּגט לכּתב לֹו יׁש מאּוניה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹוׁשמע
זה: ּבנסח מאּון ּגט לכּתב יּׂשראל נהגּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹמּכירּה.

Ôe‡Ó Ëb≈≈
.‡Èוכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לחדׁש יֹום וכ ּכ ּבׁשּבת, ְְְְְְִֶַַָָָָָָָֹּבכ

ואמרה: ּבפנינּו, ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מיאנה ּפלֹוני, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָלמנין
קטּנה ואני קּדׁשּוני אֹו והּׂשיאּוני הטעּוני אחי אֹו ְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַָׁשאּמי
צבינא ּדלא קדמיכֹון דעּתי גּליתי והׁשּתא ּפלֹוני, ּבר ְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַַַָָָָָלפלֹוני
לנא ואתּברר ּדא ּפלֹונית ּובדקנא עּמיּה. קאימנא ולא ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָּביּה

ויהיב וחתמנא ּוכתבנא היא. קטּנה לזכּותדעדיין לּה נא ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָָ
עד. ּפלֹוני ּבר ּפלֹוני עד. ּפלֹוני ּבר ּפלֹוני ּברּורה. ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָולראיה

.Èׁשּלא ּפי על אף לאחר, ונתקּדׁשה אׁשּתֹו את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהמגרׁש
ּובעלּה הראׁשֹון החזיר ואם הראׁשֹון. על נאסרה ― ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָָּבעלּה
ּבעלּה יּוכל לא ׁשּנאמר: להֹוציא; אֹותֹו וכֹופין לֹוקה, ―ְְְֱִִֶֶֶַַַָֹ

וגֹו'. ְִָהראׁשֹון
.‚È;לבעלּה לחזר מּתרת ― גרּוׁשה ּכׁשהיא אחר עם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻזּנתה

הויתּה ― אחר לאיׁש והיתה והלכה מּביתֹו ויצאה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבעלּה על אֹותּה ׁשאֹוסרת היא הּקּדּוׁשין, ׁשהיא אחר, ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלאיׁש

לֹו. ֲַֹלחזר
.„È― ּבעלּה ּתחת ׁשּזּנתה אּׁשה ׁשּכל זה, לאו ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָּובכלל

― הּטּמאה אׁשר אחרי ׁשּנאמר: עליה; ולֹוקה עליו ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנאסרה
ׁשּנאנסה. יּׂשראל אׁשת היתה ּכן אם אּלא נטמאה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוהרי
ּוסתירה, קּנּוי ידי על ּבעלּה על ׁשּנאסרה אּׁשה ּכל ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלפיכ
עבר ואם מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ― אֹותּה ּבעל ְְִִִַַַַַַָָָאם

ּבגט. יֹוציא ― ׁשּגרׁשּה אחר ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָוהחזירּה
.ÂËונתקּדׁשה והלכה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּברמיזה, ׁשּגרׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָחרׁש

לחזר אסּורה ― לפּקח לֹומר צרי ואין אחר, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹלחרׁש
והלכה ׁשּנתּגרׁשה, ּפּקח ׁשל אׁשּתֹו אבל החרׁש. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלבעלּה
הּפּקח. לבעלּה לחזר מּתרת ― ונתּגרׁשה לחרׁש, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻונּׂשאת

.ÊËעם ודינּה מּמּנּו, מגרׁשת אינּה ― (ּבאיׁש) ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהממאנת
היא מעֹולם: קּדׁשּה ׁשּלא מי עם ּכדינּה ּבֹו ׁשּמאנה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבעלּה
מן ּפסלּה ולא ּבקרֹובֹותיה, מּתר והּוא ּבקרֹוביו, ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָֹֻֻמּתרת
מאנה אֹו מת אֹו האחר וגרׁשּה לאחר, נּׂשאת ואם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֻהּכהּנה.
גרׁשּה אפּלּו אּלא עֹוד, ולא לראׁשֹון. לחזר מּתרת ― ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻּבֹו
ׁשּמאנה אחר לאחר ונּׂשאת ּבֹו, ּומאנה והחזירּה, ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹון
הּיֹוצאת ׁשּכל לראׁשֹון; לחזר מּתרת ― האחר וגרׁשּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּבֹו,
נתּגרׁשה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי ― גט ׁשּקדמֹו ּפי על אף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבמאּון,
את המגרׁש אבל לֹו. לחזר ּומּתרת מעֹולם, ּבגט ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻמּמּנּו
לחזר אסּורה ― ּבֹו ּומאנה לאחר, ונּׂשאת ּבגט, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָֹהּקטּנה
מן ׁשּיצאת ּפי על אף ּבגט, מּמּנּו ׁשּיצאת מּפני ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלראׁשֹון,
מת. אֹו האחרֹון ּגרׁשּה אם לֹומר צרי ואין ּבמאּון. ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָהאחרֹון
הּגרּוׁשֹות, ּכׁשאר ּולאחיו, ולבנֹו הראׁשֹון לאבי אסּורה ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָוכן

ּבמאּון. האחרֹון מן ׁשּיצאת ּפי על ְֲִִֵֶַַַָָָאף
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עט              
  

ׁשהיא ּפי על אף מאנה, ׁשּלא ּוקטּנה למאן. לּה יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹקטּנה
קּדּוׁשיה ― קטּנה ּכׁשהיא לאחר ונתקּדׁשה והלכה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָנּׂשּואה,

מאּוניה. הם ֵֵֵֶָהם
ׁשּתהיה„. עד קטּנה, ׁשהיא זמן ּכל ממאנת? הּבת מתי ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָעד

אמּורים? ּדברים ּבּמה אילֹונית. ׁשהיא ׁשּיּודע עד אֹו ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָנערה
ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּנעּׂשית אחר הּבעל עליה ּבא ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבׁשּלא
הֹואיל ― ונבעלה הּזה לּזמן הּגיעה אם אבל אחד; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָויֹום
אינּה זֹו הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּתֹורה מן קֹונה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָוהּבעילה
ׁשהביאה ׁשחזקתּה למאּון, ּבדיקה צריכה ואינּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָממאנת.

ִִָסימנין.
ונבעלה‰. הֹואיל ― סימנים לּה נמצאּו ולא ׁשּנבּדקה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָֹהרי

לּה חֹוׁשׁשין זֹו הרי לסימנין, הראּוי לּזמן ׁשהּגיעה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָאחר
מאנה ואם מּספק. גט צריכה ּולפיכ ונׁשרּו, הביאה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָׁשּמא
מּספק. גט מּמּנּו צריכה ― לאחר ונתקּדׁשה ׁשּנבּדקה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר
מּׁשניהם. ממזר ספק והּולד ּומּזה, מּזה ּתצא ― נּׂשאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואם

.Âּבעלּה ׁשּלא ּפי על ואף והגּדילה, מאנה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹקטּנה
הרי ― אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת מּׁשנעּׂשית ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעלּה
סֹופרים. מּדברי גט ּוצריכה הגּדילה. ׁשהרי ממאנת, אינּה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָזֹו
ׁשּנחּוׁש עד נערּות לׁשני ׁשהּגיעה אחר עליה ּבא לא ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרי
עליה ּבא ולא מקּדׁשת, ספק ותהיה סימנין הביאה ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻלּה
ונמצאת ּגמּורה, איׁש אׁשת ׁשּתהיה ּכדי ׁשהגּדילה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחר
סֹופרים. מּדברי ׁשהן קטנּות מּנּׂשּואי אּלא גט צריכה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאינּה
ּבּה ּתֹופסין ― ׁשּגדלה אחר ונתקּדׁשה עמדה אם ,ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָלפיכ
אבל הּׁשני. יכנס ― הראׁשֹון ּגרׁש ואם ׁשני. ׁשל ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹקּדּוׁשין
החזיר יאמרּו: ׁשּמא ראׁשֹון, יקּים לא ― ׁשני ּגרׁש ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹאם
ׁשּיגרׁש קדם ׁשני עליה ּבא ואם ׁשּנתארסה. מאחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּגרּוׁשתֹו
ׁשּׁשמעה לאּׁשה ׁשּדֹומה מּפני ּומּזה, מּזה ּתצא ― ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָראׁשֹון
הּׁשני מן הּולד ואין ּבעלּה. ּבא ּכ ואחר ונּׂשאת ּבעלּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָׁשּמת
הּולד ― ׁשני ׁשּגרׁש קדם ראׁשֹון עליה ּבא ואם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹממזר.

ְֵַממזר.
.Êעּׂשר ּבת עד ׁשׁש מּבת למאן? ׁשּצריכה קטּנה היא זֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאי

לׁשמר יֹודעת אם דעּתּה: יפי לפי אֹותּה ּבֹודקין ― ְְְְְִִִִִִַַַָָָֹׁשנים
ׁשּמׁשּמרת ּכדר אֹותן ׁשּתׁשמר לא קּדּוׁשין, וׁשהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹקּדּוׁשיה,
ואם מאּון; צריכה זֹו הרי ― ּבהן וכּיֹוצא ּותמרה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָָהאגֹוז
אּלא למאן, צריכה אינּה ― קּדּוׁשיה לׁשמר יֹודעת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאינּה
מּבת ּופחּותה מעֹולם. נתקּדׁשה לא ּכאּלּו אּמּה לבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהֹולכת
על ויתרה מאּון. צריכה אינּה ― לׁשמר יֹודעת אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹׁשׁש,
מי וכל מאּון. צריכה ― ּביֹותר סכלה אפּלּו עּׂשר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּבת
אינּה ― לדעּתּה ׁשּלא קרֹוביה אֹו אּמּה אֹו אחיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהּׂשיאּוה

למאן. ְְִֵָָצריכה
.Áרצֹוני אין עדים: ׁשני ּבפני אֹומרת ממאנת? ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּכיצד

אֹו אּמי ׁשּקּדׁשּוני ּבּקּדּוׁשין רצֹוני אין אֹו: ּבעלי, ְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַּבפלֹוני
ּבבית מסּבין אֹורחין היּו אפּלּו אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֻאחי,
רֹוצה איני ואמרה: עליהן, ּומׁשקה עֹומדת והיא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעלּה,

מאּון. זה הרי ― ּבעלי ְְֲִִִֵֵֶַּבפלֹוני
.Ëּביֹום לּה: ּכֹותבין ּבפניהן הּקטּנה ׁשּממאנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשנים

ּבעלּה, ּבפלֹוני ּבפנינּו ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּפלֹוני
מאּון וגט מאּון. ּגט ׁשל גּופֹו הּוא וזה לּה. ונֹותנין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָוחֹותמין

ּכתיבה צרי ואינֹו מגרׁשּה. ׁשּנתינתֹו הּגרּוׁשין, ּכגט ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאינֹו
ואין הּגרּוׁשין. גט מּמׁשּפטי דבר ולא מסירה, ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹלׁשמּה,
ׁשאינֹו לפי ּגרּוׁשין, ּכגט יראה ׁשּמא הּגט, טפסי ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכֹותבין

ּדין. ּבית ּכמעּׂשה ְֲִֵֵֶַָאּלא
.Èואת אֹותּה מּכירין ׁשּיהּו צריכין ּבפניהן ׁשּממאנת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשנים

ׁשּמאנה אֹותּה ׁשראה מי ּכל ,לפיכ ּבֹו. ׁשּמאנה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבעלּה
ׁשאין ּפי על אף לּה מאּון ּגט לכּתב לֹו יׁש מאּוניה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹוׁשמע
זה: ּבנסח מאּון ּגט לכּתב יּׂשראל נהגּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹמּכירּה.

Ôe‡Ó Ëb≈≈
.‡Èוכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לחדׁש יֹום וכ ּכ ּבׁשּבת, ְְְְְְִֶַַָָָָָָָֹּבכ

ואמרה: ּבפנינּו, ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מיאנה ּפלֹוני, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָלמנין
קטּנה ואני קּדׁשּוני אֹו והּׂשיאּוני הטעּוני אחי אֹו ְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַָׁשאּמי
צבינא ּדלא קדמיכֹון דעּתי גּליתי והׁשּתא ּפלֹוני, ּבר ְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַַַָָָָָלפלֹוני
לנא ואתּברר ּדא ּפלֹונית ּובדקנא עּמיּה. קאימנא ולא ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָּביּה

ויהיב וחתמנא ּוכתבנא היא. קטּנה לזכּותדעדיין לּה נא ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָָ
עד. ּפלֹוני ּבר ּפלֹוני עד. ּפלֹוני ּבר ּפלֹוני ּברּורה. ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָולראיה

.Èׁשּלא ּפי על אף לאחר, ונתקּדׁשה אׁשּתֹו את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהמגרׁש
ּובעלּה הראׁשֹון החזיר ואם הראׁשֹון. על נאסרה ― ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָָּבעלּה
ּבעלּה יּוכל לא ׁשּנאמר: להֹוציא; אֹותֹו וכֹופין לֹוקה, ―ְְְֱִִֶֶֶַַַָֹ

וגֹו'. ְִָהראׁשֹון
.‚È;לבעלּה לחזר מּתרת ― גרּוׁשה ּכׁשהיא אחר עם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻזּנתה

הויתּה ― אחר לאיׁש והיתה והלכה מּביתֹו ויצאה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבעלּה על אֹותּה ׁשאֹוסרת היא הּקּדּוׁשין, ׁשהיא אחר, ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלאיׁש

לֹו. ֲַֹלחזר
.„È― ּבעלּה ּתחת ׁשּזּנתה אּׁשה ׁשּכל זה, לאו ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָּובכלל

― הּטּמאה אׁשר אחרי ׁשּנאמר: עליה; ולֹוקה עליו ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנאסרה
ׁשּנאנסה. יּׂשראל אׁשת היתה ּכן אם אּלא נטמאה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוהרי
ּוסתירה, קּנּוי ידי על ּבעלּה על ׁשּנאסרה אּׁשה ּכל ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלפיכ
עבר ואם מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ― אֹותּה ּבעל ְְִִִַַַַַַָָָאם

ּבגט. יֹוציא ― ׁשּגרׁשּה אחר ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָוהחזירּה
.ÂËונתקּדׁשה והלכה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּברמיזה, ׁשּגרׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָחרׁש

לחזר אסּורה ― לפּקח לֹומר צרי ואין אחר, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹלחרׁש
והלכה ׁשּנתּגרׁשה, ּפּקח ׁשל אׁשּתֹו אבל החרׁש. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלבעלּה
הּפּקח. לבעלּה לחזר מּתרת ― ונתּגרׁשה לחרׁש, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻונּׂשאת

.ÊËעם ודינּה מּמּנּו, מגרׁשת אינּה ― (ּבאיׁש) ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהממאנת
היא מעֹולם: קּדׁשּה ׁשּלא מי עם ּכדינּה ּבֹו ׁשּמאנה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבעלּה
מן ּפסלּה ולא ּבקרֹובֹותיה, מּתר והּוא ּבקרֹוביו, ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָֹֻֻמּתרת
מאנה אֹו מת אֹו האחר וגרׁשּה לאחר, נּׂשאת ואם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֻהּכהּנה.
גרׁשּה אפּלּו אּלא עֹוד, ולא לראׁשֹון. לחזר מּתרת ― ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻּבֹו
ׁשּמאנה אחר לאחר ונּׂשאת ּבֹו, ּומאנה והחזירּה, ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹון
הּיֹוצאת ׁשּכל לראׁשֹון; לחזר מּתרת ― האחר וגרׁשּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּבֹו,
נתּגרׁשה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי ― גט ׁשּקדמֹו ּפי על אף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבמאּון,
את המגרׁש אבל לֹו. לחזר ּומּתרת מעֹולם, ּבגט ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻמּמּנּו
לחזר אסּורה ― ּבֹו ּומאנה לאחר, ונּׂשאת ּבגט, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָֹהּקטּנה
מן ׁשּיצאת ּפי על אף ּבגט, מּמּנּו ׁשּיצאת מּפני ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלראׁשֹון,
מת. אֹו האחרֹון ּגרׁשּה אם לֹומר צרי ואין ּבמאּון. ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָהאחרֹון
הּגרּוׁשֹות, ּכׁשאר ּולאחיו, ולבנֹו הראׁשֹון לאבי אסּורה ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָוכן

ּבמאּון. האחרֹון מן ׁשּיצאת ּפי על ְֲִִֵֶַַַָָָאף
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.ÊÈּככּלתֹו ׁשּנראת מּפני לאביו, אסּורה ― ּביבם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהממאנת
אם ,לפיכ מּתרת. ― קרֹובים לׁשאר אבל ּבנֹו; ׁשּמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֻּבעת

לאחיו. מּתרת ― היבמין מן ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻמאנה
.ÁÈלא זֹו הרי ― ׁשּנתאלמנה אֹו ׁשּנתּגרׁשה אּׁשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּכל

מּיֹום חּוץ יֹום, ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד ּתתארס ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹּתּנּׂשא
ּכדי ּבֹו, ׁשּנתארסה מּיֹום וחּוץ ּבֹו ּבעלּה ׁשּמת אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנתּגרׁשה
זרעֹו ּבין להבחין מעּברת, אינּה אֹו מעּברת היא אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּיּודע

ׁשני. ׁשל לזרעֹו ראׁשֹון ְְִִֵֶֶַׁשל
.ËÈעל היה ואפּלּו למגרׁשת. מֹונין הּגט ּכתיבת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּומּיֹום

מּיֹום ― ׁשנים ּכּמה לאחר אּלא לידּה הּגיע ׁשּלא אֹו ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּתנאי,
לּה. מּׁשּכתבֹו עּמּה מתיחד אינֹו ׁשהרי מֹונין, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכתיבה

.Î,לילד ראּויה ׁשאינּה אּׁשה ׁשאפּלּו היא, חכמים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּוגזרת
צריכה ― הארּוסין מן נתאלמנה אֹו נתּגרׁשה ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָואפּלּו
אֹו עקרה אֹו זקנה אֹו קטּנה אפּלּו יֹום. ּתׁשעים ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָלהמּתין
חבּוׁש אֹו חֹולה אֹו הּים ּבמדינת ּבעלּה ואפּלּו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָאילֹונית,
צריכֹות ― הארּוסין מן ּבתּולה ואפּלּו האסּורין, ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָּבבית

יֹום. ּתׁשעים ְְְִִִַלהמּתין
.‡Îממּתינין ― ׁשּנתּגּירה וּגּיֹורת ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשפחה

אֹותן מפריׁשין ― ׁשּנתּגּירּו ואׁשּתֹו גר ואפּלּו יֹום. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָּתׁשעים
לזרע ּבקדּׁשה ׁשּנזרע זרע ּבין להבחין ּכדי יֹום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻּתׁשעים
לּה ׁשּנתנה ּפי על אף ּתאר, יפת וכן ּבקדּׁשה. נזרע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
ּתׁשעים להמּתין צריכה ― עצמּה לתּקנת יֹום ׁשלׁשים ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָּתֹורה

הּתׁשעים. מּכלל והּׁשלׁשים הּולד. לתּקנת ְְְְְִִִִַַַַַַָָָיֹום
.Î.בגרּוׁשה אּלא גזרּו לא להמּתין. צריכה אינּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהממאנת

עצמּה ׁשּמׁשּמרת מּפני להמּתין, צריכה אינּה המזּנה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכן
להמּתין. צריכֹות אינן ּומפּתה אנּוסה וכן ּתתעּבר. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻׁשּלא

.‚Î,לבעלּה אסּורה ׁשהיא ונֹודע ּבטעּות, ׁשּנּׂשאת ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָמי
ראּויה ׁשאינּה קטּנה היתה אם מּתחּתיו, ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוהֹוציאּוה
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו דבר ׁשּזה להמּתין; צריכה אינּה ― ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלילד

ּבֹו. גזרּו לא ּברב מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ְְְֵֶָָָָָֹֹוכל
.„Îּוברח ארס אֹותֹו. מנּדין ― יֹום ּתׁשעים ּבתֹו ְְְְִִִֵֵַַַַָָהמארס

מפריׁשין ― יֹום ּתׁשעים ּבתֹו ּכנס אֹותֹו. מנּדין אין ―ְְְְִִִִִֵַַַָ
אׁשּתֹו. עם ויעמד זמן, אחר עד ְְְֲִִַַַַַָֹאֹותן

.‰Îּומינקת חברֹו מעּברת אדם יּׂשא ׁשּלא חכמים, ּגזרּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻוכן
יּזיק ׁשּמא מעּברת, היא למי ידּוע ׁשהּזרע ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻחברֹו.
ּומניקה חברֹו. ּבן על מקּפיד ׁשאינֹו ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּולד
החלב לרּפאת מקּפיד אינֹו והּוא החלב, יתעּכר ׁשּמא ―ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּכׁשּיתעּכר. לחלב הּמֹועילין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבּדברים
.ÂÎחּוץ חדׁש. ועּׂשרים ארּבעה היניקה? זמן הּוא ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹּכּמה

ּבֹו. ׁשּנתארסה ּומּיֹום ּבֹו ׁשּנֹולד ְְִִִֶֶַָָמּיֹום
.ÊÎ.זה זמן אחר עד לארס אסּור ּכ לּׂשא ׁשאסּור ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכׁשם

ועּׂשרים ארּבעה ּבתֹו ׁשּגמלּתּו אֹו למניקה ּבנּה נתנה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָאפּלּו
ואין לּנּׂשא, מּתרת ― ּבנּה מת ּתּנּׂשא. לא ― ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֻחדׁש

ּתהרגּנּו. ׁשּמא ְְִֶֶַַָחֹוׁשׁשין
.ÁÎיֹוציא ― זה זמן ּבתֹו מניקה אֹו מעּברת ונּׂשא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻעבר

אחר יחזירּנה ― יּׂשראל היה ואם ּכהן. היה ואפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹבגט,
זמן ּולאחר ּוברח, נּׂשא מניקה. ׁשל חדׁש ועּׂשרים ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹארּבעה
אֹו מעּברת ארס ּכלּום. ּבכ אין ― אׁשּתֹו עם ויׁשב ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּבא

זמן אחר עד לכנס ולא להֹוציא. אֹותֹו ּכֹופין אין ― ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹמניקה
הּולד. ׁשּימּות עד אֹו ְִֶַַַָָָָהיניקה

  
אני‡. ּוגרּוׁשה הייתי איׁש אׁשת ואמרה: ׁשּבאה ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

אׁשת החזקה ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה נאמנת; ―ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
להּתיר נאמנת אינּה ― ּבעלי ּגרׁשני ואמרה: ּובאה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאיׁש,
מת ואם לעֹולם. לּכהּנה עצמּה ּפסלה אבל לּׁשּוק, ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֻעצמּה

לדברי חֹוׁשׁשין ― מתיּבמת.ּבעלּה ולא וחֹולצת ה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
.ׁשם ׁשאין ּפי על אף גרּוׁשה, ׁשהיא עדים ׁשני לּה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהיּו

ידּה מּתחת גט הֹוציאה לכּתחּלה. ּתּנּׂשא זֹו הרי ― ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּגט
אף ּבֹו, ותּנּׂשא נאמנת זֹו הרי ― ּבזה ּבעלי ּגרׁשני ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואמרה:

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מקּים, ׁשאינֹו ּפי ְְְִֵֵֶֶַַָֻעל
נפל‚. אּלא לּה, נתּתיו לא אמר: אם וערער: הּבעל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבא

לּה ׁשּכתבֹו הֹודה ׁשהרי נאמן, אינֹו ― אֹותֹו ּומצאה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמּמּני
ּתנאי על הּבעל: אמר אם אבל ידּה; מּתחת יֹוצא הּוא ְֲֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָוהרי
יתקּים ― הּוא מזּיף ּכתבּתיו, לא מעֹולם היה, ּפּקדֹון ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻהיה,
― נתקּים לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו מסירה, ּבעדי אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבחֹותמיו
נפׁשּה ּפסלה אבל לאחרים, מּתרת להיֹות מגרׁשת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאינּה
ּפיה, ּבהֹודאת עצמּה ּפסלה ׁשהרי ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמּכהּנה,

אּסּור. ׁשל ּכחתיכה עצמּה ְְְֲִִֶַַָָָָועּׂשתה
והּוא„. ּגּטי, ואבד ּגרׁשּתני אֹומרת: היא ּובעלּה, היא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאה

זֹו הרי אׁשּתֹו, ׁשהחזקה ּפי על אף ― גרׁשּתי לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֻאֹומר:
ּבעלּה. ּבפני ּפניה מעּזה אּׁשה אין חזקה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָנאמנת;

וחֹוׁשׁשים‰. נאמן. אינֹו ― אׁשּתי את ּגרׁשּתי הּבעל: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
― ׁשּגרׁשּה לֹו הֹודת ואפּלּו מגרׁשת. ספק ותהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלדבריו,
והיא ּגרׁשּה ּבטל ּבגט אֹו לקלקלּה, יתּכּון ׁשּמא נאמן; ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאינֹו
מאמינּה, ׁשהּוא מּפני ּבֹו ּפניה ּתעז ׁשּמא [אֹו יֹודעת, ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאינּה
לֹו: אֹומרים לפיכ ׁשּלּה. האּסּור ּכבד יֹודעת] אינּה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹוהיא
עּתה אֹותּה ּגרׁש קּימים, אּתם הרי ― הּדבר אמת ֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאם

ְֵָּבפנינּו.
.Â,'נתּגרׁשה 'לא אֹומרים ּוׁשנים 'נתּגרׁשה', אֹומרים ְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹׁשנים

זֹו הרי ― 'ּגרׁשּתני' לֹו אֹומרת והיא עֹומד הּבעל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַאפּלּו
אֹותּה סֹומכין ׁשהעדים מּפני ּגמּורה, איׁש אׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבחזקת
והּולד ּתצא ― נּׂשאת אם ,לפיכ ּפניה. ׁשּתעז ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָואפׁשר

ְֵַממזר.
.Êׁשהרי נתּגרׁשה', 'עכׁשיו ּכׁשאמרּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה

אם אבל ;גּט הֹוציאי ― הּדבר אמת אם לּה: ְֱֲִִִִִִֵֶַָָָָאֹומרין
אבד לֹומר יׁש ― נתּגרׁשה' ימים 'מּכּמה העדים ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָאמרּו
עדים ּוׁשני ּבוּדאי', אני 'ּגרּוׁשה אֹומרת והיא והֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּגט.
נּׂשאת אם אֹותן, מכחיׁשין ׁשהּׁשנים ּפי על אף לּה, ְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָמעידין
ּבוּדאי יֹודעין ּובעלּה היא ׁשהרי ּתצא; לא ― מעדיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאחד
אם אבל עצמן. מקלקלין ׁשאין היא וחזקה מּתרת, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהיא
'איני אמרה אם וכן ספק; אצלֹו והּדבר הֹואיל לאחר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָנּׂשאת
והּולד ּתצא זֹו הרי ― מעדיה לאחד נּׂשאת אפּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיֹודעת',

ממזר. ְְֵֵַספק
.Áלא' אֹומרים ּוׁשנים ׁשּנתּגרׁשה', 'ראינּוה ׁשנים ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאמרּו

לא זֹו הרי ― אחת ּבחצר ׁשרּוים ּכּלם היּו אם ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻראינּוה',
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אדם ׁשּבני ּכׁשר, והּולד ּתצא לא ― נּׂשאת ואם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹּתּנּׂשא;
ּבצנעה. לגרׁש ְְְֲִִֵָָעּׂשּויין

.Ë:ואמר אחד עד ּובא איׁש, אׁשת החזקה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהאּׁשה
לא ואמר: אחד עד ּובא ונתּגרׁשה, היתה איׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹאׁשת
ואחד איׁש, אׁשת ׁשהיא מעידין ׁשניהן הרי ― ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנתּגרׁשה
ׁשנים. ּבמקֹום אחד ׁשל ּדבריו ואין גרּוׁשה, ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמעיד

ּתצא. ― נּׂשאת ואם ּתּנּׂשא, לא ְְִִִִֵֵֵָָָֹּולפיכ
.Èזֹו אֹומר: זה אחרת, מּמדינה ׁשּבאּו אנׁשים ּוׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּׁשה

והאּׁשה עבּדי, וזה אׁשּתי זֹו אֹומר: וזה עבּדי, וזה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָאׁשּתי
ּפי על ואף לּכל. מּתרת היא הרי ― עבדי ׁשניהן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻאֹומרת:
העיד מהן אחד וכל הֹואיל איׁש, ּבאׁשת החזיקּוה ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשּׁשניהן

נאמנין. אינן ְְֱִֵֶַָָלעצמֹו,
.‡È:אֹומר והּבעל ידֹו, מּתחת גט ׁשהֹוציא קּבלה ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשליח

ּכמֹו מסירה, ּבעדי אֹו ּבחֹותמיו יתקּים ― הּוא ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֻמזּיף
אֹומר: והּׁשליח לֹו, נתּתיו לפּקדֹון הּבעל: אמר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָׁשּבארנּו.
יֹוצא הּגט היה אם וכן נאמן. הּׁשליח ― לי נתנֹו ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלגרּוׁשין
והּׁשליח לי, נתנֹו זה ׁשליח אֹומרת: והיא האּׁשה, ידי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּתחת
לא אֹומר: והּבעל לי, נתנֹו ּולגרּוׁשין לּה נתּתיו ּכן ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָֹאֹומר:
מגרׁשת. והיא נאמן הּׁשליח ― לפּקדֹון אּלא לֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹנתּתיו

.Èנתּתיו 'לגרּוׁשין אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף הּגט, ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָאבד
מגרׁשת; ספק זֹו הרי ― לּה' 'נתּתיו אֹומר והּׁשליח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלּׁשליח'
ּובעל. אחד עד אּלא ּכאן ואין איׁש, אׁשת החזקה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהרי
הּׁשליח ּונתנֹו לגרּוׁשין לֹו נתנֹו ּבפני האּׁשה: אמרה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָואפּלּו
ׁשּתעז אפׁשר אֹותּה, סֹועדין והּׁשליח והּבעל הֹואיל ― ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלי

נתּגרׁשה. לא וׁשּמא ְְְִֶֶָָָָָֹּפניה,
.‚Èׁשני ּבפני לּה ּוׁשלחֹו לאּׁשה ּגט ׁשּקּבל קּבלה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשליח

מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּונטלּתּו, לידּה הּגט והּגיע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעדים,
קּבלה ׁשליח אֹו לּה ׁשלחֹו ּבעלּה אם יֹודעת אינּה והיא ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָידּה,
ּכמֹו מגרׁשת, זֹו הרי ― ּבעלּה ׁשל ׁשלּוחֹו אֹו ְְְְֲֵֶֶֶֶַָָֹׁשּלּה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„È― ּבטל גט ׁשהּוא אֹו ּכתבֹו, ׁשּלא וערער ּבעל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבא

יצא לּה ׁשּנתנּו ׁשהּגט מעידים עדים ׁשהרי ּבחֹותמיו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָיתקּים
אינּה ׁשהיא ּפי על ואף ּכידּה; ׁשּידֹו ׁשלּוחּה יד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּתחת
מגרׁשת. אינּה ― נתקּים לא ואם ידעּו. העדים הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹיֹודעת,

.ÂËלמדינת ּובעלּה היא והלכה איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמי
מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, וׁשלֹום לבינּה ּבינֹו וׁשלֹום ְְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָָהּים,
מקלקלת ׁשאינּה חזקה ּתתיּבם. אֹו ותּנּׂשא נאמנת, ― ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעלי
זה, ועל הראׁשֹון ּבעלּה על עצמּה ותאסר ― ְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָֹעצמּה
ּבדבר ― ממזרין ּבניה ולהיֹות ּומּזה, מּזה ּכתּבתּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻותפסיד
טענה; לטען ולא להכחיׁש אפׁשר ואי לּכל, להּגלֹות ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹהעּׂשּוי
אם וכן חי. ׁשהּוא יּודע אֹו לבֹוא, סֹופֹו ― חי הּוא ְִִִֵֶֶַַַָָׁשאם
ּפיו, על ּתּנּׂשא ― ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד אחד עד ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבא
ועד ׁשפחה אֹו אּׁשה אֹו עבד אפּלּו להּגלֹות. עּׂשּוי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהּדבר
נאמנים ― קרֹוביו מּפי ׁשפחה, מּפי עבד, מּפי ― עד ְְֱִִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָמּפי
ּפיהם. על ּתתיּבם אֹו אׁשּתֹו ותּנּׂשא ּפלֹוני', 'מת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָלֹומר

.ÊË,נׁשים מחמׁש חּוץ זֹו, עדּות לּה להעיד נאמנים ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוהּכל
ּבמיתת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין זֹו, את זֹו ּׂשֹונאֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָׁשחזקתם
הן: ואּלּו קּים. הּוא ועדין עליו לאסרּה יתּכּונּו ׁשּמא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבעלּה,

אפּלּו ּבעלּה. ּובת ויבמּתּה, וצרתּה, חמֹותּה, ּובת ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָָחמֹותּה,
ּכמֹו ּפיו, על ּומּׂשיאין נאמן, ― ּתּמֹו לפי הּמסיח ְְֱִִִִִֵֶַַַַַָֻעּכּו"ם

נאמן. אינֹו ― להעיד נתּכּון ואם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיתּבאר.
.ÊÈּבאּׁשה להעיד ּבא אם הּתֹורה: מן ּבעברה הּפסּול ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוכן

נ אינֹו ― ּבעלּה ―ׁשּמת ּתּמֹו לפי מסיח היה ואם אמן, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
― מּדבריהם ּפסּול אבל העּכּו"ם. מן ּפחּות זה אין ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנאמן.

אּׁשה. לעדּות ְֱִֵֶָָנאמן
.ÁÈעל להּנּׂשא והּתירּוה ּבעלּה, ׁשּמת והעיד אחד עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבא

מת' 'לא ואמר הראׁשֹון את והכחיׁש אחר ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּפיו,
נאמן אחד ׁשעד ותּנּׂשא; מהּתרּה ּתצא לא זֹו הרי ―ְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
אחד ׁשל ּדבריו ואין עדּיֹות, ּבׁשאר עדים ּכׁשני אּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֻּבעדּות

ׁשנים. ְְִִַּבמקֹום
.ËÈ,'מת 'לא אֹומר וזה 'מת' אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהם ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבאּו

לא זֹו הרי ― מת' 'לא אֹומרת ואּׁשה 'מת' אֹומרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹאּׁשה
נּׂשאת ואם ספק. ׁשהיא מּפני ּתצא, ― נּׂשאת ואם ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּתּנּׂשא,
לא זֹו הרי ― ׁשּמת' לי 'ּברי אֹומרת והיא לּה, ׁשהעיד ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹלעד
ׁשּנּׂשאת ּפי על אף ― מת' 'לא ואמרּו ׁשנים ּבאּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתצא.

ֵֵּתצא.
.Îעל ׁשּנּׂשאת אחד העד ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבּמה

ּפי על ׁשּנּׂשאת ּכגֹון אֹותֹו, והכחיׁשּו ׁשּבאּו הּׁשנים ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּפיו
אּׁשה ּפי על ׁשּנּׂשאת אֹו מת', 'לא ואמרּו ׁשנים ּובאּו ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹאיׁש
ּדבריהן ׁשל ּפסּולין ׁשני אֹו נׁשים ׁשּתי ּובאּו עצמּה ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
רּבֹות ונׁשים 'מת' אֹומר ּכׁשר עד אבל מת'; 'לא ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹואמרּו
זה הרי ― מת' 'לא אֹומרים פסּולין אֹו מת', 'לא ְְְֲִִֵֵֵֶֹֹאֹומרֹות
אֹומרת והיא מעדיה לאחד נּׂשאת ואם מחצה, על ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכמחצה

ּתצא. לא זֹו הרי ― מת' ֲֵֵֵֵַַֹ'וּדאי
.‡Îואחר ּבעלי', 'מת ׁשאמרה היא אֹו 'מת' אֹומרת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאּׁשה

ואם ּתּנּׂשא, לא זֹו הרי ― מת' 'לא ואמר ּכׁשר עד ּבא ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹּכ
ּתצא. ― ִֵֵָנּׂשאת

.Î― 'מת' אֹומרֹות נׁשים ּוׁשּתי מת' 'לא אֹומרת ְְִִֵֵֵֶֶָָֹאּׁשה
ואחת מת' 'לא נׁשים עּׂשר אמרּו אם וכן ּתּנּׂשא. זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהרי
ׁשנים אֹומרים ׁשאין ּתּנּׂשא. זֹו הרי ― 'מת' אֹומרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָעּׂשרה
אחר הּל ― ּבפסּולין אבל ּכׁשרים, ּבעדים אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּכמאה

להחמיר. ּבין להקל ּבין ְְְִֵֵֵַָָֹהרב,
.‚Î― מת' 'לא אֹומרים ּוׁשנים 'מת' אֹומרים עדים ְְְְִִִִֵֵֵֵַֹׁשני

ספק. ׁשהיא מּפני ּתצא, ― נּׂשאת ואם ּתּנּׂשא, לא זֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹהרי
― ׁשּמת' לי 'ּברי אֹומרת והיא מעדיה, לאחד נּׂשאת ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָואם

ּתצא. לא זֹו ֲֵֵֵֹהרי
.„Îמת' ואמרה מהן אחת ּובאה נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמי

וצרתּה ׁשּבארנּו; ּכמֹו עצמּה, ּפי על ּתּנּׂשא זֹו הרי ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעלי'
ּתחּלה זֹו נּׂשאת ואפּלּו לחברּתּה. מעידה צרה ׁשאין ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאסּורה,
עצמּה אֹוסרת היתה לא ּבעלּה מת לא אּלּו אֹומרין: אין ―ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשּתיהן ׁשּיאסרּו היא רֹוצה ּבצרתּה מּׂשנאתּה ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָעליו;
אֹותּה מכחׁשת וצרתּה ּבעלי', 'מת אֹומרת זאת ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעליו.
מעידה ׁשאינּה ּכׁשם ּתּנּׂשא; זֹו הרי ― מת' 'לא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹואֹומרת
זאת לאסרּה. לּה להעיד יכֹולה אינּה ּכ להּתירּה, ְְְְְִִֵַָָָָָָָָָֹלּה
ּוׁשּתיהן הֹואיל ― 'נהרג' אֹומרת וצרתּה 'מת' ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאֹומרת

יּנּׂשאּו. אּלּו הרי קּים, ׁשאינֹו ְֲִֵֵֵֵֶַָָאֹומרֹות
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פי              
  

אדם ׁשּבני ּכׁשר, והּולד ּתצא לא ― נּׂשאת ואם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹּתּנּׂשא;
ּבצנעה. לגרׁש ְְְֲִִֵָָעּׂשּויין

.Ë:ואמר אחד עד ּובא איׁש, אׁשת החזקה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהאּׁשה
לא ואמר: אחד עד ּובא ונתּגרׁשה, היתה איׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹאׁשת
ואחד איׁש, אׁשת ׁשהיא מעידין ׁשניהן הרי ― ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנתּגרׁשה
ׁשנים. ּבמקֹום אחד ׁשל ּדבריו ואין גרּוׁשה, ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמעיד

ּתצא. ― נּׂשאת ואם ּתּנּׂשא, לא ְְִִִִֵֵֵָָָֹּולפיכ
.Èזֹו אֹומר: זה אחרת, מּמדינה ׁשּבאּו אנׁשים ּוׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּׁשה

והאּׁשה עבּדי, וזה אׁשּתי זֹו אֹומר: וזה עבּדי, וזה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָאׁשּתי
ּפי על ואף לּכל. מּתרת היא הרי ― עבדי ׁשניהן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻאֹומרת:
העיד מהן אחד וכל הֹואיל איׁש, ּבאׁשת החזיקּוה ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשּׁשניהן

נאמנין. אינן ְְֱִֵֶַָָלעצמֹו,
.‡È:אֹומר והּבעל ידֹו, מּתחת גט ׁשהֹוציא קּבלה ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשליח

ּכמֹו מסירה, ּבעדי אֹו ּבחֹותמיו יתקּים ― הּוא ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֻמזּיף
אֹומר: והּׁשליח לֹו, נתּתיו לפּקדֹון הּבעל: אמר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָׁשּבארנּו.
יֹוצא הּגט היה אם וכן נאמן. הּׁשליח ― לי נתנֹו ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלגרּוׁשין
והּׁשליח לי, נתנֹו זה ׁשליח אֹומרת: והיא האּׁשה, ידי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּתחת
לא אֹומר: והּבעל לי, נתנֹו ּולגרּוׁשין לּה נתּתיו ּכן ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָֹאֹומר:
מגרׁשת. והיא נאמן הּׁשליח ― לפּקדֹון אּלא לֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹנתּתיו

.Èנתּתיו 'לגרּוׁשין אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף הּגט, ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָאבד
מגרׁשת; ספק זֹו הרי ― לּה' 'נתּתיו אֹומר והּׁשליח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלּׁשליח'
ּובעל. אחד עד אּלא ּכאן ואין איׁש, אׁשת החזקה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהרי
הּׁשליח ּונתנֹו לגרּוׁשין לֹו נתנֹו ּבפני האּׁשה: אמרה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָואפּלּו
ׁשּתעז אפׁשר אֹותּה, סֹועדין והּׁשליח והּבעל הֹואיל ― ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלי

נתּגרׁשה. לא וׁשּמא ְְְִֶֶָָָָָֹּפניה,
.‚Èׁשני ּבפני לּה ּוׁשלחֹו לאּׁשה ּגט ׁשּקּבל קּבלה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשליח

מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּונטלּתּו, לידּה הּגט והּגיע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעדים,
קּבלה ׁשליח אֹו לּה ׁשלחֹו ּבעלּה אם יֹודעת אינּה והיא ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָידּה,
ּכמֹו מגרׁשת, זֹו הרי ― ּבעלּה ׁשל ׁשלּוחֹו אֹו ְְְְֲֵֶֶֶֶַָָֹׁשּלּה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„È― ּבטל גט ׁשהּוא אֹו ּכתבֹו, ׁשּלא וערער ּבעל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבא

יצא לּה ׁשּנתנּו ׁשהּגט מעידים עדים ׁשהרי ּבחֹותמיו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָיתקּים
אינּה ׁשהיא ּפי על ואף ּכידּה; ׁשּידֹו ׁשלּוחּה יד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּתחת
מגרׁשת. אינּה ― נתקּים לא ואם ידעּו. העדים הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹיֹודעת,

.ÂËלמדינת ּובעלּה היא והלכה איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמי
מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, וׁשלֹום לבינּה ּבינֹו וׁשלֹום ְְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָָהּים,
מקלקלת ׁשאינּה חזקה ּתתיּבם. אֹו ותּנּׂשא נאמנת, ― ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעלי
זה, ועל הראׁשֹון ּבעלּה על עצמּה ותאסר ― ְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָֹעצמּה
ּבדבר ― ממזרין ּבניה ולהיֹות ּומּזה, מּזה ּכתּבתּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻותפסיד
טענה; לטען ולא להכחיׁש אפׁשר ואי לּכל, להּגלֹות ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹהעּׂשּוי
אם וכן חי. ׁשהּוא יּודע אֹו לבֹוא, סֹופֹו ― חי הּוא ְִִִֵֶֶַַַָָׁשאם
ּפיו, על ּתּנּׂשא ― ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד אחד עד ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבא
ועד ׁשפחה אֹו אּׁשה אֹו עבד אפּלּו להּגלֹות. עּׂשּוי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהּדבר
נאמנים ― קרֹוביו מּפי ׁשפחה, מּפי עבד, מּפי ― עד ְְֱִִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָמּפי
ּפיהם. על ּתתיּבם אֹו אׁשּתֹו ותּנּׂשא ּפלֹוני', 'מת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָלֹומר

.ÊË,נׁשים מחמׁש חּוץ זֹו, עדּות לּה להעיד נאמנים ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוהּכל
ּבמיתת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין זֹו, את זֹו ּׂשֹונאֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָׁשחזקתם
הן: ואּלּו קּים. הּוא ועדין עליו לאסרּה יתּכּונּו ׁשּמא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבעלּה,

אפּלּו ּבעלּה. ּובת ויבמּתּה, וצרתּה, חמֹותּה, ּובת ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָָחמֹותּה,
ּכמֹו ּפיו, על ּומּׂשיאין נאמן, ― ּתּמֹו לפי הּמסיח ְְֱִִִִִֵֶַַַַַָֻעּכּו"ם

נאמן. אינֹו ― להעיד נתּכּון ואם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיתּבאר.
.ÊÈּבאּׁשה להעיד ּבא אם הּתֹורה: מן ּבעברה הּפסּול ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוכן

נ אינֹו ― ּבעלּה ―ׁשּמת ּתּמֹו לפי מסיח היה ואם אמן, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
― מּדבריהם ּפסּול אבל העּכּו"ם. מן ּפחּות זה אין ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנאמן.

אּׁשה. לעדּות ְֱִֵֶָָנאמן
.ÁÈעל להּנּׂשא והּתירּוה ּבעלּה, ׁשּמת והעיד אחד עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבא

מת' 'לא ואמר הראׁשֹון את והכחיׁש אחר ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּפיו,
נאמן אחד ׁשעד ותּנּׂשא; מהּתרּה ּתצא לא זֹו הרי ―ְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
אחד ׁשל ּדבריו ואין עדּיֹות, ּבׁשאר עדים ּכׁשני אּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֻּבעדּות

ׁשנים. ְְִִַּבמקֹום
.ËÈ,'מת 'לא אֹומר וזה 'מת' אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהם ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבאּו

לא זֹו הרי ― מת' 'לא אֹומרת ואּׁשה 'מת' אֹומרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹאּׁשה
נּׂשאת ואם ספק. ׁשהיא מּפני ּתצא, ― נּׂשאת ואם ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּתּנּׂשא,
לא זֹו הרי ― ׁשּמת' לי 'ּברי אֹומרת והיא לּה, ׁשהעיד ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹלעד
ׁשּנּׂשאת ּפי על אף ― מת' 'לא ואמרּו ׁשנים ּבאּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתצא.

ֵֵּתצא.
.Îעל ׁשּנּׂשאת אחד העד ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבּמה

ּפי על ׁשּנּׂשאת ּכגֹון אֹותֹו, והכחיׁשּו ׁשּבאּו הּׁשנים ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּפיו
אּׁשה ּפי על ׁשּנּׂשאת אֹו מת', 'לא ואמרּו ׁשנים ּובאּו ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹאיׁש
ּדבריהן ׁשל ּפסּולין ׁשני אֹו נׁשים ׁשּתי ּובאּו עצמּה ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
רּבֹות ונׁשים 'מת' אֹומר ּכׁשר עד אבל מת'; 'לא ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹואמרּו
זה הרי ― מת' 'לא אֹומרים פסּולין אֹו מת', 'לא ְְְֲִִֵֵֵֶֹֹאֹומרֹות
אֹומרת והיא מעדיה לאחד נּׂשאת ואם מחצה, על ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכמחצה

ּתצא. לא זֹו הרי ― מת' ֲֵֵֵֵַַֹ'וּדאי
.‡Îואחר ּבעלי', 'מת ׁשאמרה היא אֹו 'מת' אֹומרת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאּׁשה

ואם ּתּנּׂשא, לא זֹו הרי ― מת' 'לא ואמר ּכׁשר עד ּבא ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹּכ
ּתצא. ― ִֵֵָנּׂשאת

.Î― 'מת' אֹומרֹות נׁשים ּוׁשּתי מת' 'לא אֹומרת ְְִִֵֵֵֶֶָָֹאּׁשה
ואחת מת' 'לא נׁשים עּׂשר אמרּו אם וכן ּתּנּׂשא. זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהרי
ׁשנים אֹומרים ׁשאין ּתּנּׂשא. זֹו הרי ― 'מת' אֹומרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָעּׂשרה
אחר הּל ― ּבפסּולין אבל ּכׁשרים, ּבעדים אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּכמאה

להחמיר. ּבין להקל ּבין ְְְִֵֵֵַָָֹהרב,
.‚Î― מת' 'לא אֹומרים ּוׁשנים 'מת' אֹומרים עדים ְְְְִִִִֵֵֵֵַֹׁשני

ספק. ׁשהיא מּפני ּתצא, ― נּׂשאת ואם ּתּנּׂשא, לא זֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹהרי
― ׁשּמת' לי 'ּברי אֹומרת והיא מעדיה, לאחד נּׂשאת ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָואם

ּתצא. לא זֹו ֲֵֵֵֹהרי
.„Îמת' ואמרה מהן אחת ּובאה נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמי

וצרתּה ׁשּבארנּו; ּכמֹו עצמּה, ּפי על ּתּנּׂשא זֹו הרי ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעלי'
ּתחּלה זֹו נּׂשאת ואפּלּו לחברּתּה. מעידה צרה ׁשאין ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאסּורה,
עצמּה אֹוסרת היתה לא ּבעלּה מת לא אּלּו אֹומרין: אין ―ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשּתיהן ׁשּיאסרּו היא רֹוצה ּבצרתּה מּׂשנאתּה ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָעליו;
אֹותּה מכחׁשת וצרתּה ּבעלי', 'מת אֹומרת זאת ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעליו.
מעידה ׁשאינּה ּכׁשם ּתּנּׂשא; זֹו הרי ― מת' 'לא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹואֹומרת
זאת לאסרּה. לּה להעיד יכֹולה אינּה ּכ להּתירּה, ְְְְְִִֵַָָָָָָָָָֹלּה
ּוׁשּתיהן הֹואיל ― 'נהרג' אֹומרת וצרתּה 'מת' ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאֹומרת

יּנּׂשאּו. אּלּו הרי קּים, ׁשאינֹו ְֲִֵֵֵֵֶַָָאֹומרֹות
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פב             
  

ה'תש"ע מנחםֿאב ד' חמישי יום

  
ּופלֹוני,‡. ּפלֹוני ּבפני ּגרׁשּתני לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהאּׁשה

ּובעלּה, היא הלכה ּכ ואחר והכחיׁשּוה, העדים אֹותן ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָּובאּו
ּבעֹולם נאמנת;1וׁשלֹום אינּה ― ּבעלי מת ואמרה: ּובאה , ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

הח עדׁשּזֹו ּבא ּבעלּה. מּתחת להּׁשמט ורֹוצה ׁשקרנית, זקה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
ּׂשכרה היא ׁשּמא ּתּנּׂשא, לא ― ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאחד

עד.2אֹותֹו לּה יׁש ׁשהרי ּתצא, לא ― נּׂשאת ואם ;ְֲִִֵֵֵֵֵֶָָֹ
.ּבעלי מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה היתה אם ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָָוכן

ּבינֹו ׁשלֹום ׁשהיה ּפי על ואף נאמנת, אינּה ― ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמלחמה
ותאמר למיתה ׁשרּבן ּדברים על ּדעּתּה ּתסמ (ׁשּמא) ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻלבינּה;
ּבעלּה ׁשהיה והאחרֹונים הראׁשֹונים ׁשּנהרגּו ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ'מת'.
נהרג ואּלּו, אּלּו ׁשּנהרגּו מאחר אֹומרת: היא ׁשהרי ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאמצען,
ּבּמלחמה 'מת אמרה ואפּלּו נאמנת, אינּה לפיכ ּבכללן. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּוא

מּטתֹו'3ּוקברּתיו' על 'מת אמרה אם אבל נאמנת4. ―5. ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבעֹולם‚. מלחמה החזקה מלחמה6לא ואמרה: ּובאה , ְְְְְְִִָָָָָָָָָָָֹֻ

לכּתחּלה, ּתּנּׂשא לא ― ּבּמלחמה ּומת ּפלֹוני ּבמקֹום ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹהיתה
ּתצא. לא ― נּׂשאת ְִִֵֵָֹואם

הּמּפלת„. ּתחת ּבעלי מת ׁשאמרה: האּׁשה אינּה7וכן ― ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּלּוח היה אם וכן נׁשכֹו8נאמנת. ואמרה: ועקרּבים, נחׁשים ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא נאמנת, אינּה ― ומת עקרב אֹו ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנחׁש
ּבנׁשיכה ּכ ׁשּמתּו אנׁשים רב .9על ְֲִִִֵֶַָָָֹ

ּבית‰. עלינּו עּׁשנּו ואני10אמרה: מת הּוא מערה, אֹו ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
לֹו. נעּׂשה ּכ נס לּה ׁשּנעּׂשה ּכׁשם נאמנת; אינּה ― ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנּצלּתי

נאמנת אינּה ― ּבעלי מת ואמרה: רעבֹון ׁשנת מת11היתה ; ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
נאמנת ― .12ּוקברּתיו ְְֱִֶֶֶַ

.Âואני נהרג הּוא לסטים, אֹו עּכּו"ם עלינּו נפלּו ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָאמרה:
הּנׁשים את להרג ּדרּכן ׁשאין נאמנת; ― ּכדי13נּצלּתי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּוא. נּצל ּכ היא ׁשּנּצלה ּכׁשם ְְִֵֶֶַַָָֹֻֻׁשּנאמר:

.Êׁשּדבר נאמנת. ― ּבעלי מת ואמרה: ּבעֹולם דבר ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָהיה
ואפׁשר מת, וזה חי זה הּדבר ׁשּבׁשנת אדם, ּכל ּבפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּפׁשּוט
ּולפי החֹולים, הּזקנים ויּנצלּו חזקים נערים ּבּדבר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּימּותּו
הּמתים. רב על דעּתּה סמכה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹזה

.Áּבּמה אּׁשה. לעדּות ּכׁשר עד מּפי ׁשעד אמרנּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכבר
עבד ּכגֹון ּפלֹוני, ׁשּמת ּדעת ּבן מּפי ׁשּׁשמע אמּורים? ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּדברים

ׁשפחה ―14אֹו קטן מּפי אֹו ׁשֹוטה מּפי ׁשמע אם אבל ; ְֲִִִִִִֶַָָָָָ
ּדבריהם. על סֹומכין ואין מעיד, ְְְִִִֵֵֵֵֶַאינֹו

.Ëמהסּפד ּבאנּו עכׁשיו אֹומרין: ׁשהן הּתינֹוקֹות מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשמע
עלה ּופלֹוני החכם, ּופלֹוני ׁשם, היּו ספּדנין וכ ּכ ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָּפלֹוני,
מּפיהן מעיד זה הרי ― ּבמּטתֹו עּׂשּו וכ ּכ מּטתֹו, ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאחר

הּד ּפי האּלּועל אׁשּתֹו.15ברים את ּומּׂשיאין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
.Èעל ּתּנּׂשא זֹו הרי ― ּפלֹוני את הרגּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיּׂשראל

רׁשע עצמֹו מּׂשים אדם ׁשאין ׁשּמת16ּפיו; העיד והרי ,17. ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
.‡Èמּׂשיאין ― ּתּמֹו לפי ׁשהסיח ׁשהעּכּו"ם אמרנּו, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכבר

ׁשּמת, לפלֹוני אֹוי ואמר: מסיח עּכּו"ם היה ּכיצד? ּפיו. ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעל
מסיח ׁשהיה אֹו עּמי; עּׂשה טֹובה וכּמה נאה היה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּכּמה
עּמנּו מהּל ׁשהיה ּפלֹוני נפל ּבּדר ּבא ּכׁשהייתי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואֹומר:
בדברים וכּיֹוצא ּפתאם; מת ּכיצד זה לדבר ּותמהני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹומת,
נאמן זה הרי ― להעיד ּכּונתֹו ׁשאין מראין ׁשהן .18האּלּו ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

.Èמעיד ― ּתּמֹו לפי הּמסיח מעּכּו"ם ׁשּׁשמע ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻיּׂשראל
ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיו. על ותּנּׂשא מּמּנּו, ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשמע

אמתלא ׁשם ּבּׂשיחת19היתה אמתלא ׁשם היתה אם אבל ; ְְְְְֲֲֲִִַַַָָָָָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו אחר, לדבר אּלא יתּכּון לא ׁשּמא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהעּכּו"ם
ׁשהרגּתי ּכדר אֹות אהרג ׁשּלא ,וכ ּכ לי עּׂשה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹלאחד:

ּתּמֹו לפי מסיח זה אין ― אימה20פלֹוני להטיל ׁשּכּונתֹו , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
זה. ֶַעל

.‚Èמערּכאֹות ׁשמע אם הרגנּו21וכן ׁשאמרּו: עּכּו"ם ׁשל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּכדי ּבכזב עצמן ידי מחזיקין ׁשהן נאמנין, אינם ― ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפלֹוני

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן אימה. ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹלהּטיל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נאמנת.1) שאינה בעולם, כשמלחמה שכן וכל בעולם, ששלום פי על אף שהיא2)כלומר, הדבר והוברר שקרנית והוחזקה הואיל
שקר. עד שכירת כדי עד אפילו שקר בתחבולות ממנו להישמט ממשיכה שהיא לחוש יש מוחזקת3)שונאתו, שאינה פי על אף

בעלה. שזה וסוברת אחר קברה בהלה מחמת או מוטעה, ודמיון אומדן מתוך מדברת והיא הואיל במלחמה,4)שקרנית,ֿ שלא
בביתו. מטתו על לקנות5)אלא למערכה סמוך שם הלך אפילו ... המלחמה מן רחוק נהרג או שמת אומרת אם הדין "והוא

נאמנת". בעולם.6)שלל, מלחמה על ידוע לא שמפולת7)כלומר, העיר, בתי כל והפילה סערה רוח שבאה או עליו, הבית נפל
הדמיון. פי על כן ואומרת כמלחמה היא השמים.8)הרי מן עליהם שנשלחו מטתו9)כלומר, על מת אמרה שאם הדבר וברור

מלחמה. בדין שנאמנת כמו האלו, האופנים בכל נאמנת עשן.10)בביתו ונתמלא באש אפי11)הציתוהו אומרתכי מת לא לו
חי. שעזבתו פי על ואף לחיות יוכל לא מזון שבלי דעתה, וסמיכות דמיונה מתוך כך12)שמת, כל בהולה אינה ברעבון כי

בהולה כי וקברתיו, מת לומר: נאמנת אינה במלחמה אבל לקברו, בו נתעסקה ובוודאי מוות, ואימת חרב פחד שם אין כי לברוח,
בלבד. הזייה והוזה מדמה היא ובוודאי לקבור, בו נתעסקה ואיך המלחמה, מפחד לברוח אין13)היא עליה", זיינה כלי "אשה

ולומר עצמה את להטמין אשה יכולה אמרו: ובירושלמי עליה. ומרחמים כאיש, ומריבה מלחמה בעלת שאינה אותה, הורגים הם
הוא". נכרי ולומר עצמו להטמין יכול האיש ואין אני דעת.14)נכרייה בני נאמנים15)והם שאינם סתם, עדות כאן שאין

אותם. ראו עכשיו שרק מיתתו מעסקי דברים סיפור אלא לעצמו16)עליה, הוא קרוב שהרי הרגו, בעצמו שהוא לו להאמין
אמרה: שהתורה אשה, לעדות נאמן אינו וממילא הנפש) את (שרצח רשע נעשה הרי לעצמו נאמן היה אילו כי לעדות, פסול וקרוב

עד". להיות רשע עם ידך תשת לא17)אל והוא הרוצחים עם שהיה ומפרשים, דיבורו" "מחלקים כלומר דבוריה", ו"פלגינן
הרגו. שהוא עצמו על נאמן ואינו להשיאה הוא נאמן נמצא נתכוין18)הרגו, אם שכן וכל נאמן אינו להעיד נתכוין אם אבל

נאמן. שאינו - להינשא עין.19)להתירה למראית הנמקה אשתו.20)תואנה, ולהשיא פלוני אותו הריגת על בתי21)להאמינו
משפט.

             
  

.„Èׁשּׁשאלּו ּפי על אף ּתחּלה, ּתּמֹו לפי ׁשהסיח ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻעּכּו"ם
זה הרי ― המארע ּכל ׁשּיפרׁש עד ּובדקּוהּו ּכ אחר ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאֹותֹו

ּפיו. על ּומּׂשיאין ֱִִִֶַַָנאמן,
.ÂËאפּלּו ּפלֹוני', ׁשּמת 'ׁשמעּתי ׁשאמר ׁשהעד הֹודענּו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכבר

אּׁשה, לעדּות ּכׁשר זה הרי ― מעבד ׁשּׁשמעה מאּׁשה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשמע
ּפיו על העבד:22ּומּׂשיאין אֹו האּׁשה אֹו העד אמר אם אבל . ֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ראית היא אֹותֹו: ׁשֹואלין ― ׁשּמת ראיתיו ואני ּפלֹוני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָמת
ואם נאמן, ― ּברּור ּבדבר העיד אם ׁשּמת? ידעּת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּובּמה

למיתה ׁשרּבן ּבדברים אׁשּתֹו;23העיד את מּׂשיאין אין ― ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֻ
וּדאי ׁשּמת ּכׁשראּוהּו אּלא ׁשּמת האדם על מעידין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאין

ספק. ּבֹו ְֵֵָואין
.ÊË― הּגדֹול ּבּים טבע אפּלּו לּים, ׁשּנפל ראּוהּו ֲִֵֶַַַַַַָָָָָָּכיצד?

נפל ואם אחר. ּבמקֹום יצא ׁשּמא ׁשּמת, עליו מעידין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאין
ּכל ורֹואה ׁשעֹומד מערה, אֹו ּבֹור ּכגֹון מקּבצים, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻלמים

נפׁשֹו24סביביו ׁשּתצא ּכדי וׁשהה מעידין25, ― עלה ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ּבּים, הׁשליכּוהּו אם וכן אׁשּתֹו. את ּומּׂשיאין ׁשּמת, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָעליו

מצּודה אבר26והׁשליכּו מּמּנּו והעלּו אפׁשר27אחריו ׁשאי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשּמת, עליו מעידין זה הרי ― ויחיה החי מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיּנטל

אׁשּתֹו את .28ּומּׂשיאין ְִִִֶַ
.ÊÈלגב ׁשּנפל אין29ראּוהּו ― ּבהן וכּיֹוצא ּונמרים אריֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

נחׁשים לחפירת נפל יאכלּוהּו. ׁשּלא אפׁשר עליו, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמעידין
רֹותחת30ועקרּבים יֹורה לתֹו אֹו האׁש, ּכבׁשן לתֹו אֹו , ְְְְְִִֵַַַַַָָ

ׁשמן אֹו יין סימנין31מלאה ׁשני ּבֹו ׁשּׁשחטּו אֹו רּבן,32, אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
למּות. סֹופֹו ׁשּוּדאי ׁשּמת, עליו מעידין ― ּוברח עמד ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאפּלּו
ימּות אּלא ׁשּיחיה, אפׁשר ׁשאי מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹוכן

עליו. מעידין אּלּו הרי ― קרֹוב ּבזמן ְְֲִִִִֵֵַָָָָמּיד
.ÁÈצלּוב ׁשּדקרּוהּו33ראּוהּו ּפי על אף ּבֹו, אֹוכל והעֹוף ְְִֵֶַַָָָָ

העֹוף ראּו ואם ׁשּמת. עליו מעיד אינֹו ― חּצים ּבֹו ירּו ְִִִִֵֵֵֶָָָָָאֹו
אֹו לּבֹו אֹו מחֹו ּכגֹון ּבנטילתֹו, יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּבמקֹום ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹאֹוכל

ׁשּמת. עליו מעיד זה הרי ― מעיו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָּבני
.ËÈאֹו ּבמּפלת, אֹו ּבּמלחמה ׁשּמת ראיתיו אֹומר: אחד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעד

ומת הּגדֹול ּבּים ׁשרּבן34ׁשּטבע אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא , ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּפיו על ותּנּׂשא נאמן, ― 'קברּתיו' אמר אם ואם35למיתה: ; ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּתצא. לא ― נּׂשאת ואם תּנּׂשא, לא ― 'קברּתיו' אמר ְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹלא

.Îאֹו ּבּים ּבעלּה ׁשּטבע אחד עד לּה ׁשהעיד האּׁשה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוכן
עלה ולא סֹוף להם ׁשאין ׁשמֹו36ּבמים ונׁשּתּכח זכרֹו ואבד , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹו, עדּות על ּתּנּׂשא לא זֹו הרי ואם37― ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹ
ּתּמֹו לפי ׁשהסיח העּכּו"ם היה ואפּלּו ּתצא. לא ― ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻנּׂשאת
ּתצא. לא זֹו הרי ― ּפיו על ונּׂשאת ּבּים', ּפלֹוני 'טבע ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹואמר

אֹותֹו מנּדין ― לכּתחּלה להּׂשיאּה ׁשהֹורה .38וחכם ְְְְְִִִֶַַַָָָָָ
.‡Îּפּדחּתֹו אם מת: אֹו הרּוג ּופרצּוף39מצאּוהּו וחטמֹו ְְְְְִֵַַַָָָ

עליו מעידין ― ּפלֹוני ׁשהּוא ּבהן והּכירּוהּו קּימין, ;40ּפניו ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָ
ּבגּופֹו סימנין להם ׁשּיׁש ּפי על אף מאּלּו, אחד נּטל ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואם

ׁשּומא41ּובכליו ואפּלּו אחר42, ׁשּמא עליו, מעידין אין ― ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
אמּורים ּדברים ּבּמה ימים43הּוא. ׁשלׁשה ּבתֹו ּבׁשראּוהּו ? ְְְְֲִִִֶֶַָָָָ

אין ― ׁשלׁשה אחר אבל מיתתֹו; אחר אֹו הריגתֹו ְֲֲִִֵַַַַַַָָָָאחר
מׁשּתּנה. ּפניו ׁשּפרצּוף מּפני עליו, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמעידין

.Îּכּמה אחר אפּלּו לּיּבׁשה הּים והׁשליכֹו ּבּים ְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָטבע
ׁשאינֹו44ימים עליו, מעידין ― וחטמֹו ּפניו הּכירּו אם , ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָ

מרּבה זמן לאחר אּלא ּבּמים ּבּיּבׁשה45מׁשּתּנה ׁשהה ואם . ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
ונתּפח ׁשעֹות עּׂשרה ׁשּתים הּים מן ׁשהׁשל אין46אחר ― ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

ּכדי ּבצּורתֹו ּכׁשּמסּתּכלין נׁשּתּנה. ׁשהרי עליו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמעידין
עליו להעיד אפּלּו47להּכירֹו אֹותֹו ורֹואין אֹותֹו ּבֹודקין ― ְְְְֲִִִִִַָָָ

הּלבנה. לאֹור אֹו הּנר לאֹור ְְְְֵַַַַָָָּבּלילה
.‚Îואמר מרחֹוק, עֹומד אחד ּפלֹוני,48ראּו ּבן ּפלֹוני ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

מת, הּוא והרי נחׁש נׁשכֹו והרי ּפלֹוני, מּמקֹום ּפלֹוני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָאֹו
אּלּו הרי ― הּכירּוהּו ולא ׁשּנׁשּתּנה ּומצאּוהּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹוהלכּו

אׁשּתֹו את .49מּׂשיאין ְִִִֶַ
.„Îּכׁשּתל אנׁשים: אֹו ּדין ּבית לי אמרּו ואמר: אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבא

ּובא מיכאל; ּבן יצחק ׁשּמת להם אמר ּפלֹוני, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלמקֹום
הֹואיל זה, הּוא מי יֹודע אינֹו והּׁשליח לנּו, ואמר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשליח
מּתרת, אׁשּתֹו הרי ― זה ּבׁשם הּידּוע ּפלֹוני יֹודעים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֻואנּו

ׁשּמת הּוא אחר מיכאל ּבן יצחק ׁשּמא אֹומרין .50ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
.‰Îהעּכּו"ם ּובא אחר, למקֹום מעּמנּו ויּׂשראל עּכּו"ם ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָיצא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אנו22) - בפנינו אינו שהרי - לבודקו לנו אפשר ואי הואיל מת, שזה הראשון האומר ידע כיצד יודעים אנו שאין פי על ואף
אשתו. את ומשיאים ממש מת ראהו שבוודאי חי.23)סומכים והוא נמלט זה שגם וייתכן לחיים, שיש24)ומיעוטם "מים
אסורה". אשתו סוף להם ושאין מותרת אשתו - סוף שעות.25)להם כשלוש מובהק27)רשת.26)והוא סימן ידי על והכירו

הוא. המושלך של זה חודש.28)שאבר עשר שנים לאחר אלא מותרת שאינה והרשב"א הרמב"ן חיות.29)וכתבו מאורת
אותו.30) מזיקים עליהם כשעומד בנפילתו שדוחקם ידי האש.31)על על העומדת רותחים, מים של ליורה הדין והוא
והוושט.32) עלה.34)תלוי.33)הקנה ולא נפשו שתצא כדי שם בעלי35)ששהה מת לומר נאמנת אינה שאשה פי על ואף

אדם שקברה או קברתיו, ולומר לשקר עלולה להינשא וחשקה גופה צער מתוך האשה כי ביניהם, לחלק יש וקברתיו, במלחמה
כך. כל מטעהו דמיונו ואין שקר, יעיד למה המעיד עד אבל בדומה, ואומרת בעלה, שזהו וסוברת שיעור36)אחר עליו ששהה

נפשו. שתצא המיתה.37)כדי על ולא הטביעה על אלא מעידים ואינם הואיל תינשא, לא זו הרי כך מעידים שניים אם ואפילו
פי38) על אף - שטעה הודה אותו.ואם מנדין אין פיו על נישאת בם",40)מצחו.39)שכבר ענתה פניהם "הכרת כתוב: שכן

פנים. בהכרת אלא הגוף בשאר עדות שאין במקצת.42)בגדיו.41)הרי מובהק סימן שהיא פרצוף43)יבלת, על שמעידים
וחוטמו. ולהשתנות.45)לטביעתו.44)פניו לנפוח אותם מניחים ואין הפנים צורת צומתים פניו.46)שהמים נפחו

נהרג.47) או אומר.48)כשמת הוא עצמו צורתו.49)על שנשתנה ונתפח בפנים שנשכו הוחזקו50)שאפשר ולא הואיל
בכל ידוע ואין הוחזקו אם אבל השני. של אשתו את משיאים - חי מהם אחד אם הוחזקו, ואפילו זה, בשם שניים מקום באותו

המת. הוא מי שיתברר עד מהם אחד של אשתו תינשא לא מת, או חי הוא אם מהם אחד



פג              
  

.„Èׁשּׁשאלּו ּפי על אף ּתחּלה, ּתּמֹו לפי ׁשהסיח ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻעּכּו"ם
זה הרי ― המארע ּכל ׁשּיפרׁש עד ּובדקּוהּו ּכ אחר ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאֹותֹו

ּפיו. על ּומּׂשיאין ֱִִִֶַַָנאמן,
.ÂËאפּלּו ּפלֹוני', ׁשּמת 'ׁשמעּתי ׁשאמר ׁשהעד הֹודענּו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכבר

אּׁשה, לעדּות ּכׁשר זה הרי ― מעבד ׁשּׁשמעה מאּׁשה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשמע
ּפיו על העבד:22ּומּׂשיאין אֹו האּׁשה אֹו העד אמר אם אבל . ֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ראית היא אֹותֹו: ׁשֹואלין ― ׁשּמת ראיתיו ואני ּפלֹוני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָמת
ואם נאמן, ― ּברּור ּבדבר העיד אם ׁשּמת? ידעּת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּובּמה

למיתה ׁשרּבן ּבדברים אׁשּתֹו;23העיד את מּׂשיאין אין ― ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֻ
וּדאי ׁשּמת ּכׁשראּוהּו אּלא ׁשּמת האדם על מעידין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאין

ספק. ּבֹו ְֵֵָואין
.ÊË― הּגדֹול ּבּים טבע אפּלּו לּים, ׁשּנפל ראּוהּו ֲִֵֶַַַַַַָָָָָָּכיצד?

נפל ואם אחר. ּבמקֹום יצא ׁשּמא ׁשּמת, עליו מעידין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאין
ּכל ורֹואה ׁשעֹומד מערה, אֹו ּבֹור ּכגֹון מקּבצים, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻלמים

נפׁשֹו24סביביו ׁשּתצא ּכדי וׁשהה מעידין25, ― עלה ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ּבּים, הׁשליכּוהּו אם וכן אׁשּתֹו. את ּומּׂשיאין ׁשּמת, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָעליו

מצּודה אבר26והׁשליכּו מּמּנּו והעלּו אפׁשר27אחריו ׁשאי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשּמת, עליו מעידין זה הרי ― ויחיה החי מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיּנטל

אׁשּתֹו את .28ּומּׂשיאין ְִִִֶַ
.ÊÈלגב ׁשּנפל אין29ראּוהּו ― ּבהן וכּיֹוצא ּונמרים אריֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

נחׁשים לחפירת נפל יאכלּוהּו. ׁשּלא אפׁשר עליו, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמעידין
רֹותחת30ועקרּבים יֹורה לתֹו אֹו האׁש, ּכבׁשן לתֹו אֹו , ְְְְְִִֵַַַַַָָ

ׁשמן אֹו יין סימנין31מלאה ׁשני ּבֹו ׁשּׁשחטּו אֹו רּבן,32, אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
למּות. סֹופֹו ׁשּוּדאי ׁשּמת, עליו מעידין ― ּוברח עמד ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאפּלּו
ימּות אּלא ׁשּיחיה, אפׁשר ׁשאי מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹוכן

עליו. מעידין אּלּו הרי ― קרֹוב ּבזמן ְְֲִִִִֵֵַָָָָמּיד
.ÁÈצלּוב ׁשּדקרּוהּו33ראּוהּו ּפי על אף ּבֹו, אֹוכל והעֹוף ְְִֵֶַַָָָָ

העֹוף ראּו ואם ׁשּמת. עליו מעיד אינֹו ― חּצים ּבֹו ירּו ְִִִִֵֵֵֶָָָָָאֹו
אֹו לּבֹו אֹו מחֹו ּכגֹון ּבנטילתֹו, יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּבמקֹום ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹאֹוכל

ׁשּמת. עליו מעיד זה הרי ― מעיו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָּבני
.ËÈאֹו ּבמּפלת, אֹו ּבּמלחמה ׁשּמת ראיתיו אֹומר: אחד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעד

ומת הּגדֹול ּבּים ׁשרּבן34ׁשּטבע אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא , ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּפיו על ותּנּׂשא נאמן, ― 'קברּתיו' אמר אם ואם35למיתה: ; ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּתצא. לא ― נּׂשאת ואם תּנּׂשא, לא ― 'קברּתיו' אמר ְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹלא

.Îאֹו ּבּים ּבעלּה ׁשּטבע אחד עד לּה ׁשהעיד האּׁשה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוכן
עלה ולא סֹוף להם ׁשאין ׁשמֹו36ּבמים ונׁשּתּכח זכרֹו ואבד , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹו, עדּות על ּתּנּׂשא לא זֹו הרי ואם37― ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹ
ּתּמֹו לפי ׁשהסיח העּכּו"ם היה ואפּלּו ּתצא. לא ― ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻנּׂשאת
ּתצא. לא זֹו הרי ― ּפיו על ונּׂשאת ּבּים', ּפלֹוני 'טבע ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹואמר

אֹותֹו מנּדין ― לכּתחּלה להּׂשיאּה ׁשהֹורה .38וחכם ְְְְְִִִֶַַַָָָָָ
.‡Îּפּדחּתֹו אם מת: אֹו הרּוג ּופרצּוף39מצאּוהּו וחטמֹו ְְְְְִֵַַַָָָ

עליו מעידין ― ּפלֹוני ׁשהּוא ּבהן והּכירּוהּו קּימין, ;40ּפניו ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָ
ּבגּופֹו סימנין להם ׁשּיׁש ּפי על אף מאּלּו, אחד נּטל ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואם

ׁשּומא41ּובכליו ואפּלּו אחר42, ׁשּמא עליו, מעידין אין ― ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
אמּורים ּדברים ּבּמה ימים43הּוא. ׁשלׁשה ּבתֹו ּבׁשראּוהּו ? ְְְְֲִִִֶֶַָָָָ

אין ― ׁשלׁשה אחר אבל מיתתֹו; אחר אֹו הריגתֹו ְֲֲִִֵַַַַַַָָָָאחר
מׁשּתּנה. ּפניו ׁשּפרצּוף מּפני עליו, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמעידין

.Îּכּמה אחר אפּלּו לּיּבׁשה הּים והׁשליכֹו ּבּים ְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָטבע
ׁשאינֹו44ימים עליו, מעידין ― וחטמֹו ּפניו הּכירּו אם , ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָ

מרּבה זמן לאחר אּלא ּבּמים ּבּיּבׁשה45מׁשּתּנה ׁשהה ואם . ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
ונתּפח ׁשעֹות עּׂשרה ׁשּתים הּים מן ׁשהׁשל אין46אחר ― ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

ּכדי ּבצּורתֹו ּכׁשּמסּתּכלין נׁשּתּנה. ׁשהרי עליו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמעידין
עליו להעיד אפּלּו47להּכירֹו אֹותֹו ורֹואין אֹותֹו ּבֹודקין ― ְְְְֲִִִִִַָָָ

הּלבנה. לאֹור אֹו הּנר לאֹור ְְְְֵַַַַָָָּבּלילה
.‚Îואמר מרחֹוק, עֹומד אחד ּפלֹוני,48ראּו ּבן ּפלֹוני ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

מת, הּוא והרי נחׁש נׁשכֹו והרי ּפלֹוני, מּמקֹום ּפלֹוני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָאֹו
אּלּו הרי ― הּכירּוהּו ולא ׁשּנׁשּתּנה ּומצאּוהּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹוהלכּו

אׁשּתֹו את .49מּׂשיאין ְִִִֶַ
.„Îּכׁשּתל אנׁשים: אֹו ּדין ּבית לי אמרּו ואמר: אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבא

ּובא מיכאל; ּבן יצחק ׁשּמת להם אמר ּפלֹוני, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלמקֹום
הֹואיל זה, הּוא מי יֹודע אינֹו והּׁשליח לנּו, ואמר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשליח
מּתרת, אׁשּתֹו הרי ― זה ּבׁשם הּידּוע ּפלֹוני יֹודעים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֻואנּו

ׁשּמת הּוא אחר מיכאל ּבן יצחק ׁשּמא אֹומרין .50ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
.‰Îהעּכּו"ם ּובא אחר, למקֹום מעּמנּו ויּׂשראל עּכּו"ם ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָיצא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אנו22) - בפנינו אינו שהרי - לבודקו לנו אפשר ואי הואיל מת, שזה הראשון האומר ידע כיצד יודעים אנו שאין פי על ואף
אשתו. את ומשיאים ממש מת ראהו שבוודאי חי.23)סומכים והוא נמלט זה שגם וייתכן לחיים, שיש24)ומיעוטם "מים
אסורה". אשתו סוף להם ושאין מותרת אשתו - סוף שעות.25)להם כשלוש מובהק27)רשת.26)והוא סימן ידי על והכירו

הוא. המושלך של זה חודש.28)שאבר עשר שנים לאחר אלא מותרת שאינה והרשב"א הרמב"ן חיות.29)וכתבו מאורת
אותו.30) מזיקים עליהם כשעומד בנפילתו שדוחקם ידי האש.31)על על העומדת רותחים, מים של ליורה הדין והוא
והוושט.32) עלה.34)תלוי.33)הקנה ולא נפשו שתצא כדי שם בעלי35)ששהה מת לומר נאמנת אינה שאשה פי על ואף

אדם שקברה או קברתיו, ולומר לשקר עלולה להינשא וחשקה גופה צער מתוך האשה כי ביניהם, לחלק יש וקברתיו, במלחמה
כך. כל מטעהו דמיונו ואין שקר, יעיד למה המעיד עד אבל בדומה, ואומרת בעלה, שזהו וסוברת שיעור36)אחר עליו ששהה

נפשו. שתצא המיתה.37)כדי על ולא הטביעה על אלא מעידים ואינם הואיל תינשא, לא זו הרי כך מעידים שניים אם ואפילו
פי38) על אף - שטעה הודה אותו.ואם מנדין אין פיו על נישאת בם",40)מצחו.39)שכבר ענתה פניהם "הכרת כתוב: שכן

פנים. בהכרת אלא הגוף בשאר עדות שאין במקצת.42)בגדיו.41)הרי מובהק סימן שהיא פרצוף43)יבלת, על שמעידים
וחוטמו. ולהשתנות.45)לטביעתו.44)פניו לנפוח אותם מניחים ואין הפנים צורת צומתים פניו.46)שהמים נפחו

נהרג.47) או אומר.48)כשמת הוא עצמו צורתו.49)על שנשתנה ונתפח בפנים שנשכו הוחזקו50)שאפשר ולא הואיל
בכל ידוע ואין הוחזקו אם אבל השני. של אשתו את משיאים - חי מהם אחד אם הוחזקו, ואפילו זה, בשם שניים מקום באותו

המת. הוא מי שיתברר עד מהם אחד של אשתו תינשא לא מת, או חי הוא אם מהם אחד



פד              
  

― מת מּכאן עּמי ׁשּיצא איׁש ואמר: ּתּמֹו לפי ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוהסיח
אֹותֹו יֹודע העּכּו"ם ׁשאין ּפי על ואף אׁשּתֹו, את ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָמּׂשיאין

'קברּתיו' ׁשּיאמר והּוא, .51האיׁש. ְְְִִֶַַָֹ
.ÂÎ,למקֹום מּמקֹום ּכאחד אדם ּבני עּׂשרה יצאּו אם ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָוכן

ּגמּלים נֹוּׂשאים אֹו ּבקֹולר אסּורין ּבדברים52והן וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ
אנׁשים ׁשעּׂשרה ואמר, ּתּמֹו לפי העּכּו"ם והסיח ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻאּלּו,
וכ ּכ נֹוּׂשאים והם ּפלֹוני למקֹום ּפלֹוני מּמקֹום ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָׁשהלכּו

ּכּלם נׁשֹותיהן54ּוקברנּום53מתּו את מּׂשיאין ―55. ְְְִִֵֵֶֶַַָֻ
.ÊÎּכ ּפלֹוני, ּבמקֹום עּמנּו יהּודי איׁש מת ׁשאמר: ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיּׂשראל

הּדעת ּבאמד אֹומרים אין ― סימניו היּו וכ צּורתֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹוכ
וׁשם ׁשמֹו ויזּכיר ּפלֹוני ׁשהּוא העד ׁשּיעיד עד הּוא, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּפלֹוני
ומת ּפלֹונית מעיר עּמנּו יצא אחד אמר: אם אבל 56עירֹו. ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
― הּוא אּלא מּׁשם יצא לא אם העיר, ּבאֹותּה מחּפּׂשין ―ְְְִִִִֶַָָָָָָֹ

אׁשּתֹו .57ּתּנּׂשא ְִִֵָ
.ÁÎּבׁשטר ּכתּוב אֹו58מצאּו ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני איׁש מת : ְְְְִִִִֵֶָָָ

זה הרי ― יּׂשראל ּכתב ׁשּזה ונֹודע ּפלֹוני, ּבן ּפלֹוני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָנהרג
אׁשּתֹו ּכדר59ּתּנּׂשא אֹותֹו ּובדקּו ׁשּנׁשּתּתק, מי וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּבן ּפלֹוני ׁשּמת וכתב מכּונת, ּדעּתֹו ונמצאת לגּטין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּבֹודקין
עדי ּבֹודקין ואין ותּנּׂשא. ּכתיבתֹו על סֹומכין ― ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָּפלֹוני

ּבדריׁשה ּבּדבר61וחקירה60אּׁשה חכמים אמרּו ׁשּלא . ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹ
להקל אּלא עגּונה.62להחמיר הּתרת מּׁשּום , ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

.ËÎהחמּורה הערוה חכמים ׁשהּתירּו ּבעיני יקׁשה 63אל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אּׁשה לפי64ּבעדּות הּמסיח עּכּו"ם אֹו ׁשפחה אֹו עבד אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ד ּובלא הּכתב, ּומּפי עד, מּפי ועד ּכמֹוּתּמֹו, וחקירה ריׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹֻ
ּוׁשאר עדים ׁשני העדת על ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבארנּו,

העדּות על65מׁשּפטי לעמד יכֹול אּתה ׁשאין ּבדבר אּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הרג66ּבריֹו ׁשּזה ׁשהעידּו ּכגֹון ּובעדּותן, העדים מּפי אּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

זה על67את לעמד ׁשאפׁשר ּדבר אבל זה; את הלוה אֹו ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
אין אם להּׁשמט יכֹול העד ואין הּזה, העד מּפי ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּבריֹו

ּפלֹוני ׁשּמת ׁשהעיד זה ּכגֹון אמת, הקּפידה68הּדבר לא ― ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ּבׁשקר העד ּבֹו ׁשּיעיד הּוא רחֹוק ׁשּדבר עליו, .69ּתֹורה ְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

מּפי אחד, עד ּבֹו והאמינּו זה ּבדבר חכמים הקּלּו ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָלפיכ
ּתּׁשארנה ׁשּלא ּכדי וחקירה, דריׁשה ּובלא הּכתב ּומן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשפחה

עגּונֹות יּׂשראל .70ּבנֹות ְְֲִֵָ

ּגרּוׁשין הלכֹות ְְִִִֵסליקּו

  
לא אחת ּומצוה עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹיׁש
ּתּנּׂשא ׁשּלא ג) לחלץ. ב) ליּבם. א) פרטן: וזהּו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹתעּׂשה,
והאּׁשה מעליה. הּיבם רׁשּות ׁשּתסיר עד זר לאיׁש ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָיבמה
הּיבם ּורׁשּות ליּבּום, זקּוקה נקראת ליּבּום ראּויה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשהיא

זּקה. ְִִֵָנקראת
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
מאביו,‡. אחיו אׁשת אדם ׁשּייּבם הּתֹורה מן עּׂשה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמצות

זרע; ּבלא מת אם הארּוסין, מן ּבין הּנּׂשּואין מן ְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּבין
צרי אינֹו הּתֹורה ּומן עליה. יבא יבמּה לֹו, אין ּובן ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּנאמר:
הּׁשמים, מן לֹו אֹותּה ׁשהקנּו היא אׁשּתֹו ׁשּזֹו יבמּתֹו, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָלקּדׁש

ׁשּמת. ּבעלּה נכסי על ּוכתּבתּה עליה יבֹוא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאּלא
.חֹולץ זה הרי ― היא רצתה ׁשּלא אֹו ליּבם רצה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹלא

מן עּׂשה ּומצות לאחר. להּנּׂשא מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלּה,
וגֹו'. נעלֹו וחלצה ׁשּנאמר: ליּבם, רצה לא אם לחלץ ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּתֹורה

חליצה. למצות קֹודמת יּבּום ְְְֲִִִִֶֶַַָּומצות
הּבת,‚. ואחד הּבן אחד ― לֹו' אין 'ּובן ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה

מקֹום, מּכל זרע לֹו ויׁש הֹואיל הּבת, זרע אֹו הּבן זרע ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאֹו
מן אׁשּתֹו את פֹוטר זה הרי ― מאחרת ּבין זֹו מאּׁשה ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּובין
עֹובד אֹו ממזר זרע לֹו היה אפּלּו הּיּבּום. ּומן ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהחליצה
החליצה מן אׁשּתֹו את פֹוטר זה הרי ― ּומּזלֹות ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּכֹוכבים

הּיּבּום. ִִַּומן
אׁשּתֹו;„. את ּפֹוטר אינֹו הּכּותית ּומן הּׁשפחה מן ּבנֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאבל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וסמיכות51) אומדן פי על אומר הוא שמא חוששים כי "קברתיו", שיאמר עד נאמן אינו בשמו נקב לא וגם מכירו ואינו הואיל
"קברתיו". יאמר כשלא ואפילו נאמן מת שאמר כל בשמו, ובקי כשמכירו אבל בלבד, שהם52)דעתו בקולר אסורים כלומר:

גמלים. בהם שמושכים כבדים, בחבלים שאסורים או ברזל, של וסימון53)שלשלאות האנשים, מניין סימנים: שלושה הרי
או אלה שמא לחוש יש כן, לא שאם שבצוואריהם, הקולר סימן וגם הוא) שכך בהם (וידענו פלוני למקום פלוני ממקום יציאתם

במקומם. באו ואחרים בדרך, ונפרדו הלכו מהם לומר:"קברנום".54)מקצת הוא צריך האנשים את מכיר הגוי ואין הואיל
שהיו55) אדם בני שישים על חבל ואמר גוי ובא במצור) ביתר (כשבאה ביתר לכרכום מהלכים שהיו אדם בני בשישים "מעשה

נשותיהם". את והשיאו וקברתים שמתו ביתר, בדרך כלל.56)מהלכים שמו הזכיר תומו".57)ולא לפי מסיח בגוי הדין "והוא
מועיל.58) הכתב אין חתימה בלא אבל וחתום, כתוב "על59)שהיה אמרה שהתורה הכתב, מן מתקבלת עדות שאין פי על אף

כתבו אבל ישראל, כשכתבו זה וכל עד. מפי בעד שהתירו כשם הקילו, אשה בעדות - כתבם" מפי ולא "מפיהם - עדים" שניים פי
תומו. לפי במסיח אלא גוי הוכשר שלא תינשא, לא - עליהם60)גוי שמדקדקים מכוונים, דבריהם אם לראות העדים בדיקות

בדבריהם. סתירות אין אם לראות פעמים ושלוש וכו'.61)שתיים שעה ובאיזו יום באיזה והמקום, הזמן המחמיר62)כיוון "וכל
ולחקור. לדרוש צריך לערמה לחוש שיש במקום אבל הימנו". נוחה חכמים דעת ואין עושה הוא יפה לא אלו בדברים וחוקר ודורש

דין.63) בית מיתת ועונשו חמור שהוא ערווה זו.64)איסור בעדות נאמנה וחקירה.65)שאשה דרישה =ברורו.66)כגון
הרוצח.67) זהו אם פעם אף יודעים היינו לא העדאתם שקרו.68)שלולא יתגלה - לפנינו חי יבוא ז"ל:69)שאם כאמרם

בו". משקרים אנשים אין להיגלות העשוי מקומות70)"דבר שבהרבה בעוד בדבר, להקל ככה על חכמים ראו מה תאמר שלא
אחד עד ובא לפנינו מונחת חלב חתיכת כגון להיגלות, העשוי בדבר אפילו אחד עד להאמין לא איסור בו שהוחזק בדבר החמירו

בזה. להקל חכמים ראו עגונה התרת שמשום רבנו, מנמק לפיכך נאמן, אינו - חלב ולא שומן זה ואמר

              
  

― הּכּותית מן והּבא עבדים, ― הּׁשפחה מן הּבא ְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּזרע
וילדיה האּׁשה ּבּׁשפחה: אֹומר הּוא הרי אינם. ּוכאּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכּותי,
הּוא ּובכּותית ּכמֹותּה. ׁשּולדּה מלּמד ― לאדניה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתהיה
מּלחׁשב אֹותֹו מסיר ― מאחרי ּבנ את יסיר ּכי ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאֹומר:
ּבנֹו נתּגּיר אֹו הּׁשפחה מן ּבנֹו ׁשּנׁשּתחרר ּפי על ואף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבּקהל.
ואינם והמׁשחררין, הּגרים ּכׁשאר הן הרי ― הּכּותית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻמן
ׁשּלֹו הּׁשפחה מן ּבן לֹו ׁשהיה הרי אׁשּתֹו. את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּפֹוטרין
ּתתיּבם זֹו הרי ― זרע ּבלא ּומת ּונּׂשאּה, וׁשחררּה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹוׁשחררֹו,

ׁשחררֹו. ׁשּכבר קּים מּמּנּו ׁשּבנּה ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָלאחיו
אם‰. מעּברת: אׁשּתֹו והּניח ׁשּמת מֹותֹומי אחר הּפילה ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֻ

העֹולם, לאויר חי הּולד ויצא ילדה ואם ּתתיּבם; זֹו הרי ―ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ
החליצה מן ּפטּורה אּמֹו הרי ― ׁשּנֹולד ּבׁשעה מת ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאפּלּו
ׁשּכלּו ּבוּדאי ׁשּיּודע עד ― סֹופרים מּדברי אבל הּיּבּום. ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומן
נֹודע לא אם אבל ּגמּורים; חדׁשים לתׁשעה ונֹולד חדׁשיו ְְְְֲֳֳִִִִַַָָָָָֹלֹו
קּימא ולד זה הרי ― יֹום ׁשלׁשים חי אם נֹולד: ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָלכּמה
ּבתֹו מת ואם הּיּבּום; ּומן החליצה מן אביו נׁשי ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָּופֹוטר
ׁשּנפל ּבין מחלי ׁשּמת ּבין הּׁשלׁשים, ביֹום אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהּׁשלׁשים,
קּימא, ּבן ספק נפל ספק זה הרי ― ארי אכלֹו אֹו הּגג ֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמן

ּתתיּבם. לא אבל סֹופרים, מּדברי חליצה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹּוצריכה
.Âּכֹוכבים עֹובד אֹו ממזר אפּלּו מקֹום, מּכל אח לֹו ׁשּיׁש ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָמי

לאויר ורּבֹו ראׁשֹו מּׁשּיצא ― ּגדֹול ּבין קטן ּבין ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּומּזלֹות,
ליּבּום. אׁשּתֹו את זֹוקק זה הרי אחיו ׁשּימּות קדם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹהעֹולם
אחיו אינֹו ― הּכּותית מן אֹו הּׁשפחה מן אח לֹו היה ְְִִִִִִֵַַָָָָָואם
ּפי על ואף אׁשּתֹו. את זֹוקק ואינֹו הּדברים, מן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלדבר
ׁשּלא הֹורתֹו והיתה הֹואיל ― ּבקדּׁשה לדתֹו ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָֹֻׁשהיתה

אחיו. אינֹו ְִִֵָָֻּבקדּׁשה,
.Êלאבלּות (אּלא אחין חׁשּובין אינן האם מן ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאחים

הרי ― וחליצה יּבּום לענין אֹו ירּׁשה לענין אבל) ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻּולעדּות,
מאב. אּלא אחוה ׁשאין ׁשאינן; ּכמי ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהן

.Áאחוה להן אין ― ׁשּנׁשּתחררּו ועבדים ׁשּנתּגּירּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגרים
ׁשּלא הֹורתֹו מהם אחד ואפּלּו לזה. זה ּכזרים הן והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלל,
― ּבקדּׁשה ולדתֹו הֹורתֹו והּׁשני ּבקדּׁשה ולדתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָֻֻֻּבקדּׁשה
אין ― ּבקדּׁשה ונֹולדּו ּתאֹומים ואפּלּו ּכזרים. הן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָֻהרי

ּבקדּׁשה. ולדתן הֹורתן ׁשּתהא עד אחוה, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּביניהן
.Ëחליצתּה אֹו ּביאתּה ― ומת רּבֹות נׁשים לֹו ׁשהיּו ֲִִִִֵֶַָָָָָָָמי

לׁשּתים, מיּבם ואינֹו הּׁשאר. את ּפֹוטרת מהן אחת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל
הּוא אחד ּבית ― אחיו ּבית את יבנה לא אׁשר ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
רּבים אחים לֹו היּו אם וכן ּבּתים. ׁשני ּבֹונה ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבֹונה,
ויּתרּו היבמֹות, מן לאחת מיּבם אֹו חֹולץ מהן אחד ―ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

הּצרֹות. ְַָָׁשאר
.Èמיּבם היה אם ּופסּולֹות. לּכהּנה ּכׁשרֹות אּלּו ּביבמֹות ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻהיּו

יחלץ ― חֹולץ היה ואם ׁשּירצה, זֹו לאי מיּבם ―ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּבחליצה. לּכהּנה הּכׁשרה את יפסל ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻלפסּולה,

.‡Èאפׁשר אם לפניו. נׁשֹותיהן ונפלּו רּבים אחין לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמתּו
אֹו ּכּלן, חֹולץ ― לאו ואם מיּבם, ― ּכּלן את ליּבם ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻֻלֹו
מּכל אחת ׁשּירצה, למי ּומיּבם מהן ׁשּירצה למי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָחֹולץ

ובית. ִִַַָּבית
.Èׁשאר ועל עליו צרֹותיה נאסרּו ― יבמּתֹו את ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּכֹונס

הרי ― צרתּה על מהאחין אחד אֹו הּוא ּבא ואם ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהאחין.
עליה ולא ― עליה יבא יבמּה ׁשּנאמר: ּבעּׂשה, עֹובר ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹזה
החֹולץ וכן עּׂשה. ― עּׂשה מּכלל הּבא ולאו צרתּה; ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָועל
החֹולץ על צרֹותיה וכל היא החלּוצה נאסרה ― ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָליבמּתֹו
סֹופרים מּדברי עליהן אסּורֹות וכּלן אחין. ׁשאר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֻועל
ערוה אּסּור נסּתּלק ולד, ּבלא אחיו ׁשּמת ׁשּמאחר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשנּיֹות;
ּכׁשנּיֹות. הּקּדּוׁשין ּבהן ּתֹופסין לפיכ נׁשיו. ּכל ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָמעל

.‚È,עליו אסּורה ׁשהיא ּכׁשם ― ליבמּתֹו ּכהחֹולץ ְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
אסּורה היא וכן ּובּתּה. אּמּה ּכגֹון עליו, אסּורֹות ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָקרֹובֹותיה
ּבת ּבת ּכגֹון אסּורֹות, ׁשּלּה ׁשנּיֹות ואפּלּו ּולאחיו. ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָלבנֹו
היא הרי ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּבנֹו. ּבן לבן אסּורה היא וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבּתּה.
לֹו זקּוקה היא ועדין יבמּתֹו מתה אם וכן ׁשּגרׁשּה. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכאׁשּתֹו
וכל ּתחּתיו. ּומתה אׁשּתֹו היתה ּכאּלּו ּבקרֹובֹותיה, אסּור ―ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
צרת אחֹות לּׂשא אדם ּומּתר מּדבריהן. האּלּו ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻהאּסּורין

קרֹובֹותיה. ּוׁשאר ְְֲֶָָָחלּוצתֹו
.„È,ּבּתּה אֹו אּמּה ּכגֹון זקּוקתֹו, קרֹובת לּׂשא לּיבם ְְְִִִַַָָָָָָָאסּור

זּקתֹו ותסּור לּה, יחלץ אֹו לּה מאחיו אחד ׁשּייּבם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד
ּפי על אף קרֹובֹותיה. ׁשאר אֹו ּבּתּה אֹו אּמּה ויּׂשא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמעליה,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו יּבם, אֹו ׁשחלץ אחיו על אסּורֹות ּכּלן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהן

.ÂË;יחזיר ― להחזיר רצה אם וגרׁשּה, יבמּתֹו את ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּכֹונס
אּסּור ׁשם עליה נׁשאר ולא ּדבר, לכל אׁשּתֹו ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמּפני
סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, אחיו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָֹֹמּפני

.ÊËאחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ׁשּבן איׁשּות, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכבר
קטן יבם ,לפיכ הּקּבלה. מּפי הלכה זה ודבר ּביאה, ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָָּביאתֹו
― אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן היה אם יבמּתֹו, על ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבא
ּכתּוב 'איׁש' ׁשהרי ויּבדק, ׁשּיגּדל עד חֹולץ אינֹו אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיקּים.
ּביאתֹו אין ― מּזה ּפחֹות היה ואם חליצה. לענין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבּפרׁשה
לפיכ ּגמּור. קנין קֹונה אינֹו ׁשנים ּתׁשע ּבן ּוביאת ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּביאה.
עד אֹו ׁשהגּדיל אחר עליה ׁשּיבֹוא עד לזר נּתרת יבמּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְֲִֵֶֶַָֹׁשּתחלץ,
.ÊÈ― אֹותּה ליּבם הּיבם רצה אם הּקטּנה, היבמה ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָוכן

נבעלה ואפּלּו ותּבדק. ׁשּתגּדיל עד חֹולצת אינּה אבל ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמיּבם;
ׁשּתּבדק עד חֹולצת אינּה ― ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחר

הּסימנין. ּבּה ְְִִִַָָָויּמצאּו
.ÁÈאין ּכ איׁש, ׁשּיעּׂשה עד חֹולץ הּיבם ׁשאין ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשם

ׁשּבא קטן ויבם גדֹולה. אּׁשה ׁשּתעּׂשה עד חֹולצת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהיבמה
זה. עם זה יגּדלּו ― קטּנה יבמה ְְְְִִֶֶַַָָָעל

.ËÈ,יֹום ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד ּתחלץ ולא ּתתיּבם לא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹהיבמה
ּכל ּכׁשאר החליצה, ּומּיֹום הּיּבּום ּומּיֹום הּמיתה מּיֹום ְֲִִִִִִִַַַָָָָחּוץ
מּפני יֹום? ּתׁשעים ּבתֹו ּתחלץ לא מה ּומּפני ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹהּנׁשים.
את לקחת האיׁש יחּפץ לא אם ונאמר: ליּבּום, ראּויה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשאינּה
עֹולה ליּבּום עֹולה ׁשהיא ּבעת ― וכּו' נעלֹו וחלצה ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָיבמּתֹו
לחליצה. עֹולה אינּה ליּבּום עֹולה ׁשאינּה זמן וכל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלחליצה,
הֹואיל ― חדׁשים הּׁשלׁשה ּבתֹו חלץ אֹו אֹותּה יּבם ְְְֳִִִִֵַַָָָָואם

ּכלּום. צריכה ואינּה נפטרה זֹו הרי מעּברת, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֻואינּה
.Îולד היה אם וילדה: מעּברת ונמצאת ליבמּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהחֹולץ

ּומּתרת מעֹולם, לֹו נחלצה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי ― קּימא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשל
ׁשהה ׁשּלא אֹו הּפילה ואם ּבקרֹובֹותיה; ּומּתר ְְְִִִִִֶֶָָָָָָֹֻֻלכהּנה
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פה               
  

― הּכּותית מן והּבא עבדים, ― הּׁשפחה מן הּבא ְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּזרע
וילדיה האּׁשה ּבּׁשפחה: אֹומר הּוא הרי אינם. ּוכאּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכּותי,
הּוא ּובכּותית ּכמֹותּה. ׁשּולדּה מלּמד ― לאדניה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתהיה
מּלחׁשב אֹותֹו מסיר ― מאחרי ּבנ את יסיר ּכי ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאֹומר:
ּבנֹו נתּגּיר אֹו הּׁשפחה מן ּבנֹו ׁשּנׁשּתחרר ּפי על ואף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבּקהל.
ואינם והמׁשחררין, הּגרים ּכׁשאר הן הרי ― הּכּותית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻמן
ׁשּלֹו הּׁשפחה מן ּבן לֹו ׁשהיה הרי אׁשּתֹו. את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּפֹוטרין
ּתתיּבם זֹו הרי ― זרע ּבלא ּומת ּונּׂשאּה, וׁשחררּה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹוׁשחררֹו,

ׁשחררֹו. ׁשּכבר קּים מּמּנּו ׁשּבנּה ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָלאחיו
אם‰. מעּברת: אׁשּתֹו והּניח ׁשּמת מֹותֹומי אחר הּפילה ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֻ

העֹולם, לאויר חי הּולד ויצא ילדה ואם ּתתיּבם; זֹו הרי ―ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ
החליצה מן ּפטּורה אּמֹו הרי ― ׁשּנֹולד ּבׁשעה מת ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאפּלּו
ׁשּכלּו ּבוּדאי ׁשּיּודע עד ― סֹופרים מּדברי אבל הּיּבּום. ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומן
נֹודע לא אם אבל ּגמּורים; חדׁשים לתׁשעה ונֹולד חדׁשיו ְְְְֲֳֳִִִִַַָָָָָֹלֹו
קּימא ולד זה הרי ― יֹום ׁשלׁשים חי אם נֹולד: ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָלכּמה
ּבתֹו מת ואם הּיּבּום; ּומן החליצה מן אביו נׁשי ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָּופֹוטר
ׁשּנפל ּבין מחלי ׁשּמת ּבין הּׁשלׁשים, ביֹום אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהּׁשלׁשים,
קּימא, ּבן ספק נפל ספק זה הרי ― ארי אכלֹו אֹו הּגג ֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמן

ּתתיּבם. לא אבל סֹופרים, מּדברי חליצה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹּוצריכה
.Âּכֹוכבים עֹובד אֹו ממזר אפּלּו מקֹום, מּכל אח לֹו ׁשּיׁש ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָמי

לאויר ורּבֹו ראׁשֹו מּׁשּיצא ― ּגדֹול ּבין קטן ּבין ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּומּזלֹות,
ליּבּום. אׁשּתֹו את זֹוקק זה הרי אחיו ׁשּימּות קדם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹהעֹולם
אחיו אינֹו ― הּכּותית מן אֹו הּׁשפחה מן אח לֹו היה ְְִִִִִִֵַַָָָָָואם
ּפי על ואף אׁשּתֹו. את זֹוקק ואינֹו הּדברים, מן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלדבר
ׁשּלא הֹורתֹו והיתה הֹואיל ― ּבקדּׁשה לדתֹו ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָֹֻׁשהיתה

אחיו. אינֹו ְִִֵָָֻּבקדּׁשה,
.Êלאבלּות (אּלא אחין חׁשּובין אינן האם מן ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאחים

הרי ― וחליצה יּבּום לענין אֹו ירּׁשה לענין אבל) ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻּולעדּות,
מאב. אּלא אחוה ׁשאין ׁשאינן; ּכמי ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהן

.Áאחוה להן אין ― ׁשּנׁשּתחררּו ועבדים ׁשּנתּגּירּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגרים
ׁשּלא הֹורתֹו מהם אחד ואפּלּו לזה. זה ּכזרים הן והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלל,
― ּבקדּׁשה ולדתֹו הֹורתֹו והּׁשני ּבקדּׁשה ולדתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָֻֻֻּבקדּׁשה
אין ― ּבקדּׁשה ונֹולדּו ּתאֹומים ואפּלּו ּכזרים. הן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָֻהרי

ּבקדּׁשה. ולדתן הֹורתן ׁשּתהא עד אחוה, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּביניהן
.Ëחליצתּה אֹו ּביאתּה ― ומת רּבֹות נׁשים לֹו ׁשהיּו ֲִִִִֵֶַָָָָָָָמי

לׁשּתים, מיּבם ואינֹו הּׁשאר. את ּפֹוטרת מהן אחת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל
הּוא אחד ּבית ― אחיו ּבית את יבנה לא אׁשר ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
רּבים אחים לֹו היּו אם וכן ּבּתים. ׁשני ּבֹונה ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבֹונה,
ויּתרּו היבמֹות, מן לאחת מיּבם אֹו חֹולץ מהן אחד ―ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

הּצרֹות. ְַָָׁשאר
.Èמיּבם היה אם ּופסּולֹות. לּכהּנה ּכׁשרֹות אּלּו ּביבמֹות ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻהיּו

יחלץ ― חֹולץ היה ואם ׁשּירצה, זֹו לאי מיּבם ―ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּבחליצה. לּכהּנה הּכׁשרה את יפסל ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻלפסּולה,

.‡Èאפׁשר אם לפניו. נׁשֹותיהן ונפלּו רּבים אחין לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמתּו
אֹו ּכּלן, חֹולץ ― לאו ואם מיּבם, ― ּכּלן את ליּבם ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻֻלֹו
מּכל אחת ׁשּירצה, למי ּומיּבם מהן ׁשּירצה למי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָחֹולץ

ובית. ִִַַָּבית
.Èׁשאר ועל עליו צרֹותיה נאסרּו ― יבמּתֹו את ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּכֹונס

הרי ― צרתּה על מהאחין אחד אֹו הּוא ּבא ואם ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהאחין.
עליה ולא ― עליה יבא יבמּה ׁשּנאמר: ּבעּׂשה, עֹובר ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹזה
החֹולץ וכן עּׂשה. ― עּׂשה מּכלל הּבא ולאו צרתּה; ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָועל
החֹולץ על צרֹותיה וכל היא החלּוצה נאסרה ― ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָליבמּתֹו
סֹופרים מּדברי עליהן אסּורֹות וכּלן אחין. ׁשאר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֻועל
ערוה אּסּור נסּתּלק ולד, ּבלא אחיו ׁשּמת ׁשּמאחר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשנּיֹות;
ּכׁשנּיֹות. הּקּדּוׁשין ּבהן ּתֹופסין לפיכ נׁשיו. ּכל ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָמעל

.‚È,עליו אסּורה ׁשהיא ּכׁשם ― ליבמּתֹו ּכהחֹולץ ְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
אסּורה היא וכן ּובּתּה. אּמּה ּכגֹון עליו, אסּורֹות ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָקרֹובֹותיה
ּבת ּבת ּכגֹון אסּורֹות, ׁשּלּה ׁשנּיֹות ואפּלּו ּולאחיו. ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָלבנֹו
היא הרי ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּבנֹו. ּבן לבן אסּורה היא וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבּתּה.
לֹו זקּוקה היא ועדין יבמּתֹו מתה אם וכן ׁשּגרׁשּה. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכאׁשּתֹו
וכל ּתחּתיו. ּומתה אׁשּתֹו היתה ּכאּלּו ּבקרֹובֹותיה, אסּור ―ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
צרת אחֹות לּׂשא אדם ּומּתר מּדבריהן. האּלּו ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻהאּסּורין

קרֹובֹותיה. ּוׁשאר ְְֲֶָָָחלּוצתֹו
.„È,ּבּתּה אֹו אּמּה ּכגֹון זקּוקתֹו, קרֹובת לּׂשא לּיבם ְְְִִִַַָָָָָָָאסּור

זּקתֹו ותסּור לּה, יחלץ אֹו לּה מאחיו אחד ׁשּייּבם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד
ּפי על אף קרֹובֹותיה. ׁשאר אֹו ּבּתּה אֹו אּמּה ויּׂשא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמעליה,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו יּבם, אֹו ׁשחלץ אחיו על אסּורֹות ּכּלן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהן

.ÂË;יחזיר ― להחזיר רצה אם וגרׁשּה, יבמּתֹו את ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּכֹונס
אּסּור ׁשם עליה נׁשאר ולא ּדבר, לכל אׁשּתֹו ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמּפני
סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, אחיו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָֹֹמּפני

.ÊËאחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ׁשּבן איׁשּות, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכבר
קטן יבם ,לפיכ הּקּבלה. מּפי הלכה זה ודבר ּביאה, ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָָּביאתֹו
― אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן היה אם יבמּתֹו, על ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבא
ּכתּוב 'איׁש' ׁשהרי ויּבדק, ׁשּיגּדל עד חֹולץ אינֹו אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיקּים.
ּביאתֹו אין ― מּזה ּפחֹות היה ואם חליצה. לענין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבּפרׁשה
לפיכ ּגמּור. קנין קֹונה אינֹו ׁשנים ּתׁשע ּבן ּוביאת ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּביאה.
עד אֹו ׁשהגּדיל אחר עליה ׁשּיבֹוא עד לזר נּתרת יבמּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְֲִֵֶֶַָֹׁשּתחלץ,
.ÊÈ― אֹותּה ליּבם הּיבם רצה אם הּקטּנה, היבמה ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָוכן

נבעלה ואפּלּו ותּבדק. ׁשּתגּדיל עד חֹולצת אינּה אבל ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמיּבם;
ׁשּתּבדק עד חֹולצת אינּה ― ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחר

הּסימנין. ּבּה ְְִִִַָָָויּמצאּו
.ÁÈאין ּכ איׁש, ׁשּיעּׂשה עד חֹולץ הּיבם ׁשאין ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשם

ׁשּבא קטן ויבם גדֹולה. אּׁשה ׁשּתעּׂשה עד חֹולצת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהיבמה
זה. עם זה יגּדלּו ― קטּנה יבמה ְְְְִִֶֶַַָָָעל

.ËÈ,יֹום ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד ּתחלץ ולא ּתתיּבם לא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹהיבמה
ּכל ּכׁשאר החליצה, ּומּיֹום הּיּבּום ּומּיֹום הּמיתה מּיֹום ְֲִִִִִִִַַַָָָָחּוץ
מּפני יֹום? ּתׁשעים ּבתֹו ּתחלץ לא מה ּומּפני ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹהּנׁשים.
את לקחת האיׁש יחּפץ לא אם ונאמר: ליּבּום, ראּויה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשאינּה
עֹולה ליּבּום עֹולה ׁשהיא ּבעת ― וכּו' נעלֹו וחלצה ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָיבמּתֹו
לחליצה. עֹולה אינּה ליּבּום עֹולה ׁשאינּה זמן וכל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלחליצה,
הֹואיל ― חדׁשים הּׁשלׁשה ּבתֹו חלץ אֹו אֹותּה יּבם ְְְֳִִִִֵַַָָָָואם

ּכלּום. צריכה ואינּה נפטרה זֹו הרי מעּברת, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֻואינּה
.Îולד היה אם וילדה: מעּברת ונמצאת ליבמּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהחֹולץ

ּומּתרת מעֹולם, לֹו נחלצה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי ― קּימא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשל
ׁשהה ׁשּלא אֹו הּפילה ואם ּבקרֹובֹותיה; ּומּתר ְְְִִִִִֶֶָָָָָָֹֻֻלכהּנה

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



פו              
  

אחד אֹו הּוא לּה וחֹולץ חֹוזר ― ׁשּנֹולד אחר יֹום ְְִֵֵֶֶַַַָָׁשלׁשים
המעּברת ּוביאת חליצה, אינּה המעּברת ׁשחליצת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמאחיו;

יּבּום. ִֵאינֹו
.‡Îלא ― המעּברת ליבמּתֹו החֹולץ אֹו הּכֹונס ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֻלפיכ

ׁשּיצא עד מּתיר הּולד ׁשאין זֹו, ׁשּתלד עד צרתּה ִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתּנּׂשא
העֹולם. ֲִַָָלאויר

.Îאֹותן מפריׁשין ― מעּברת ונמצאת יבמּתֹו את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻהּכֹונס
אפּלּו ילדה, ואם ויקּים; יחזר ― הּפילה אם לּה: ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹּוממּתינין
ואחר לּה, וחֹולץ ּבגט מֹוציאּה זה הרי ― ׁשּנֹולד ּביֹום ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָמת
יֹום ׁשלׁשים הּולד נתקּים ואם לאחרים; מּתרת ּתהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּכ
מּמּנּו צריכה ואינּה קּימא, ׁשל ולד זה הרי ― ׁשּנֹולד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחר

עליו. ערוה ׁשהיא מּפני ְְִִֵֵֶֶָָָגט,
.‚Îקּימא ׁשל ולד מּׁשּנתיּבמה חדׁשים ׁשּׁשה לאחר ְְְְֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָילדה

ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ספק הּולד זה הרי ―ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אחר עליה ּבא ואם ּכׁשר. והּולד בגט, יֹוציא לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָלאחרֹון.

ממזרים. ספק אחריו ׁשּיבֹואּו הּבנים ― ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּילדה

 
ׁשּיקּדׁש‡. עד יבמּתֹו על הּיבם יבֹוא ׁשּלא סֹופרים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּדברי

וזהּו ּפרּוטה. ּבׁשוה אֹו ּבפרּוטה עדים ׁשני ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָאֹותּה
ּכמֹו ּגמּור קנין ביבמה קֹונה הּמאמר ואין מאמר. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּנקרא
עּׂשה לא ― מּדעּתּה ׁשּלא ּביבמּתֹו מאמר והעֹוּׂשה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהּביאה.
מן ּוקטּנה ּברצֹונּה. אּלא מתקּדׁשת האּׁשה ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלּום,

אביה. מּדעת אּלא מאמר ּבּה עֹוּׂשין אין ֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהארּוסין,
.ּברּכת מבר הּוא ּכ יבמּתֹו, את מקּדׁש ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּוכׁשם

הּבא אּׁשה. נֹוּׂשא ּכל ּכדין ּכתּבה, וכֹותב ּבעּׂשרה ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֻנּׂשּואין
ואינּו ּגמּור, קנין קנה ― מאמר ּבּה עּׂשה ולא יבמּתֹו ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹעל
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין הּבעילה. אחר ּולקּדׁש לחזר ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָֹצרי

ּכתּבה. לּה ְְֵָָֻוכֹותב
ּבין‚. ּבאנס ּבין ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין יבמּתֹו על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹהּבא

ּבין אנּוסה, אֹו ׁשֹוגגת והיא מזיד הּוא ׁשהיה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָּברצֹון,
יׁשנה ׁשהיתה ּבין אנּוס, אֹו ׁשֹוגג והּוא מזידה היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשהיתה
ּכדרּכּה), ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה עליה ׁשּבא (ּבין ערה, ׁשהיתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבין

קנה. ― הּגֹומר ואחד המערה ְְֵֶֶֶַַָָָָָאחד
מן„. נפל (אם אבל לבעל; ׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמה

ּכלּום, מּכיר ׁשאינֹו ׁשּכֹור עליה ׁשּבא אֹו) ּבּה, ונתקע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגג
― ּביבמּתֹו והטיח אחר לדבר נתּכּון קנה. לא ― יׁשן ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹאֹו
ׁשהרי קנה, ― ּביבמּתֹו והטיח ּבּבהמה להטיח קנה; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

מקֹום. מּכל ּבעילה לׁשּום ְְְִִִֵַָָָנתּכּון
'לא‰. יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ואמרה ׁשּנתיּבמה, ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹיבמה

― וגרׁשּה 'ּבעלּתי', אֹומר ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָנבעלּתי',
לא עדין ואם ּבגט. וגרׁשּה וקּדם הֹואיל ׁשּיחלץ, אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹּכֹופין
ּגרׁשּה ּבגט. ויֹוציא יחלץ, אֹו ׁשּיבעל אֹותֹו ּכֹופין ― ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָֹֹגרׁש
מבקׁשים ― נבעלּתי' 'לא אֹומרת והיא יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַֹלאחר
אֹותֹו ּכֹופין ― ּבעל ׁשּלא מֹודה היה ואם לּה. ׁשּיחלץ ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּמּנּו
― ּבעלּתי' 'לא אֹומר והּוא 'נבעלּתי', אֹומרת היא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹלחלץ.
אדם ּכל על לאסרּה נאמן זה ׁשאין חליצה, צריכה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאינּה

ׁשּכנסּה. ְֶַַָָאחר

.Âליּבם הּגדֹול על מצוה ― רּבים אחים והּניח ׁשּמת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָמי
הּׁשמּועה מּפי ּתלד. אׁשר הּבכֹור והיה ׁשּנאמר: לחלץ, ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹו
ּגדֹול ּכלֹומר, ׁשּבאחין. ּבּבכֹור אּלא מדּבר ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָלמדּו,
― ּתלד' 'אׁשר ׁשּנאמר וזה הּמת. אחיו ׁשם על יקּום ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהאחין
היבמה. ּתלד אׁשר מׁשמעֹו ואין האם, ילדה אׁשר ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמׁשמעֹו

.Êרצּו לא האחין. ּכל על מחּזרין ― ליּבם הּגדֹול רצה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֹלא
אֹו חלץ אֹו מצוה, עלי ואֹומרין: הּגדֹול אצל חֹוזרין ―ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
לחלץ. אֹותֹו ּכֹופין אבל ליּבם, הּיבם את ּכֹופין ואין ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹיּבם.

.Áעד אֹו הּקטן, ׁשּיגּדיל עד לי המּתינּו הּגדֹול: ְְִִִֶַַַַַַַָָָָאמר
לא ואם ּבֹו, ונּמל החרׁש, ׁשּיבריא עד אֹו ,ההֹול ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּיבֹוא
אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין ― אחלץ אני אֹו איּבם אני ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹירצה

חלץ. אֹו יּבם אֹו מצוה, עלי לֹו: ְְֲִִֵֶַָָֹאֹומרין
.Ëהּקטן אחיו אין ― אחרת ּבמדינה הּגדֹול היה אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן

עד לֹו המּתינּו הּמצוה, הּוא הּגדֹול אחי על לֹומר: ְְִִִַַַַַַָָָָיכֹול
חלץ. אֹו יּבם ּכאן: ׁשהּוא לזה אֹומרין אּלא ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיבֹוא;

.Èּכדין ּדינּה ― להתיּבם רצתה ׁשּלא ליּבּום הראּויה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹיבמה
ּבלא ותצא לּה, לחלץ יבמּה את וכֹופין ּבעלּה; על ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמֹורדת
ׁשּתבעּה מי ּכל ― רּבֹות נׁשים אחיו הּניח ואם ְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֻּכתּבה.
ותצא לּה וחֹולץ הּמֹורדת, היא רצתה ולא ליּבּום מהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּיבם
כתּבתן נֹוטלֹות נתּבעּו ׁשּלא צרֹותיה ּוׁשאר כתּבה; ְְְְְְְִֶֶָָָָָָֹֹֻֻּבלא

האלמנֹות. ְְִַָָָּכׁשאר
.‡Èוהיא ליּבּום, הּגדֹול אֹותּה ותבע רּבים, היבמין ְְְְִִִִַַַַָָָָָהיּו

ׁשּמצוה לּה, ׁשֹומעין אין ― ּבאחיו ורֹוצה ּבֹו רֹוצה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָאינּה
ליּבם. ְֵַַָּבּגדֹול

.Èאחי הרי לחלץ, ולא ליּבם לא רֹוצה איני הּגדֹול: ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹאמר
רֹוצה אינּה והיא ליּבּום האחין מן אחד אֹותּה ותבע ,ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָלפני
מֹורדת; זֹו אין ― ּבּה רֹוצה והּוא אחר ּבאח ורצתה ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָּבֹו,
ׁשוין, ּכּלן הרי ― ּבֹו ׁשּמצוה הּגדֹול ׁשּנסּתּלק ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמאחר
זֹו הרי ― ּבּה רֹוצה והּוא מהן ּבאחד רֹוצה והיא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָוהֹואיל
אחרת, ּבמדינה מהן אחד היה אם אּלא עֹוד, ולא מרדה. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹלא
אבל אֹותי, וייּבם ׁשּיבֹוא עד אֹותֹו ממּתנת אני הרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואמרה:
ׁשאינֹו לזה ואֹומרים מֹורדת. זֹו אין ― ּבֹו רֹוצה איני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָזה
ּכתּבה לּה ולּתן לּה לחלץ ּתרצה אם אֹותּה: הּתֹובע ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהּגדֹול
,אחי ׁשּיבֹוא עד ׁשּתׁשב רצתה הרי ― לאו ואם חלץ, ―ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

עליו. קדימה דין ל ואין ְְְִִִֵָָָהֹואיל
.‚Èזה אצל חֹוזרין ― ּבּה רצה ולא ּבֹו ׁשּתלתה זה ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבא

אין לּה: ואֹומרין בֹו, רֹוצה אינּה והיא ליּבם אֹותּה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשּתבע
אֹו קֹודמת; יּבּום ּומצות זה, אּלא ליּבם ׁשרצה מי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכאן

מֹורדת. ּכל ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא אֹו לֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֻּתתיּבם
.„Èהרי ― ּתתיּבם ולא ׁשּתחלץ ׁשּדינּה ׁשאמרנּו יבמה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכל

האלמנֹות. ּכל ּכׁשאר ּכתּבה, לּה יׁש אם ּכתּבתּה, נֹוטלת ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻזֹו
אנׁשים מּומי ׁשאר ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ׁשחין מּכה יבמּה היה אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻוכן
ּכׁשהיא מּומין ּבּה נֹולדּו ּכתּבתּה. ונֹוטלת לּה חֹולץ ―ְְְְִִֵֶֶֶָָָָֻ
― ליּבם רצה לא אם ּׂשדהּו; נסּתחפה ― יבם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשֹומרת

ּכתּבה. ויּתן ְְֲִֵַָֹֻיחלץ
.ÂËׁשּנדרה אֹו ּבעלּה, ּבחּיי מיבמּה הניה ׁשּנדרה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָיבמה

ותּטל לּה ׁשּיחלץ אֹותֹו ּכֹופין ― הּיהּודים מּכל ְְֲֲִִִִֶַַָָָָֹֹהניה
מּמּנּו מבקׁשים ― ּבעלּה מיתת לאחר נדרה ואם ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻּכתּבתּה.
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אם וכן מֹורדת. זֹו הרי ― רצה לא ואם לּה; ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּיחלץ
― אֹותּה ייּבם ׁשּלא ּכדי ּבעלּה ּבחּיי אפּלּו ּבנדרּה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹנתּכּונה

א ּכֹופין ּבלאאין ותצא מרדה, ּכן אם אּלא לחלץ, ֹותֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ
ְָֻּכתּבה.

.ÊËאיני אֹומרת: והיא לחליצה, הּיבם ׁשּתבעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָיבמה
וכׁשאר ּבעלי ּבבית אׁשב אּלא ּכתּבה, נֹוטלת ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחֹולצת
לזה אֹותּה הקנּו ׁשהרי לּה, ׁשֹומעין אין ― האלמנֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
ּכתּבה. ונֹותן חֹולץ ― רצה מיּבם, ― רצה הּׁשמים, ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻמן
עגּונה ואׁשב מּׁשּלי נּזֹונת אני אמרה: אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹולא
ּכל לּה: אֹומר הּיבם ׁשהרי לּה; ׁשֹומעין אין ― חּיי ימי ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּכל
היה ואפּלּו אחרת. אּׁשה לי נֹותנין אין לי זקּוקה ׁשאּת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָזמן
מריבה לֹו ּתהיה אֹו אחרת, אּׁשה ׁשּיּׂשא אפׁשר ― ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָנּׂשּוי

היבמה. מּפני ּביתֹו ְְְִֵֵַָָּבתֹו
.ÊÈׁשהיתה מּפני ּכתּבה ּבעלּה על לּה היה ׁשּלא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻיבמה

רצה אם ׁשּיתּבאר, ּכמֹו לּיבם מּתרת היא והרי עליו, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאסּורה
היה ׁשּלא ּכדר ּכתּבה עליו לּה ואין מיּבם, ― ליּבם ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻהּיבם
ׁשהיתה ּכמֹו ― ּבּתֹוספת יבמּה עם ודינּה ּבעלּה. על ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָלּה
ׁשּמכרה אֹו ּכתּבה, ּבעלּה לּה ּכתב לא אם אבל ּבעלּה. ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹֻעם
ּכתּבה לּה לכּתב הּיבם צרי ― אֹותּה מחלה אֹו ּכתּבתּה ְְְֲִִַָָָָָָָָָָֹֻֻלֹו

האלמנֹות. ְְִַָָָּכׁשאר
.ÁÈלּה ׁשּיחלץ קדם אֹו יבמּה עליה ׁשּיבֹוא קדם ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹהיבמה

הּמת אׁשת תהיה לא ׁשּנאמר: לזר, להּנּׂשא אסּורה היא ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהרי
הּוא לֹוקה ― ּובעל לאחר נּׂשאת ואם זר. לאיׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָָהחּוצה
מּמּנה. ּבנים ּכּמה לֹו היּו ואפּלּו ּבגט, ּומֹוציאּה ְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָוהיא.
ּתהיה ּכ ואחר לּה, חֹולץ ויבמּה יבמּה. ועל עליו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָונאסרה

לאחרים. ֲִֵֶֶַֻמּתרת
.ËÈנֹותןנתק אּלא יבמּה, על נאסרה לא ― לאחר ּדׁשה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

יבמּה היה ואם חֹולץ. אֹו מיּבם ויבמּה ּגט ׁשּקּדׁשּה הּזר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָלּה
ּכדי ּבגט, הּזר מן ּתצא ― גרּוׁשה לּׂשא יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹּכהן,

יבמּה. לּה ויחלץ נּׂשּכר, החֹוטא יהא ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשּלא
.Îיבמּה לּה ׁשחלץ אחר ּונּׂשאּה הארּוסין מן ׁשּגרׁשּה הּזר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָחזר

הּנּׂשּואין, מן ּגרׁשּה אם אבל מּידֹו. אֹותּה מֹוציאין אין ―ְֲִִִִִִִֵֵַָָָָ
מּפני מּידֹו; אֹותּה מֹוציאין ― ׁשחלצה אחר ּונּׂשאּה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָוחזר
אסּורה ׁשהיא ּבעלּה, ּובא ׁשּנּׂשאת איׁש לאׁשת דֹומה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיא

― זקּוקה והיא ׁשּזּנתה והיבמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו זה, ועל זה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
מיּבם. רצה חֹולץ רצה אּלא יבמּה, על נאסרה ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹלא

.‡Îיבם זּקת עליה יׁש אם מּדבריהם ספק ׁשהיא יבמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל
ּכלּו ׁשּלא ולד ׁשּילדה יבמה ּכגֹון יבם, זּקת עליה אין ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹאֹו
מּספק ׁשּתחלץ ׁשּדינּה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּומת חדׁשיו ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָֹלֹו
קדם לאחר ונתקּדׁשה הלכה אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּדבריהם
נתקּדׁשה ואם ּבעלּה. עם ותׁשב יבמּה לּה חֹולץ ― ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָחליצה
ׁשאין לּה; חֹולץ אינֹו ― ּבחלּוצה אסּור ׁשהּוא ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָֹלכהן,
אֹו הּכהן ּגרׁשּה ּדבריהן. ספק מּׁשּום אׁשּתֹו זה על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאֹוסרין
לכּתחּלה. לאחרים מּתרת ּכ ואחר חֹולצת, זֹו הרי ― ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻמת

ה'תש"ע מנחםֿאב ה' שישי יום

 
ּבנים'‡. לי 'יׁש ׁשאמר אֹו ּבני', 'זה זה1האֹומר הרי ― ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

הּיּבּום ּומן החליצה מן אׁשּתֹו את ּופֹוטר .2נאמן, ְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ
.'אחין לי 'יׁש ׁשאמר אֹו אחי', 'זה נאמן3אמר אינֹו ― ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אׁשּתֹו את מתּכּון4לאסר זה ׁשהרי לּיבם; זקּוקה ּולהּניחּה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
מֹותֹו לאחר .5לאסרּה ְְְַַָָ

מיתתֹו‚. ּבׁשעת ואמר אחין, לֹו ׁשּיׁש מחזק לי6היה 'אין ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
נאמן7אחין' אינֹו אחיו8― ׁשהחזק מי על אמר אם וכן . ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

נאמן אינֹו ― אחי' זה ויצא9'אין ּבאחין, מחזק היה לא . ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
והעדים אחין, לבעלּה ׁשּיׁש ׁשּיעידּו עדים ׁשם ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקֹול
אח' לי 'אין מיתתֹו ּבׁשעת הּוא אמר אפּלּו אחרת, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבמדינה

חֹוׁשׁשת זֹו הרי ותמּתין10― העדים11, ׁשּיבֹואּו עד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ
.13ויּׁשאלּו12ׁשאמרּו ְְֲִֶָָ

ונתעּברה,„. איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין אּׁשה, עם ׁשּזנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמי
אף ― לֹו מֹודה היא ואפּלּו הּוא, מּמּני העּבר זה ְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻואמר:

ירּׁשה לענין ּבנֹו ׁשהּוא ּפי יּבּום14על לענין ספק זה הרי ,15. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
הּדבר יּודע ּומאין אחר, עם זּנתה ּכ זה, עם ׁשּזּנתה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשם

חזקה לֹו אין והרי וּדאי? ּבנֹו ספק16ׁשּזה לעֹולם אּלא , ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מתיּבמת17הּוא ולא וחֹולצת ּבֹו, ּדנין ּולהחמיר .18. ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹ

על‰. ּומתיּבמת ּבעלּה, ׁשּמת ליבמה להעיד אחד עד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמן
לזר להּתירּה ּבן, לבעלּה ׁשּנּתן אֹו יבמּה ׁשּמת אֹו .19ּפיו; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לייבום.1) מותי) (לאחר זקוקה אשתי ומה2)ואין בגט פוטרה היה רצה שאילו להם, זקוקה אינה אחים לו שיש הוחזק ואפילו
אחים, לו יש אם שאפילו באחים", "חזקתו את סותר דיבורו שאין גם, ומה יבום, מזיקת ולפוטרה להתירה נאמן לפיכך לשקר, לו

מיבום. פטורה זו הרי בנים לו ויש לייבום.3)הואיל זקוקה שאינה בחזקת כה עד הייתה והיא ליבום, זקוקה היא והרי
שתחלוץ.4) עד לאחרים זקוקה.5)להינשא שאינה הקודמת מחזקתה להוציאה נאמן עשוי6)ואינו ואינו רצינית שעה שהיא

זו. בשעה יבום.7)לשקר מזיקת פטורה היא והרי8)והרי חזקה, נגד מועיל "מיגו" אין כי לגרשה שבידו במה נאמן ואינו
נאמן. ולפיכך האחים חזקת את סותר אינו בנים" לי יש ב"אמר אולם לו, שאין נאמינו ואיך אחים לו שיש לבטל9)הוחזק

לייבום. זקוקה היא והרי הקודמת, דין.10)החזקה בבית הקול הוחזק לא ואפילו בקול11)לקול, יש שמא לאחרים, מלהינשא
לייבום. זקוקה היא והרי אחים.12)ממש לו שיש יודעים שהם עליהם, על13)אחרים ולעמוד לברר שאפשר מכיוון ייבדקו,

איש. אשת באיסור נקל ולא לברר עלינו - עדים מפי במתנה.14)הדבר נכסיו את לו לתת יכול ירצה אם נאמן15)שהרי אם
בנו. שזה הקודמת.16)לומר חזקתו על העמדנו בו לומר יכול אתה ואין זה. בספק הוא לידתו מתחילת אינו17)שהרי שמא

לייבום. וזקוקה ליבם.18)בנו ואסורה בנו הוא דבר19)שמא זה שאין בן, לבעלה ניתן לומר: נאמן אינו הראב"ד ולדעת
ובודקת בדבר מדקדקת היא ואף בלבד, העד על עצמה סומכת האשה שאין סובר, רבנו אולם משקר, שהוא ואפשר להגלות העשוי

הנישואין. לאחר מבעלה לצאת תצטרך שלא כדי הוא, אמת אם
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אם וכן מֹורדת. זֹו הרי ― רצה לא ואם לּה; ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּיחלץ
― אֹותּה ייּבם ׁשּלא ּכדי ּבעלּה ּבחּיי אפּלּו ּבנדרּה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹנתּכּונה

א ּכֹופין ּבלאאין ותצא מרדה, ּכן אם אּלא לחלץ, ֹותֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ
ְָֻּכתּבה.

.ÊËאיני אֹומרת: והיא לחליצה, הּיבם ׁשּתבעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָיבמה
וכׁשאר ּבעלי ּבבית אׁשב אּלא ּכתּבה, נֹוטלת ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחֹולצת
לזה אֹותּה הקנּו ׁשהרי לּה, ׁשֹומעין אין ― האלמנֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
ּכתּבה. ונֹותן חֹולץ ― רצה מיּבם, ― רצה הּׁשמים, ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻמן
עגּונה ואׁשב מּׁשּלי נּזֹונת אני אמרה: אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹולא
ּכל לּה: אֹומר הּיבם ׁשהרי לּה; ׁשֹומעין אין ― חּיי ימי ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּכל
היה ואפּלּו אחרת. אּׁשה לי נֹותנין אין לי זקּוקה ׁשאּת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָזמן
מריבה לֹו ּתהיה אֹו אחרת, אּׁשה ׁשּיּׂשא אפׁשר ― ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָנּׂשּוי

היבמה. מּפני ּביתֹו ְְְִֵֵַָָּבתֹו
.ÊÈׁשהיתה מּפני ּכתּבה ּבעלּה על לּה היה ׁשּלא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻיבמה

רצה אם ׁשּיתּבאר, ּכמֹו לּיבם מּתרת היא והרי עליו, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאסּורה
היה ׁשּלא ּכדר ּכתּבה עליו לּה ואין מיּבם, ― ליּבם ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻהּיבם
ׁשהיתה ּכמֹו ― ּבּתֹוספת יבמּה עם ודינּה ּבעלּה. על ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָלּה
ׁשּמכרה אֹו ּכתּבה, ּבעלּה לּה ּכתב לא אם אבל ּבעלּה. ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹֻעם
ּכתּבה לּה לכּתב הּיבם צרי ― אֹותּה מחלה אֹו ּכתּבתּה ְְְֲִִַָָָָָָָָָָֹֻֻלֹו

האלמנֹות. ְְִַָָָּכׁשאר
.ÁÈלּה ׁשּיחלץ קדם אֹו יבמּה עליה ׁשּיבֹוא קדם ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹהיבמה

הּמת אׁשת תהיה לא ׁשּנאמר: לזר, להּנּׂשא אסּורה היא ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהרי
הּוא לֹוקה ― ּובעל לאחר נּׂשאת ואם זר. לאיׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָָהחּוצה
מּמּנה. ּבנים ּכּמה לֹו היּו ואפּלּו ּבגט, ּומֹוציאּה ְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָוהיא.
ּתהיה ּכ ואחר לּה, חֹולץ ויבמּה יבמּה. ועל עליו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָונאסרה

לאחרים. ֲִֵֶֶַֻמּתרת
.ËÈנֹותןנתק אּלא יבמּה, על נאסרה לא ― לאחר ּדׁשה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

יבמּה היה ואם חֹולץ. אֹו מיּבם ויבמּה ּגט ׁשּקּדׁשּה הּזר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָלּה
ּכדי ּבגט, הּזר מן ּתצא ― גרּוׁשה לּׂשא יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹּכהן,

יבמּה. לּה ויחלץ נּׂשּכר, החֹוטא יהא ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשּלא
.Îיבמּה לּה ׁשחלץ אחר ּונּׂשאּה הארּוסין מן ׁשּגרׁשּה הּזר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָחזר

הּנּׂשּואין, מן ּגרׁשּה אם אבל מּידֹו. אֹותּה מֹוציאין אין ―ְֲִִִִִִִֵֵַָָָָ
מּפני מּידֹו; אֹותּה מֹוציאין ― ׁשחלצה אחר ּונּׂשאּה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָוחזר
אסּורה ׁשהיא ּבעלּה, ּובא ׁשּנּׂשאת איׁש לאׁשת דֹומה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיא

― זקּוקה והיא ׁשּזּנתה והיבמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו זה, ועל זה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
מיּבם. רצה חֹולץ רצה אּלא יבמּה, על נאסרה ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹלא

.‡Îיבם זּקת עליה יׁש אם מּדבריהם ספק ׁשהיא יבמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל
ּכלּו ׁשּלא ולד ׁשּילדה יבמה ּכגֹון יבם, זּקת עליה אין ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹאֹו
מּספק ׁשּתחלץ ׁשּדינּה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּומת חדׁשיו ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָֹלֹו
קדם לאחר ונתקּדׁשה הלכה אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּדבריהם
נתקּדׁשה ואם ּבעלּה. עם ותׁשב יבמּה לּה חֹולץ ― ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָחליצה
ׁשאין לּה; חֹולץ אינֹו ― ּבחלּוצה אסּור ׁשהּוא ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָֹלכהן,
אֹו הּכהן ּגרׁשּה ּדבריהן. ספק מּׁשּום אׁשּתֹו זה על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאֹוסרין
לכּתחּלה. לאחרים מּתרת ּכ ואחר חֹולצת, זֹו הרי ― ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻמת

ה'תש"ע מנחםֿאב ה' שישי יום

 
ּבנים'‡. לי 'יׁש ׁשאמר אֹו ּבני', 'זה זה1האֹומר הרי ― ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

הּיּבּום ּומן החליצה מן אׁשּתֹו את ּופֹוטר .2נאמן, ְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ
.'אחין לי 'יׁש ׁשאמר אֹו אחי', 'זה נאמן3אמר אינֹו ― ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אׁשּתֹו את מתּכּון4לאסר זה ׁשהרי לּיבם; זקּוקה ּולהּניחּה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
מֹותֹו לאחר .5לאסרּה ְְְַַָָ

מיתתֹו‚. ּבׁשעת ואמר אחין, לֹו ׁשּיׁש מחזק לי6היה 'אין ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
נאמן7אחין' אינֹו אחיו8― ׁשהחזק מי על אמר אם וכן . ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

נאמן אינֹו ― אחי' זה ויצא9'אין ּבאחין, מחזק היה לא . ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
והעדים אחין, לבעלּה ׁשּיׁש ׁשּיעידּו עדים ׁשם ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקֹול
אח' לי 'אין מיתתֹו ּבׁשעת הּוא אמר אפּלּו אחרת, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבמדינה

חֹוׁשׁשת זֹו הרי ותמּתין10― העדים11, ׁשּיבֹואּו עד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ
.13ויּׁשאלּו12ׁשאמרּו ְְֲִֶָָ

ונתעּברה,„. איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין אּׁשה, עם ׁשּזנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמי
אף ― לֹו מֹודה היא ואפּלּו הּוא, מּמּני העּבר זה ְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻואמר:

ירּׁשה לענין ּבנֹו ׁשהּוא ּפי יּבּום14על לענין ספק זה הרי ,15. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
הּדבר יּודע ּומאין אחר, עם זּנתה ּכ זה, עם ׁשּזּנתה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשם

חזקה לֹו אין והרי וּדאי? ּבנֹו ספק16ׁשּזה לעֹולם אּלא , ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מתיּבמת17הּוא ולא וחֹולצת ּבֹו, ּדנין ּולהחמיר .18. ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹ

על‰. ּומתיּבמת ּבעלּה, ׁשּמת ליבמה להעיד אחד עד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמן
לזר להּתירּה ּבן, לבעלּה ׁשּנּתן אֹו יבמּה ׁשּמת אֹו .19ּפיו; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לייבום.1) מותי) (לאחר זקוקה אשתי ומה2)ואין בגט פוטרה היה רצה שאילו להם, זקוקה אינה אחים לו שיש הוחזק ואפילו
אחים, לו יש אם שאפילו באחים", "חזקתו את סותר דיבורו שאין גם, ומה יבום, מזיקת ולפוטרה להתירה נאמן לפיכך לשקר, לו

מיבום. פטורה זו הרי בנים לו ויש לייבום.3)הואיל זקוקה שאינה בחזקת כה עד הייתה והיא ליבום, זקוקה היא והרי
שתחלוץ.4) עד לאחרים זקוקה.5)להינשא שאינה הקודמת מחזקתה להוציאה נאמן עשוי6)ואינו ואינו רצינית שעה שהיא

זו. בשעה יבום.7)לשקר מזיקת פטורה היא והרי8)והרי חזקה, נגד מועיל "מיגו" אין כי לגרשה שבידו במה נאמן ואינו
נאמן. ולפיכך האחים חזקת את סותר אינו בנים" לי יש ב"אמר אולם לו, שאין נאמינו ואיך אחים לו שיש לבטל9)הוחזק

לייבום. זקוקה היא והרי הקודמת, דין.10)החזקה בבית הקול הוחזק לא ואפילו בקול11)לקול, יש שמא לאחרים, מלהינשא
לייבום. זקוקה היא והרי אחים.12)ממש לו שיש יודעים שהם עליהם, על13)אחרים ולעמוד לברר שאפשר מכיוון ייבדקו,

איש. אשת באיסור נקל ולא לברר עלינו - עדים מפי במתנה.14)הדבר נכסיו את לו לתת יכול ירצה אם נאמן15)שהרי אם
בנו. שזה הקודמת.16)לומר חזקתו על העמדנו בו לומר יכול אתה ואין זה. בספק הוא לידתו מתחילת אינו17)שהרי שמא

לייבום. וזקוקה ליבם.18)בנו ואסורה בנו הוא דבר19)שמא זה שאין בן, לבעלה ניתן לומר: נאמן אינו הראב"ד ולדעת
ובודקת בדבר מדקדקת היא ואף בלבד, העד על עצמה סומכת האשה שאין סובר, רבנו אולם משקר, שהוא ואפשר להגלות העשוי

הנישואין. לאחר מבעלה לצאת תצטרך שלא כדי הוא, אמת אם



פח              
  

ּתּמֹו לפי מסיח עּכּו"ם אֹו אּׁשה אֹו עבד מעיד20אפּלּו ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֻ
ּכמֹו להּתירּה, איׁש ּבאׁשת ׁשּמעיד ּכמֹו הּיבם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבמיתת

ּגרּוׁשין ּבהלכֹות .21ׁשּבארנּו ְְְִִֵֵֶַ
.Âּבעלּה ׁשּמת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין נׁשים אין22וחמׁש ּכ , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

יבמּה ׁשּמת לּה עדּות23מעידין אֹותּה ּכדין זֹו עדּות ודין .24 ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָ
הּיבם ּבמיתת זה את זה ׁשּמכחיׁשין עדים ּדבר25לענין .26ּולכל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

.Êיבמֹות ּבעלי'27ׁשּתי 'מת אֹומרת זֹו הּים, מּמדינת ׁשּבאּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אסּורה זֹו ― ּבעלי' 'מת אֹומרת זֹו28וזֹו ׁשל ּבעלּה ,29מּפני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

להעיד נאמנת יבמּתּה ׁשאין זֹו; ׁשל ּבעלּה מּפני אסּורה ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוזֹו
יבמּה ׁשּמת ׁשּבארנּו.30לּה ּכמֹו , ְְְֵֵֶֶַָָָ

.Áהעד לּה ׁשּיׁש זֹו ― ּבעלּה ׁשּמת עד מהן לאחת ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
ּבאּסּורּה מּפני31עֹומדת אּלא ּבעלּה מּפני אסּורה ׁשאינּה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּמת32יבמּה העד העיד ׁשהרי מּתרת, עד לּה ׁשאין וזֹו ; ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
ּבעלי. ׁשּמת לֹומר נאמנת והיא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָיבמּה,

.Ëּבנים לזֹו ּבנים33היה לּה ׁשאין זֹו ― ּבנים אין ולזֹו ְִִִֵֵֶָָָָָָָָ
מּתרת34אסּורה ּבנים לּה ׁשּיׁש וזֹו אחר35, יבם להן היה . ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

לׁשּתיהן מיּבם זה הרי ― .36ּכאן ְְֲִֵֵֵֶֶַָ
.Èאֹותן ׁשּיּבם הּיבם זה לזר,37מת להּנּׂשא אסּורֹות ― ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּבּתחּלה ונתּגרׁשּו38ּכׁשהיּו נתיּבמּו מּתרֹות39. אּלּו הרי ― ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ְָלזר.

.‡Èותּנּׂשא ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת ׁשהאּׁשה ּפי על 40אף ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתתיּבם ׁשּתּנּׂשא41אֹו יבמי מת לֹומר נאמנת היבמה אין , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

לאו אּסּור והּוא הֹואיל ּבעיניה42לזר; קל יהיה ׁשּמא וכן43, . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּמא אׁשּתֹו, את ׁשּייּבם אחי' 'מת לֹומר נאמן הּיבם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין

ּבּה נתן אחֹותי'44עיניו 'מתה לֹומר נאמנת האּׁשה ואין . ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּיּׂשא אׁשּתי' 'מתה לֹומר נאמן האיׁש ואין לביתּה, ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּתּכנס
ּכ ואחר אחֹותּה ׁשּמתה עדים ׁשני ׁשּיעידּו עד אחֹותּה, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאת
הּתרת מּׁשּום אּלא אחד עד האמינּו ׁשּלא לביתּה; ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּתּכנס

ׁשּבארנּו45עגּונה ּכמֹו ,46. ְְֲֵֶַָ
.Èּובעלּה47לפיכ היא ׁשהלכה האּׁשה למדינת48, ויבמּה ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָָ

אֹו יבמי', מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ואמרה ּובאה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָהּים,
אינּה זֹו הרי ― ּבעלי' מת ּכ ואחר יבמי 'מת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשאמרה

ּבלבד49נאמנת ּובעלּה היא הלכה אם אבל ואמרה50. ּובאה , ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ומת' הּים ּבמדינת יבם לי יבמי51'נּתן 'מת ׁשאמרה ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ׁשאמרה ּבין ּבעלי' מת ּכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָואחר
נאמנת זֹו הרי ― לי' ׁשּנּתן ׁשאסר52הּיבם ׁשהּפה הּוא53; ֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשהּתיר .54הּפה ִִֶֶַ

.‚Èּובאה הּים, למדינת ּובנּה ּובעלּה היא ׁשהלכה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה
נאמנת ― ּבני' מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ׁשהרי55ואמרה ; ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לזר הּתר ּבחזקת ׁשהלכה56היתה ּבני57ּבעת 'מת אמרה . ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
להתיּב נאמנת אינּה ― ּבעלי' מת ּכ וחֹוׁשׁשין58םואחר . ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

וחֹולצת59לדבריה מתיּבמת.60, ולא ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ
.„Èּבלבד ּובעלּה היא ּבן61הלכה לי 'נּתן ואמרה ּובאה , ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָ

ּבעלי' מת ּכ ואחר ומת הּים נאמנת62ּבמדינת ― ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשהלכה. ּבעת ליבמּה הּתר ּבחזקת היתה ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּומתיּבמת;

לי' ׁשּנּתן הּבן מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת אינּה63אמרה ― ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
החליצה ּומן הּיּבּום מן עצמּה לפטר וחֹוׁשׁשין64נאמנת . ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹ

מתיּבמת.65לדבריה ולא וחֹולצת , ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ
.ÂËאמּורים ּדברים לּכהּנה66ּבּמה ּפסּולה ּכׁשהיתה ? ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ

חללה67מּתחּלה אֹו גרּוׁשה ׁשהיתה ּכגֹון ׁשאמרה68, אֹו , ְְְְְֲִִֶֶָָָָָָָָ
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לזר.20) להינשא ולהתירה להעיד מתכווין איש.21)שאינו באשת עד כדין ביבמה עד דין זו.22)כי את זו שונאות שחזקתן
ממנו.23) לצאת תצטרך כן ואחרי לזר שתינשא לקלקלה, הבעל.24)שמתכוונות מיתת על25)של המעיד הראשון שהעד

כשנ נאמן היבם נאמן.מות השני אין ויכחישנו אחר עד יבוא כך אחר ואם נאמן26)יים, אינו התורה מן בעבירה הפסול כגון
זו. אחים.27)לעדות שני לזר.28)נשי לו.29)להינשא שתחלוץ בפנינו ואינו לו, וזקוקה יבמה הוא30)שהוא ושמא

לזר.31)חי. לה.32)להינשא נאמנה אינה והיא יבמתה, אלא יבמה, מות על עדות לייבום.33)שאין זקוקה ואינה מבעלה,
ליבמה.34) זיקתה זיקת35)בגלל כאן שאין מותרות", שתיהן בנים ולא עדים לא ולזו ובנים עדים "לזו אמרו: שם ובגמרא

חברתה. בעידי וזו בניה, מפני זו חברתה.36)ייבום, את פוטרת אחת ואין הן, בתים משני נמצאו37)שהרי בנים, הניח ולא
הם. חיים שמא הים, שבמדינת ליבמיהן היבם) מיתת (מצד זקוקות חברתה38)שתיהן כלפי נאמנת האחת שאין הייבום, לפני

יבמה. שמת לייבום.39)להעיד עוד זקוקות שאין בנים, והניח יבמן מת אם הדין והוא זקוקה40)מיבמן. שאינה באופן לזר,
אחים. לו אין או בנים, לו שיש כגון ליבם.41)לייבום, זקוקה לאיש42)כשהיא החוצה המת אשת תהיה "לא בתורה: האמור

ובניה43)זר". דין, בית מיתת וענשו איש" "אשת איסור שהוא בעלי, מת לאומרת בניגוד יבמה, מת אם היטב תדקדק ולא
ממזרים. בה.44)מהשני נתן עיניו שמא יישאנה, לא זה הרי בנדר, בעלה על האשה את שאסר חכם אפילו שאינה45)שהרי

אחרת. לו לישא יכול גיסה וכן לאחרים, להינשא יכולה זו אבל עדותו. נקבל לא אם בעולם, איש לשום להינשא "שלא46)יכולה
עגונות". ישראל בנות יבמי".47)תשארנה "מת לומר: נאמנת ואינה זקוקה48)הואיל בחזקת היא והרי בנים לבעלה ואין

ליבום.49)ליבם. זקוקה בחזקת היא והרי לזר, לזר.50)להינשא היתר בחזקת היא והרי יבם, כאן היה שילדה51)ולא
בן. הים במדינת לזר.52)חמותי לייבום.53)להינשא זקוקה עצמה והחזיקה יבם לי ניתן יבמי.54)שאמרה מת אמרה שהרי

לזר.55) לייבום.56)להינשא זקוקה ואינה בן להם יש שהרי הבעל. ימות מוציאה57)אם אינה עכשיו וגם בן. לה היה שהרי
מחזקתה. הי58)עצמה אליו אהבתה מחמת שמא לחוש ויש לו, זקוקה ואינה לזר מותרת בחזקת הייתה משקרת.שהרי א

לזר.59) להינשא איסור חתיכת עצמה ועשתה לייבום, היא זקוקה לדבריה שהרי לזר, להתירה לא שתהיה60)להחמיר, כדי
לזר. לו.61)מותרת זקוקה בחזקת היא והרי יבם לה ליבם.62)ויש זקוקה שהיא לייבום.63)נמצאת עוד זקוקה ואינה

זקוקה.64) הוחזקה היבם.65)שהרי על איסור חתיכת עצמה עשתה שהרי להתייבם, דבריה.66)לא סמך על חולצת שהיא
זה.67) לבעלה שנישאה חללה68)טרם בתם הרי הכהן, לאביה ונישאה גרושה הייתה שאמה כגון כהונה, מאיסור שנולדה

לכהן. להינשא ואסורה

              
  

ּכׁשּמת' היינּו אינּה69'ּבמערה ― ּכן הּדבר אין אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּכמֹו ׁשהּדבר ויעידּו עדים ויבֹואּו ּתחלץ ׁשּמא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחֹולצת.

ּתחּלה מת והּבעל ּכלּום,70ׁשאמרה אינּה זֹו חליצה ונמצאת , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
לּכהן ונּׂשאת ׁשחלצה אֹותּה הרֹואה ויראה לכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹותּנּׂשא
ּבעדים יֹודע אינֹו והּוא לּכהּנה, מּתרת ׁשהחלּוצה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻֻוידּמה
ּבחזקת ּתּׁשאר אּלא ּתתיּבם, ולא ּתחלץ לא לפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּבאּו.

עדים. ׁשּיבֹואּו עד ּכׁשּיצאה ְְְִֵֶֶַָָָָזקּוקה
.ÊËוצרתּה ּבעלּה ׁשהל אּׁשה ּובאּו71וכן הּים, למדינת ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

לּה ואמרּו ולא72ׁשנים ּתחלץ לא זֹו הרי ― 'ּבעלי 'מת ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָֹֹֹ
צרתּה ילדה אם ׁשּיּודע עד לעֹולם, ילדה.73ּתתיּבם לא אֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

חדׁשים ּתׁשעה אחר ּתחלץ לא ותהיה74ולּמה הּבעל מּמיתת ְְְְֲֳִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ּפנים ּכל על לזר צרתּה75מּתרת ילדה ׁשאם הרי76, ― ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

יּודע ׁשּמא ּגזרה נחלצה? הרי ― ילדה לא ואם זֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹנפטרה
זאת ונמצאת קּימא, ׁשל ולד צרתּה ׁשּילדה החליצה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹאחר

חלּוצה ויאמר77ׁשאינּה ׁשּנחלצה, אחר לכהן ותּנּׂשא , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לכהן, מּתרת ׁשהחלּוצה ׁשּבאּו ּבעדים ידע ׁשּלא ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהרֹואה
,לפיכ ּדין. ּבית ּפי על לּכהּנה נּׂשאת אֹותּה ׁשראה ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻויעיד

מּתחּלתּה לּכהּנה אסּורה היתה חֹולצת78אם זֹו הרי ― ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
ּבעלּה עם ׁשהיתה הּצרה זֹו אבל לזר. ותּנּׂשא ּתׁשעה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָלאחר

היבמֹות ּכׁשאר יֹום ּתׁשעים ּתמּתין ― אֹו79ּכׁשּמת ותחלץ ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ
האחרת ׁשּבּמדינה לצרתּה ּתחּוׁש ולא ולא80ּתתיּבם, הֹואיל , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ּבּמדינה עּמּה ּבעלּה .81היה ְְִִַַָָָָָ
.ÊÈּבעלּה ׁשּמת ―82האּׁשה הּים ּבמדינת חמֹות לּה והיתה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּמ חֹוׁשׁשת ּבמדינהאינּה יבם לּה נּתן ּוכבר חמֹותּה ילדה א ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
על83אחרת אֹותּה נעמיד אּלא זה; ּבדבר גזרּו ׁשּלא , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

מּתרת היא והרי ּבעלּה84חזקתּה, ׁשּמת לאּׁשה הּדין והּוא . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ואין לזר; מּתרת זֹו הרי ― אחרת ּבמדינה ּבן לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻוהיה

הּבן מת ׁשּמא חזקתּה85חֹוׁשׁשין על אֹותּה העמד אּלא ,86. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
.ÁÈּתּנּׂשא ולא חֹוׁשׁשת, זֹו הרי ― מעּברת חמֹותּה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻיצאת

לּה נֹולד ׁשּמא חמֹותּה, עּבּור סֹוף היה מה ׁשּתדע עד ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָלזר
הּבעל מיתת קדם .87יבם ִֶַַַַָָֹ

.ËÈואמרּו ּובאּו הּים, למדינת ּובנּה ּבעלּה ׁשהל ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָהאּׁשה
ּבנ מת ּכ ואחר ּבעלי מת נֹודע88לּה: ּכ ואחר ונּׂשאת, , ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

הּדברים היּו ּכׁשר89ׁשחּלּוף והּולד ּתצא, לּה:90― אמרּו . ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
נֹודע ּכ ואחר ונתיּבמה, ,ּבעלי מת ּכ ואחר ּבנ ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָמת

חּלּוף הּדברים לפני91ׁשהיּו ׁשּנֹולד והּולד ּתצא, ― ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ממזר92הּׁשמּועה הּׁשמּועה לאחר .93אֹו ְְְְֵַַַַַָָ

 
ּבּמקֹום‡. הּיבם אחר הֹולכת היבמה חליצה? מצות ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּכיצד

עצה לֹו ונֹותנין לֹו קֹוראין והן לּדּינין, ּובאה ׁשם, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
אֹותן יֹועצין ― ליּבם טֹובה עצה אם ולּה. לֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָההֹוגנת
והּוא ילּדה היא ׁשהיתה ּכגֹון לחלץ, טֹובה עצה ואם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹליּבם;
לחלץ. אֹותֹו יֹועצין ― ילד והּוא זקנה היא אֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹזקן

.ּתחלץ ּכ ואחר ּבֹו, ׁשּיׁשבּו מקֹום לקּבע הּדּינין ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּוצריכין
הּזקנים אל הּׁשערה יבמּתֹו ועלתה ׁשּנאמר: ּבפניהם; ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשם
ונקראת נקרה, נקרּו אּלא מקֹום קבעּו ולא נֹועדּו לא ְְְְְְְֲִִִֶָָָָֹֹֹוגֹו'.

ּכׁשרה. חליצתּה ― וחלצּו לפניהן והּוא ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָהיא
יהיּו‚. והיא ׁשהּוא עד לקרֹות, הּיבם ואת אֹותּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּומלּמדין

ואחר אחת, ּבנׁשימה אבה' 'לא לקרֹות יכֹולה ותהיה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹרגילין,
יּבמי. אבה ּדבריה מׁשמע יהיה ׁשּלא ּכדי 'יּבמי', ּתאמר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכ

קראה„. ׁשּלא ּפי על אף לקרֹות, רגילה ׁשּתהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומאחר
אינּה אם אבל זה; על מקּפידין אין ― אחת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבנׁשימה

ׁשּתדע. עד אֹותּה מרּגילין ― ְְִִֵֶַַַָָיכֹולה
ׁשּיֹודעין‰. ׁשלׁשה ּובפני ּבּלילה, ולא ּבּיֹום ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹוהחליצה

היה ואפּלּו ּפסּול. ― ּגר הּׁשלׁשה מן אחד ואם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלהקרֹות.
אביו ׁשּיהיה עד ּתחלץ, לא ― יּׂשראלית ואּמֹו ּגר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹאביו
ואֹותן הּדבר. לפרסם ּכדי ּבחמּׁשה, ּומצותּה מּיּׂשראל. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָואּמֹו

הארץ. עּמי היּו אפּלּו ― ְֲִִֵֶַַַָָָהּׁשנים
.Âעקב לֹו ׁשּיׁש עֹור ׁשל מנעל לֹו מביאין חֹולצין? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּכיצד

רצּועֹותי וקֹוׁשר ּבּימין, ולֹובׁשֹו ּבפׁשּתן, ּתפּור עלואינֹו ו ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָ
ליבמה ּומקרין ּדין, ּבית ּבפני והיא הּוא ועֹומד ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָרגלֹו,
לא לּיבם: מקרין ּכ ואחר וגֹו', יבמי מאן הּקדׁש: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּבלׁשֹון
ּופֹוׁשטת יֹוׁשבת והיא ּבארץ, רגלֹו ונֹועץ לקחּתּה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחפצּתי
רגלֹו מעל הּמנעל רצּועֹות ּומּתרת ּדין ּבית ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָידּה
העקב רב ּומּׁשּיּׁשמט לארץ. אֹותֹו ּומׁשלכת הּמנעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוחֹולצת

לזר. היבמה ְְְַָָָָֻהּתרה
.Êהּנראה רק ּפניו ּכנגד ּבארץ ויֹורקת עֹומדת ּכ ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹואחר

קריאה ּבׁשעת עֹומדין ׁשניהן ׁשּיהיּו חליצה, ׁשּמצות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלּדּינין.
מּפיה. הּיֹוצא הרק לראֹות הּדּינין ּוצריכין רקיקה, ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָֹּובׁשעת
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הבן.69) או האב תחילה מת מי ולהעיד לבוא עמנו איש ליבם.70)ואין זקוקה ואינה הבן, שמת נשים,71)לפני שתי לו שהיו
לזו. זו צרות כאן.72)שהן שנשארה הייבום.73)לזו מן פוטרה הוולד כי לזר, תינשא ואז תשעה74)מבעלה. בתוך כי

עצמה כשהחולצת אפילו חליצה, אינה מעוברת וחליצת קיימא, של הוולד ואין מעוברת צרתה שמא לחלוץ, יכולה אינה חדשים
מעוברת. צרתה אלא מעוברת העיבור.76)צדדים.75)אינה חדשי תשעת לצורך.77)לאחר שלא חלצה שהייתה78)שהרי
לו. כשנישאה חללה או מעוברות79)גרושה אם לדעת הבעל, מיתת מיום יום תשעים לאחר אלא מתייבמות או חולצות שאינן

לא. אם היא.80)הן מעוברת שמא כאן ממנו.81)שנשארה נתעברה לא כן אח.82)אם לו היה ולא בנים הניח ולא
לו.83) לזר.84)וזקוקה חי.85)להינשא שהוא חזקתו על והעמידהו חוששים", לא מת בחזקת86)"שמא שהייתה הקודמת,

לזר. הבעל87)היתר מיתת לאחר היבם נולד שאילו הבעל", מיתת "קודם לכתוב ודקדק ממנו. שתחלוץ עד לו זקוקה היא והרי
בעולמו". היה שלא אחיו "אשת היא שהרי ליבום, לו זקוקה לזר.88)אינה מותרת היא וזקוקה89)והרי בעלה, לפני מת שבנה

לזר. ואסורה ליבם כרת.90)היא איסור מחייבי אלא ממזר ואין בלבד לאו איסור אלא אין לזר יבמה בנישואי נמצאת91)כי
כרת. בעונש הוא מצוה במקום שלא אח אשת ואיסור ליבמה, אסורה ואנוסה.92)זו שוגגת שהייתה פי על אף האחרונה, ההודעה

כריתות.93) מחייבי ממזר יש היא הלכה כי
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ּכׁשּמת' היינּו אינּה69'ּבמערה ― ּכן הּדבר אין אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּכמֹו ׁשהּדבר ויעידּו עדים ויבֹואּו ּתחלץ ׁשּמא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחֹולצת.

ּתחּלה מת והּבעל ּכלּום,70ׁשאמרה אינּה זֹו חליצה ונמצאת , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
לּכהן ונּׂשאת ׁשחלצה אֹותּה הרֹואה ויראה לכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹותּנּׂשא
ּבעדים יֹודע אינֹו והּוא לּכהּנה, מּתרת ׁשהחלּוצה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻֻוידּמה
ּבחזקת ּתּׁשאר אּלא ּתתיּבם, ולא ּתחלץ לא לפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּבאּו.

עדים. ׁשּיבֹואּו עד ּכׁשּיצאה ְְְִֵֶֶַָָָָזקּוקה
.ÊËוצרתּה ּבעלּה ׁשהל אּׁשה ּובאּו71וכן הּים, למדינת ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

לּה ואמרּו ולא72ׁשנים ּתחלץ לא זֹו הרי ― 'ּבעלי 'מת ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָֹֹֹ
צרתּה ילדה אם ׁשּיּודע עד לעֹולם, ילדה.73ּתתיּבם לא אֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

חדׁשים ּתׁשעה אחר ּתחלץ לא ותהיה74ולּמה הּבעל מּמיתת ְְְְֲֳִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ּפנים ּכל על לזר צרתּה75מּתרת ילדה ׁשאם הרי76, ― ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

יּודע ׁשּמא ּגזרה נחלצה? הרי ― ילדה לא ואם זֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹנפטרה
זאת ונמצאת קּימא, ׁשל ולד צרתּה ׁשּילדה החליצה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹאחר

חלּוצה ויאמר77ׁשאינּה ׁשּנחלצה, אחר לכהן ותּנּׂשא , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לכהן, מּתרת ׁשהחלּוצה ׁשּבאּו ּבעדים ידע ׁשּלא ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהרֹואה
,לפיכ ּדין. ּבית ּפי על לּכהּנה נּׂשאת אֹותּה ׁשראה ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻויעיד

מּתחּלתּה לּכהּנה אסּורה היתה חֹולצת78אם זֹו הרי ― ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
ּבעלּה עם ׁשהיתה הּצרה זֹו אבל לזר. ותּנּׂשא ּתׁשעה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָלאחר

היבמֹות ּכׁשאר יֹום ּתׁשעים ּתמּתין ― אֹו79ּכׁשּמת ותחלץ ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ
האחרת ׁשּבּמדינה לצרתּה ּתחּוׁש ולא ולא80ּתתיּבם, הֹואיל , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ּבּמדינה עּמּה ּבעלּה .81היה ְְִִַַָָָָָ
.ÊÈּבעלּה ׁשּמת ―82האּׁשה הּים ּבמדינת חמֹות לּה והיתה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּמ חֹוׁשׁשת ּבמדינהאינּה יבם לּה נּתן ּוכבר חמֹותּה ילדה א ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
על83אחרת אֹותּה נעמיד אּלא זה; ּבדבר גזרּו ׁשּלא , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

מּתרת היא והרי ּבעלּה84חזקתּה, ׁשּמת לאּׁשה הּדין והּוא . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ואין לזר; מּתרת זֹו הרי ― אחרת ּבמדינה ּבן לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻוהיה

הּבן מת ׁשּמא חזקתּה85חֹוׁשׁשין על אֹותּה העמד אּלא ,86. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
.ÁÈּתּנּׂשא ולא חֹוׁשׁשת, זֹו הרי ― מעּברת חמֹותּה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻיצאת

לּה נֹולד ׁשּמא חמֹותּה, עּבּור סֹוף היה מה ׁשּתדע עד ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָלזר
הּבעל מיתת קדם .87יבם ִֶַַַַָָֹ

.ËÈואמרּו ּובאּו הּים, למדינת ּובנּה ּבעלּה ׁשהל ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָהאּׁשה
ּבנ מת ּכ ואחר ּבעלי מת נֹודע88לּה: ּכ ואחר ונּׂשאת, , ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

הּדברים היּו ּכׁשר89ׁשחּלּוף והּולד ּתצא, לּה:90― אמרּו . ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
נֹודע ּכ ואחר ונתיּבמה, ,ּבעלי מת ּכ ואחר ּבנ ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָמת

חּלּוף הּדברים לפני91ׁשהיּו ׁשּנֹולד והּולד ּתצא, ― ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ממזר92הּׁשמּועה הּׁשמּועה לאחר .93אֹו ְְְְֵַַַַַָָ

 
ּבּמקֹום‡. הּיבם אחר הֹולכת היבמה חליצה? מצות ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּכיצד

עצה לֹו ונֹותנין לֹו קֹוראין והן לּדּינין, ּובאה ׁשם, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
אֹותן יֹועצין ― ליּבם טֹובה עצה אם ולּה. לֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָההֹוגנת
והּוא ילּדה היא ׁשהיתה ּכגֹון לחלץ, טֹובה עצה ואם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹליּבם;
לחלץ. אֹותֹו יֹועצין ― ילד והּוא זקנה היא אֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹזקן

.ּתחלץ ּכ ואחר ּבֹו, ׁשּיׁשבּו מקֹום לקּבע הּדּינין ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּוצריכין
הּזקנים אל הּׁשערה יבמּתֹו ועלתה ׁשּנאמר: ּבפניהם; ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשם
ונקראת נקרה, נקרּו אּלא מקֹום קבעּו ולא נֹועדּו לא ְְְְְְְֲִִִֶָָָָֹֹֹוגֹו'.

ּכׁשרה. חליצתּה ― וחלצּו לפניהן והּוא ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָהיא
יהיּו‚. והיא ׁשהּוא עד לקרֹות, הּיבם ואת אֹותּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּומלּמדין

ואחר אחת, ּבנׁשימה אבה' 'לא לקרֹות יכֹולה ותהיה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹרגילין,
יּבמי. אבה ּדבריה מׁשמע יהיה ׁשּלא ּכדי 'יּבמי', ּתאמר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכ

קראה„. ׁשּלא ּפי על אף לקרֹות, רגילה ׁשּתהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומאחר
אינּה אם אבל זה; על מקּפידין אין ― אחת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבנׁשימה

ׁשּתדע. עד אֹותּה מרּגילין ― ְְִִֵֶַַַָָיכֹולה
ׁשּיֹודעין‰. ׁשלׁשה ּובפני ּבּלילה, ולא ּבּיֹום ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹוהחליצה

היה ואפּלּו ּפסּול. ― ּגר הּׁשלׁשה מן אחד ואם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלהקרֹות.
אביו ׁשּיהיה עד ּתחלץ, לא ― יּׂשראלית ואּמֹו ּגר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹאביו
ואֹותן הּדבר. לפרסם ּכדי ּבחמּׁשה, ּומצותּה מּיּׂשראל. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָואּמֹו

הארץ. עּמי היּו אפּלּו ― ְֲִִֵֶַַַָָָהּׁשנים
.Âעקב לֹו ׁשּיׁש עֹור ׁשל מנעל לֹו מביאין חֹולצין? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּכיצד

רצּועֹותי וקֹוׁשר ּבּימין, ולֹובׁשֹו ּבפׁשּתן, ּתפּור עלואינֹו ו ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָ
ליבמה ּומקרין ּדין, ּבית ּבפני והיא הּוא ועֹומד ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָרגלֹו,
לא לּיבם: מקרין ּכ ואחר וגֹו', יבמי מאן הּקדׁש: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּבלׁשֹון
ּופֹוׁשטת יֹוׁשבת והיא ּבארץ, רגלֹו ונֹועץ לקחּתּה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחפצּתי
רגלֹו מעל הּמנעל רצּועֹות ּומּתרת ּדין ּבית ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָידּה
העקב רב ּומּׁשּיּׁשמט לארץ. אֹותֹו ּומׁשלכת הּמנעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוחֹולצת

לזר. היבמה ְְְַָָָָֻהּתרה
.Êהּנראה רק ּפניו ּכנגד ּבארץ ויֹורקת עֹומדת ּכ ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹואחר

קריאה ּבׁשעת עֹומדין ׁשניהן ׁשּיהיּו חליצה, ׁשּמצות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלּדּינין.
מּפיה. הּיֹוצא הרק לראֹות הּדּינין ּוצריכין רקיקה, ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָֹּובׁשעת
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הבן.69) או האב תחילה מת מי ולהעיד לבוא עמנו איש ליבם.70)ואין זקוקה ואינה הבן, שמת נשים,71)לפני שתי לו שהיו
לזו. זו צרות כאן.72)שהן שנשארה הייבום.73)לזו מן פוטרה הוולד כי לזר, תינשא ואז תשעה74)מבעלה. בתוך כי

עצמה כשהחולצת אפילו חליצה, אינה מעוברת וחליצת קיימא, של הוולד ואין מעוברת צרתה שמא לחלוץ, יכולה אינה חדשים
מעוברת. צרתה אלא מעוברת העיבור.76)צדדים.75)אינה חדשי תשעת לצורך.77)לאחר שלא חלצה שהייתה78)שהרי
לו. כשנישאה חללה או מעוברות79)גרושה אם לדעת הבעל, מיתת מיום יום תשעים לאחר אלא מתייבמות או חולצות שאינן

לא. אם היא.80)הן מעוברת שמא כאן ממנו.81)שנשארה נתעברה לא כן אח.82)אם לו היה ולא בנים הניח ולא
לו.83) לזר.84)וזקוקה חי.85)להינשא שהוא חזקתו על והעמידהו חוששים", לא מת בחזקת86)"שמא שהייתה הקודמת,

לזר. הבעל87)היתר מיתת לאחר היבם נולד שאילו הבעל", מיתת "קודם לכתוב ודקדק ממנו. שתחלוץ עד לו זקוקה היא והרי
בעולמו". היה שלא אחיו "אשת היא שהרי ליבום, לו זקוקה לזר.88)אינה מותרת היא וזקוקה89)והרי בעלה, לפני מת שבנה

לזר. ואסורה ליבם כרת.90)היא איסור מחייבי אלא ממזר ואין בלבד לאו איסור אלא אין לזר יבמה בנישואי נמצאת91)כי
כרת. בעונש הוא מצוה במקום שלא אח אשת ואיסור ליבמה, אסורה ואנוסה.92)זו שוגגת שהייתה פי על אף האחרונה, ההודעה

כריתות.93) מחייבי ממזר יש היא הלכה כי



צ              
  

את יבנה לא אׁשר לאיׁש יעּׂשה ּככה לּה: מקרין ּכ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואחר
הּנעל. חלּוץ ּבית ּביּׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָּבית

.Áוכל הּזה. ּבּלׁשֹון ― ּככה ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּכל
ּפעמים. ׁשלׁש הּנעל' 'חלּוץ אחריה עֹונים ׁשם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָהּיֹוׁשבין
לּה. ׁשּיחלץ הּוא ויתּכּון לֹו, ׁשּתחלץ היבמה ׁשּתתּכּון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוצרי
ׁשּנאמר: חֹולץ; אינֹו והּסּומא לׁשמן. אּלּו מעּׂשים ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָויעּׂשּו

הרק. רֹואה זה ואין ּבפניו, ְְְְֵֶֶָָָָָֹוירקה
.Ëמאן ּתחּלה: היא קֹוראה הּוא: ּכ החליצה סדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָנמצא

ּכ ואחר יּבמי, אבה לא ּביּׂשראל, ׁשם לאחיו להקים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹיבמי
ּכ ואחר ּתחלץ, ּכ ואחר לקחּתּה, חפצּתי לא אֹומר: ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹֹהּוא
את יבנה לא אׁשר לאיׁש יעּׂשה ּככה ּתקרא: ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּתרק,

הּנעל. חלּוץ ּבית ּביּׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָּבית
.Èהיא לא ּבּתחּלה קראה לא אם אּלא מעּכב, הּסדר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואין

ואחר ׁשּקראה אֹו חלצה, ּכ ואחר ׁשרקקה אֹו הּוא, ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
ּכׁשרה. חליצתּה ― רקקה ְְֲִֵָָָָָָּכ

.‡Èרקיקה יאמרּו: ׁשּמא הּסדר? על ותרק ּתחזר לא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹולּמה
האחין. מן ּפֹוסלת ואינּה ּכלּום אינּה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלבּדּה

.Èחליצתּה ― רקקה ולא קראה ולא ּבלבד, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָֹֹחלצה
אֹו רקקה, ולא וקראה ׁשחלצה לֹומר, צרי ואין ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָֹּכׁשרה.

ּכׁשרה. ׁשחליצתּה קראה, ולא ורקקה ְְְְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָָֹׁשחלצה
.‚Èהן ׁשהרי לדּבר, יכֹולין ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבּמה

ואם חֹולצין, אינן ― אּלם אֹו אּלמת אבל לקרֹות; ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָראּויין
ׁשחלצּו וחרׁשת ּכחרׁש ואינן ּפסּולה. חליצתן ― ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָחלצּו
דעת. ּבני אינן החרׁשת אֹו ׁשהחרׁש לפי ּכלּום, עּׂשּו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

.„Èׁשרקקה אֹו קראה, ולא חלצה ׁשּלא ּבלבד, ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹֹרקקה
היא קראה ּפסּולה. ּכחליצה זֹו הרי ― חלצה ולא ְְְְְְֲֲִִֵַָָָָָָָָֹוקראה
ׁשּנאמר: ּכלּום; עּׂשה לא ― רקקה ולא חלצה ולא ְְְְְֱֶֶַָָָָָָָֹֹֹוהּוא
והרקיקה, החליצה ׁשהּוא ׁשהּמעּׂשה, ― לאיׁש יעּׂשה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּככה
מֹועלת. ואינּה מעּכבת אינּה הּקריאה אבל ׁשּמֹועיל, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּוא

.ÂË,צּדיהן על מּטין אֹו יֹוׁשבין והם וקראה ורקקה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻחלצה
ּולמּטה, הארּכּבה מן ׁשֹוקֹו על קׁשּור הּנעל ּׂשרֹו ׁשהיה ְְְִֶַַַַַַָָָָָָֻאֹו
להקרֹות, יֹודעין ׁשאינן הארץ עּמי ׁשלׁשה ּבפני ׁשחלצה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹו

ּכׁשרה. חליצתֹו ― ׁשחלץ הּסּומא ְְֲִֵֵֶַַָָָָוכן
.ÊËׁשלׁשה ּבפני אֹו ׁשנים ּבפני ׁשחלצה אֹו ּבּלילה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָחלצה

קׁשּור הּמנעל ׁשהיה אֹו פסּול, אֹו קרֹוב מהן אחד ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָונמצא
אֹו היא, וׁשמטה הּוא ׁשהּתיר אֹו הארּכּבה, מן ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻלמעלה
הּוא, נתּכּון ולא היא ׁשּנתּכּונה אֹו הּוא, וׁשמט היא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהּתירה
לגדֹול ׁשחלצה קטּנה וכן היא, נתּכּונה ולא הּוא ׁשּנתּכּון ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹו
ּבינֹו ואפּלּו יחיד, ּבפני חלצה אם וכן ּפסּולה. חליצתן ―ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
ׁשֹוטה חרׁש אבל ּפסּולה. חליצה זֹו הרי ― ּובּלילה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָלבינּה
החליצה מן ּפטּורה ׁשהיא למי החֹולץ וכל ׁשחלצּו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָוקטן

חליצה. אינּה ― הּיּבּום ֲִִִֵַָָּומן
.ÊÈ;ּבּׂשמאל חֹולץ אינֹו ― חתּוכה הימנית ׁשרגלֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹיבם

רגלֹו היתה ּפסּולה. חליצתּה ― ּׂשמאלֹו מעל חלצה ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹואם
על מהּל ׁשהיה אֹו צּדּה, על הפּוכה אֹו לאחֹור ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֻעקּמה
צרי ׁשהחֹולץ חֹולץ; אינֹו זה הרי ― רגליו אצּבעֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָראׁשי
ׁשרגלֹו למי חלצה ואם יכֹול. אינֹו וזה ּבארץ, עקבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלנעץ

ּפסּולה. חליצתּה הרי ― ְֲֲִֵָָָָּכ

.ÁÈואפּלּו לכּתחּלה חֹולצת ― חתּוכֹות ׁשּידיה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָויבמה
ּבגד ׁשל ּבמנעל חלצה בידּה. וחלצה נאמר ׁשּלא ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּבׁשּניה,
אֹו עקב לֹו ׁשאין ּבמנעל חלצה אם אבל חליצה. אינּה ―ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
סיב ׁשל אֹו ּׂשער ׁשל מנעל ׁשהיה אֹו ּבפׁשּתן, תפּור ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשהיה
יכֹול ׁשאינֹו ּגדֹול מנעל ׁשהיה אֹו עץ, ׁשל אֹו ׁשעם ׁשל ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹו
ּפרּום מנעל אֹו רגלֹו, רב את חֹופה ׁשאינֹו קטן אֹו ּבֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלהּל
― הרגל רב מקּבל ׁשאין נפחת אֹו הרגל, רב חֹופה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאינֹו

ּפסּולה. ְֲִָָָחליצתּה
.ËÈקרקעיתֹו היתה אֹו עֹור, ּומחּפה עץ ׁשל ּבסנּדל ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻחלצה

מעל ּׂשמאל ׁשל סנּדל ׁשחלצה אֹו ּׂשער, ׁשל ּולחייו ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעֹור
היה (ׁשּלא) אֹו ׁשּלֹו, הּמנעל היה ׁשּלא אֹו הימנית, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹרגלֹו
אֹו רגלֹו, רב את ׁשחֹופה קטן אֹו ּבֹו, להּל ׁשּיכֹול ְְֵֶֶֶֶַַָָָָֹגדֹול
― הרגל רב ׁשּמקּבל נפחת אֹו הרגל, רב את ׁשחֹופה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹנפרם

ּכׁשרה. ְֲִֵָָחליצתֹו
.Îׁשּמּניחין ּומּזלֹות ּכֹוכבים וׁשל והּמחלט הּמסּגר ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻֻסנּדל

― חלצה ואם ּבֹו; ּתחלץ לא ― הּצּורה ּברגלי ְְְְֲִֵַַַָָָֹֹאֹותֹו
סנּדל אבל ּבהנאה. אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ּכׁשרה, ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָחליצתּה
ׁשּנעּׂשה אֹו הּנּדחת, עיר וׁשל ּומּזלֹות ּכֹוכבים ּתקרבת ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל
ׁשהרי ּפסּולה, חליצתּה ― ּבֹו חלצה אם ּבֹו, ׁשּיּקבר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָלמת

ּבֹו. להּל עֹומד ְֵֵֵַאינֹו
.‡Îלבּוׁש ׁשהיה אֹו ׁשּׂשרפּתּו, אֹו רגלֹו מעל הּמנעל ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָקרעה

עד הּתחּתֹון ׁשּקרעה ּפי על אף העליֹון, וחלצה מנעלין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשני
פסּולה. חליצה זֹו הרי ― רגלֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָׁשּנתּגּלתה

.Îמּדברים ּבהן וכּיֹוצא ּגרּגיר אֹו ׁשּום ׁשאכלה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָיבמה
עד ּכלּום, אינֹו ― מּפיה זב הרק והיה הרק, את ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּמרּבין

מעצמֹו. הרק ְְִֵֶֶַָֹׁשּיהיה
.‚Îואם ּכלּום, אינֹו ― מּפיה ׁשֹותת היה אם ּדם: ְְְִִִִֵֵָָָָָָרקקה

ּבלא ׁשּנמצץ לדם אפׁשר ׁשאי ּכׁשר; ― ורקקה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמצצה
ּפניו, לכנגד ׁשּיּגיע קדם הרּוח ּוקלטּתּו רקקה רק. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹצחצּוחי
אחר ואם ּכלּום. אינֹו ― קצר והּוא ארּכה ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָֻּכגֹון
ּכׁשר. ― לארץ הּגיע ׁשּלא ּפי על אף ּפניו, לנגד ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּגיע
ּכׁשר. ― מּפיה ּכׁשּיצא הרק הּדּינין ראּו לא אם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹוכן

.„Î:לֹו ׁשאמרּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. ― מטעת ְְְְֲִֵֶַָָָָֻחליצה
ׁשּזֹו לּה, חלץ לֹו: ׁשאמרּו אֹו ּכֹונסּה, אּתה ּובכ לּה ְְְֲֲֶֶַָָָָָָֹֹחלץ
ּכ אחר ּתרצה ואם ּכלּום, עלי מפסדת ואינּה היא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמצוה
אם אבל ּפסּולה. ― אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּתיּבם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָליּבם
זּוז מאתים ל ׁשּתּתן מנת על לּה חלץ לֹו: ואמרּו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹהטעּוהּו
נתקּים ולא נתנה ׁשּלא ּפי על אף ,וכ ּכ ּתנאי על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹאֹו
לּה. לחלץ נתּכּון ׁשהרי ּכׁשרה, חליצתּה ― ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּתנאי

.‰Î.ּפסּולה חליצתֹו ― החליצה על מֹודעא ְֲֲִִֵַַַָָָָָהּמֹוסר
ׁשעֹוּׂשין ּכדר הּמֹודעא לבּטל לֹו לֹומר לּדּינין ראּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
עּׂשּו ּכּדין אם ׁשחלץ: עד והּכּוהּו יּׂשראלים לחצּוהּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּבגט.
ׁשהיּו ּכגֹון עּׂשּו, ּכּדין ׁשּלא ואם ּכׁשרה; חליצתֹו ―ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹ
העּכּו"ם ואם ּפסּולה. חליצתֹו ― ׁשּטעּו אֹו ְְְֲִִֶֶַָָָָהדיֹוטֹות
חליצתֹו ― ׁשּיחלץ נֹותן הּדין היה אם מעצמן: ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאנסּוהּו

חליצה. אינּה ― ּכּדין ׁשּלא ואם ְְֲִִִֵֶַָָָֹּפסּולה;
.ÂÎ,'ּכלּום עּׂשה 'לא אֹו חליצה', 'אינּה ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲִֵֶַָָָָָָָֹּכל

ולא לֹו; נחלצה לא ּכאּלּו היא הרי ― ּכלּום' 'אינּה ְְְְְֲִִֵֵֶָָֹֹאֹו
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ּומּתרת הּכהּנה, מן נפסלה ולא קרֹובֹותיה, עליו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻנאסרּו
נאסרּו ― ּפסּולה' 'חליצתּה ׁשאמרנּו מקֹום וכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלהתיּבם.
האחין, על ונאסרה הּכהּנה, מן ונפסלה קרֹובֹותיה, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻעליו
ׁשּתחלץ עד לזר להּנּׂשא מּתרת ואינּה מתיּבמת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻואינּה

ּכׁשרה. ְֲִֵָָחליצה
.ÊÎוהיא ּכׁשרה חליצה לּה חֹולץ זה הרי ― ונּׂשאת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעברה

מּידֹו. אֹותּה מֹוציאין ואין ּבעלּה, ְְִִִֵַַַָָָּתחת
.ÁÎ,להתיּבם מּתרת זֹו הרי ― האחין ּבין ׁשּגדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיבמה

לבינּה ּבינֹו מהן לאחד חלצה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואין
אחד ׁשל נעלֹו ׁשחלצה ראינּוה אם אבל עליהן. ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָונפסלה
חליצה ּוצריכה לחליצה, נתּכּונה ׁשּמא נפסלה, ― ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמהן

לזר. להּתירּה ְְְִֵַָָָּכׁשרה
.ËÎּבית מעּׂשה אּלא אינֹו לּה ּכֹותבין ׁשאנּו חליצה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגט

חֹולצין הּדּינין ואין ׁשּנחלצה. ראיה ּבידּה ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּדין,
― ׁשּנחלצה זאת ׁשראה מי ,לפיכ מּכירין. ּכן אם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
היא ׁשּזֹו מּכירין ׁשאינן ּפי על אף חליצה ּגט לּה ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹותבין
ׁשהרי הּוא, אחיו לּה ׁשחלץ וׁשּזה ּפלֹוני ואׁשת ּפלֹוני ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבת
חלצה. ּכ ואחר זה הּכירּו ּבפניהם ׁשחלצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדּינין

העם: ּבֹו ׁשּנהגּו חליצה ּגט נסח ְֲֲִֵֶֶַָָָָֹוזהּו
.Ïלבריאת וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָּביֹום

אנחנא ּפלֹוני. ּבמקֹום בּה למימני ּדרגילנא למניינא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָעלמא,
הוינא ּכחדא ּתלתא ּבמֹותב לתּתא, חתימין ּדמקצתנא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָדּייני,
ּפלֹוני ּברת ּפלֹונית לקדמנא ּוסליקא דינא, ּבבי ְְְְְְֳִִִִִֵַַָָָָָָיתבין
ּבר ּפלֹוני ּדׁשמיּה חד ּגבר לקדמנא וקרבת דפלֹוני, ְְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָארמלּתא
ּדנא ּפלֹוני ּבר ּפלֹוני ּדא: ּפלֹונית לנא אמרה וכן ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָּפלֹוני,
ליּה, נסיבא ּדהוינא הוה, מאבּוּה ּבעלי ּדפלֹוני ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָאחּוּה
ירית ּוברת ּובר ׁשבק, יּׂשראל ּולכל לרּבנן וחּיי ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּוׁשכיב,
אחּוהי ּפלֹוני והדין ׁשבק, לא ּביּׂשראל ׁשמא ּומֹוקים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָּומחסין
יתי ליּבֹומי צבי אי ליּה: אמרּו רּבנן ּכען יתי. ליּבֹומי ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָחזי

י ― לא ואי ייּבם, קדמיכֹון,― ּדיּמינא רגליּה לי טלע ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ואׁשּתמֹודענּוהּו ּבאנּפֹוהי. וארֹוק רגליּה מעל סיניּה ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַואׁשרי
ואמרנא הּוא, מאבּוהי מיתנא דפלֹוני ּדאחּוהי דנא ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָלפלֹוני
לּה אטלע ― לא ואי יּבם, ― יתּה ליּבֹומי צבית אי ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָליּה:
.ּבאנּפ ותרֹוק רגל מעל סינ ותׁשרי ּדיּמינא רגל ְְְְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָקדמנא
אקרינּוּה מּיד יתּה. ליּבֹומי צבי אנא לית לנא: ואמר ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָועני
לא ּביּׂשראל ׁשם לאחיו להקים יבמי מאן ּדא: ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָָֹלפלֹונית
חפצּתי לא ליּה: אקרינּוהּו ּפלֹוני להאי ואף יּבמי, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹאבה
מעל סיניּה ּוׁשרת ּדיּמינא, רגליּה לּה ואטלע ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַָָלקחּתּה.
על מּפּוּמּה לנא דאיתחזי רֹוקא ּבאנּפֹוהי ורּקת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָרגליּה,
אׁשר לאיׁש יעּׂשה ּככה ּדא: לפלֹונית אקרינּוּה ותּוב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָארעא.
חלּוץ ּבית ּביּׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ּבית את יבנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלא
ּבתריּה: ענינן קדמנא יתבין ּדהוֹו וכל דּייני ואנחנא ְְְְֲֲֲֳִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָהּנעל.
זימנין. ּתלת הּנעל, חלּוץ הּנעל חלּוץ הּנעל ְְֲֲֲִִַַַַַַָָָָחלּוץ
למה ּדא לפלֹונית ׁשרינּוה קדמנא דא עֹובדא ְְְְְֲֳִִִִִִֵַַָָָָָָָּומּדאיתעביד
יֹומא מן ּבידּה ימחה לא ואינׁש ּדתצּבי, מאן לכל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלהתנסבא
דא, דחליצּותא ּגיּטא ּדא ּפלֹונית מיּננא ּובעית ּולעלם. ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָּדנן
ּפלֹוני ויּׂשראל. מׁשה ּכדת לזכּו לּה ויהבנא וחתמנא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּוכתבנא

עד. ּפלֹוני ּבר ּפלֹוני עד. ּפלֹוני ְְְִִִֵֵַַּבר

.‡Ïׁשנים אֹו הּׁשלׁשה, מן ׁשנים אֹו ׁשלׁשה, עליו ְְְְְִִִִִַַַָָָָּומעידין
ּבפניהן, ׁשחלצה הּדּינין ׁשאינן ּפי על אף החליצה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשראּו
מּכיר ׁשהּוא קטן אֹו עבד אֹו אּׁשה ואפּלּו ׁשּבארנּו. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכמֹו
יבמּתֹו, היא וזֹו ּפלֹוני אחי ּפלֹוני זה לֹומר: נאמנין ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַָָונבֹון
ּבין ּתֹורה, ׁשל עדּיֹות ּבׁשאר ּכן ּׁשאין מה ּפיהן. על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻוחֹולצין
להּגלֹות העּׂשּוי דבר ׁשּזה אּסּור. לעדּות ּבין ממֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָלעדּות
ׁשּבארנּו ּכענין מּפיהן, ׁשּלא הּדבר אמּתת לידע אפׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּוא,
מקּדׁש ― ליּבם הּיבם רצה ואם ּגרּוׁשין. הלכֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּבסֹוף

ׁשהֹודענּו. ּכמֹו ּכתּבה לּה וכֹותב ְְְְְֵֵֶַַָָֻּומיּבם
העם ׁשּנהגּו יבמין ּכתּבת נסח ְְְֲִֶֶַַָָָָֹֻוזהּו

.Ïלמנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּביֹום
ּבן ּפלֹוני אי ּפלֹוני. ּבמקֹום למימני דרגילנא למנינא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָּפלֹוני,
ׁשכיב, אּבא דמן אחי לנא: אמר וכן לקדמנא אתא ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָָָָָּפלֹוני
ּומחסין ירית ּוברת ּובר ׁשבק, יּׂשראל ּולכל לרּבנן ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָוחּיי
ּדׁשמּה אּתתא ההיא ּוׁשבק ׁשבק, לא ּביּׂשראל ׁשמא ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּומֹוקים
ּכדכתיב יתּה, ליּבֹומי אֹוריתא מן לי וחזי ּפלֹוני, ּבת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָּפלֹונית
ּדא ּפלֹונית ּוצביאת עליה. יבא יבמּה דמׁשה: אֹוריתא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבספר
ּביּׂשראל, ׁשמא לאֹוקֹומי יבמּה ּפלֹוני ּבר לפלֹוני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָואתיּבמת
הּמת אחיו ׁשם על יקּום ּתלד אׁשר הּבכֹור והיה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכדכתיב:
מאתן זּוזי ּכסף יבמּתיּה לפלֹונית יבמּה ּפלֹוני לּה ּוכתב ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָוגֹו'.
קדמאה, ּבעלּה לּה ּדכתב ּבכתּוּבתּה ּכתיבין ּדהוֹו לּה, ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַַַָָָּדחזֹו
וכּו', ליּה ּדהנעלת נדּוניא ודא .וכ ּכ מּדיליּה לּה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָואֹוסיף

ּכתּבֹות. טפסי ְְְִֵָָֻּכׁשאר
הּכתּבה ְֶַָֹֻטפס

.‚Ïלפלֹונית אמר ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני אי כּו'. ּפלֹוני ְְְְְֲִִִִִֵֶַּביֹום
מׁשה ּכדת לאינּתּו לי הוי ּכּלתא: ּבתּולתא ּפלֹוני ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָּבת
ואיזּון ואסֹובר ואֹוקיר אפלח ּדׁשמּיא ּבמימר ואנא ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָויּׂשראל,
ּדמֹוקרין יהּודאין ּגּוברין ּכהלכֹות יתיכי ואכּסי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָואפרנס
ּבקּוׁשטא. נׁשיהֹון ית ּומכּסין ּומפרנסין וזנין ְְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָּומסֹוברין

מּזּוזיו ּדאיּנּון מאתן, זּוזי ּכסף ּבתּוליכי מּוהר ליכי יהיבנא ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָ
ּוכסּותייכי ּומזֹונייכי מּדאֹוריתא, ליכי ּדחזּו כ"ה, ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָּכסּפא
ּפלֹונית ּוצביאת ארעא. ּכל ּכאֹורח עליכי ּומיעל ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָוסיּפּוקייכי
ּתֹוספת לּה והֹוסיף ורצה דנא. לפלֹוני לאנּתּו ליּה והות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּדא
ּדהנעלת נדּוניא ודא .וכ ּכ מׁשלם עד ּכתּוּבתּה עיּקר ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָעל
ונעּׂשה לידֹו, ּובא זה, חתן נתקּבל הּכל .וכ ּכ ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹליּה
לנא אמר וכן ּורׁשּו. ּכמלוה עצמֹו על הּכל וזקף ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹברׁשּותֹו,
ּכתּוּבה עיּקר ּכֹוּלא, ּכתּוּבתא אחריּות דנא: חתנא ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָּפלֹוני
ירתי ועל עלי קּבלית ּכתּוּבה, ּתנאי ּוׁשאר ותֹוספת ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָּונדּוניא
ּתחֹות לי ּדאית וקנינין נכסין ארג ׁשפר ּכל ועל ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָּבתראי
מּמקרקעי למיקנה, אנא ודעתיד ּדקנאי ׁשמּיא, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ[ּכל]
וערבאין אחראין יהֹון ּכּוּלהֹון מּקרקעי, אּגב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָּומּמּטלטלי
מּנהֹון לאתּפרעא ותֹוספת, ּונדּוניא עיּקר ּכֹוּלא, דא ְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָלכתּוּבה
ּוקנינן ּכתפאי. דעל מּגלימא ואפיּלּו מֹותי ּובתר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָּבחּיי
ׁשלם קניין לעיּלא ּומפרׁש ּדכתיב מאי מּכל דא ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹמּפלֹוני
ּכחֹוזק אּלא דׁשטרי, ּכטֹופסא ּודלא ּכאסמכּתא ְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּדלא
וכהֹוגן ּביּׂשראל הּנֹוהגֹות ּכתּוּבֹות ׁשטרי ּכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָּוכחֹומר
ּבּזמן זֹו ּכתּוּבה ׁשטר על וחתמנּו ז"ל. רּבֹותינּו ְְְְְְִֵַַַַַַָָָּוכתיּקּון

וקּים. וׁשריר ּבריר והּכל לעיל. ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹהּנזּכר
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צי               
  

ּומּתרת הּכהּנה, מן נפסלה ולא קרֹובֹותיה, עליו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻנאסרּו
נאסרּו ― ּפסּולה' 'חליצתּה ׁשאמרנּו מקֹום וכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלהתיּבם.
האחין, על ונאסרה הּכהּנה, מן ונפסלה קרֹובֹותיה, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻעליו
ׁשּתחלץ עד לזר להּנּׂשא מּתרת ואינּה מתיּבמת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻואינּה

ּכׁשרה. ְֲִֵָָחליצה
.ÊÎוהיא ּכׁשרה חליצה לּה חֹולץ זה הרי ― ונּׂשאת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעברה

מּידֹו. אֹותּה מֹוציאין ואין ּבעלּה, ְְִִִֵַַַָָָּתחת
.ÁÎ,להתיּבם מּתרת זֹו הרי ― האחין ּבין ׁשּגדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיבמה

לבינּה ּבינֹו מהן לאחד חלצה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואין
אחד ׁשל נעלֹו ׁשחלצה ראינּוה אם אבל עליהן. ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָונפסלה
חליצה ּוצריכה לחליצה, נתּכּונה ׁשּמא נפסלה, ― ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמהן

לזר. להּתירּה ְְְִֵַָָָּכׁשרה
.ËÎּבית מעּׂשה אּלא אינֹו לּה ּכֹותבין ׁשאנּו חליצה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגט

חֹולצין הּדּינין ואין ׁשּנחלצה. ראיה ּבידּה ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּדין,
― ׁשּנחלצה זאת ׁשראה מי ,לפיכ מּכירין. ּכן אם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
היא ׁשּזֹו מּכירין ׁשאינן ּפי על אף חליצה ּגט לּה ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹותבין
ׁשהרי הּוא, אחיו לּה ׁשחלץ וׁשּזה ּפלֹוני ואׁשת ּפלֹוני ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבת
חלצה. ּכ ואחר זה הּכירּו ּבפניהם ׁשחלצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדּינין

העם: ּבֹו ׁשּנהגּו חליצה ּגט נסח ְֲֲִֵֶֶַָָָָֹוזהּו
.Ïלבריאת וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָּביֹום

אנחנא ּפלֹוני. ּבמקֹום בּה למימני ּדרגילנא למניינא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָעלמא,
הוינא ּכחדא ּתלתא ּבמֹותב לתּתא, חתימין ּדמקצתנא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָדּייני,
ּפלֹוני ּברת ּפלֹונית לקדמנא ּוסליקא דינא, ּבבי ְְְְְְֳִִִִִֵַַָָָָָָיתבין
ּבר ּפלֹוני ּדׁשמיּה חד ּגבר לקדמנא וקרבת דפלֹוני, ְְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָארמלּתא
ּדנא ּפלֹוני ּבר ּפלֹוני ּדא: ּפלֹונית לנא אמרה וכן ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָּפלֹוני,
ליּה, נסיבא ּדהוינא הוה, מאבּוּה ּבעלי ּדפלֹוני ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָאחּוּה
ירית ּוברת ּובר ׁשבק, יּׂשראל ּולכל לרּבנן וחּיי ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּוׁשכיב,
אחּוהי ּפלֹוני והדין ׁשבק, לא ּביּׂשראל ׁשמא ּומֹוקים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָּומחסין
יתי ליּבֹומי צבי אי ליּה: אמרּו רּבנן ּכען יתי. ליּבֹומי ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָחזי

י ― לא ואי ייּבם, קדמיכֹון,― ּדיּמינא רגליּה לי טלע ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ואׁשּתמֹודענּוהּו ּבאנּפֹוהי. וארֹוק רגליּה מעל סיניּה ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַואׁשרי
ואמרנא הּוא, מאבּוהי מיתנא דפלֹוני ּדאחּוהי דנא ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָלפלֹוני
לּה אטלע ― לא ואי יּבם, ― יתּה ליּבֹומי צבית אי ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָליּה:
.ּבאנּפ ותרֹוק רגל מעל סינ ותׁשרי ּדיּמינא רגל ְְְְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָקדמנא
אקרינּוּה מּיד יתּה. ליּבֹומי צבי אנא לית לנא: ואמר ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָועני
לא ּביּׂשראל ׁשם לאחיו להקים יבמי מאן ּדא: ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָָֹלפלֹונית
חפצּתי לא ליּה: אקרינּוהּו ּפלֹוני להאי ואף יּבמי, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹאבה
מעל סיניּה ּוׁשרת ּדיּמינא, רגליּה לּה ואטלע ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַָָלקחּתּה.
על מּפּוּמּה לנא דאיתחזי רֹוקא ּבאנּפֹוהי ורּקת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָרגליּה,
אׁשר לאיׁש יעּׂשה ּככה ּדא: לפלֹונית אקרינּוּה ותּוב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָארעא.
חלּוץ ּבית ּביּׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ּבית את יבנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלא
ּבתריּה: ענינן קדמנא יתבין ּדהוֹו וכל דּייני ואנחנא ְְְְֲֲֲֳִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָהּנעל.
זימנין. ּתלת הּנעל, חלּוץ הּנעל חלּוץ הּנעל ְְֲֲֲִִַַַַַַָָָָחלּוץ
למה ּדא לפלֹונית ׁשרינּוה קדמנא דא עֹובדא ְְְְְֲֳִִִִִִֵַַָָָָָָָּומּדאיתעביד
יֹומא מן ּבידּה ימחה לא ואינׁש ּדתצּבי, מאן לכל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלהתנסבא
דא, דחליצּותא ּגיּטא ּדא ּפלֹונית מיּננא ּובעית ּולעלם. ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָּדנן
ּפלֹוני ויּׂשראל. מׁשה ּכדת לזכּו לּה ויהבנא וחתמנא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּוכתבנא

עד. ּפלֹוני ּבר ּפלֹוני עד. ּפלֹוני ְְְִִִֵֵַַּבר

.‡Ïׁשנים אֹו הּׁשלׁשה, מן ׁשנים אֹו ׁשלׁשה, עליו ְְְְְִִִִִַַַָָָָּומעידין
ּבפניהן, ׁשחלצה הּדּינין ׁשאינן ּפי על אף החליצה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשראּו
מּכיר ׁשהּוא קטן אֹו עבד אֹו אּׁשה ואפּלּו ׁשּבארנּו. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכמֹו
יבמּתֹו, היא וזֹו ּפלֹוני אחי ּפלֹוני זה לֹומר: נאמנין ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַָָונבֹון
ּבין ּתֹורה, ׁשל עדּיֹות ּבׁשאר ּכן ּׁשאין מה ּפיהן. על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻוחֹולצין
להּגלֹות העּׂשּוי דבר ׁשּזה אּסּור. לעדּות ּבין ממֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָלעדּות
ׁשּבארנּו ּכענין מּפיהן, ׁשּלא הּדבר אמּתת לידע אפׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּוא,
מקּדׁש ― ליּבם הּיבם רצה ואם ּגרּוׁשין. הלכֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּבסֹוף

ׁשהֹודענּו. ּכמֹו ּכתּבה לּה וכֹותב ְְְְְֵֵֶַַָָֻּומיּבם
העם ׁשּנהגּו יבמין ּכתּבת נסח ְְְֲִֶֶַַָָָָֹֻוזהּו

.Ïלמנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּביֹום
ּבן ּפלֹוני אי ּפלֹוני. ּבמקֹום למימני דרגילנא למנינא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָּפלֹוני,
ׁשכיב, אּבא דמן אחי לנא: אמר וכן לקדמנא אתא ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָָָָָּפלֹוני
ּומחסין ירית ּוברת ּובר ׁשבק, יּׂשראל ּולכל לרּבנן ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָוחּיי
ּדׁשמּה אּתתא ההיא ּוׁשבק ׁשבק, לא ּביּׂשראל ׁשמא ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּומֹוקים
ּכדכתיב יתּה, ליּבֹומי אֹוריתא מן לי וחזי ּפלֹוני, ּבת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָּפלֹונית
ּדא ּפלֹונית ּוצביאת עליה. יבא יבמּה דמׁשה: אֹוריתא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבספר
ּביּׂשראל, ׁשמא לאֹוקֹומי יבמּה ּפלֹוני ּבר לפלֹוני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָואתיּבמת
הּמת אחיו ׁשם על יקּום ּתלד אׁשר הּבכֹור והיה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכדכתיב:
מאתן זּוזי ּכסף יבמּתיּה לפלֹונית יבמּה ּפלֹוני לּה ּוכתב ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָוגֹו'.
קדמאה, ּבעלּה לּה ּדכתב ּבכתּוּבתּה ּכתיבין ּדהוֹו לּה, ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַַַָָָּדחזֹו
וכּו', ליּה ּדהנעלת נדּוניא ודא .וכ ּכ מּדיליּה לּה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָואֹוסיף

ּכתּבֹות. טפסי ְְְִֵָָֻּכׁשאר
הּכתּבה ְֶַָֹֻטפס

.‚Ïלפלֹונית אמר ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני אי כּו'. ּפלֹוני ְְְְְֲִִִִִֵֶַּביֹום
מׁשה ּכדת לאינּתּו לי הוי ּכּלתא: ּבתּולתא ּפלֹוני ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָּבת
ואיזּון ואסֹובר ואֹוקיר אפלח ּדׁשמּיא ּבמימר ואנא ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָויּׂשראל,
ּדמֹוקרין יהּודאין ּגּוברין ּכהלכֹות יתיכי ואכּסי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָואפרנס
ּבקּוׁשטא. נׁשיהֹון ית ּומכּסין ּומפרנסין וזנין ְְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָּומסֹוברין

מּזּוזיו ּדאיּנּון מאתן, זּוזי ּכסף ּבתּוליכי מּוהר ליכי יהיבנא ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָ
ּוכסּותייכי ּומזֹונייכי מּדאֹוריתא, ליכי ּדחזּו כ"ה, ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָּכסּפא
ּפלֹונית ּוצביאת ארעא. ּכל ּכאֹורח עליכי ּומיעל ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָוסיּפּוקייכי
ּתֹוספת לּה והֹוסיף ורצה דנא. לפלֹוני לאנּתּו ליּה והות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּדא
ּדהנעלת נדּוניא ודא .וכ ּכ מׁשלם עד ּכתּוּבתּה עיּקר ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָעל
ונעּׂשה לידֹו, ּובא זה, חתן נתקּבל הּכל .וכ ּכ ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹליּה
לנא אמר וכן ּורׁשּו. ּכמלוה עצמֹו על הּכל וזקף ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹברׁשּותֹו,
ּכתּוּבה עיּקר ּכֹוּלא, ּכתּוּבתא אחריּות דנא: חתנא ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָּפלֹוני
ירתי ועל עלי קּבלית ּכתּוּבה, ּתנאי ּוׁשאר ותֹוספת ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָּונדּוניא
ּתחֹות לי ּדאית וקנינין נכסין ארג ׁשפר ּכל ועל ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָּבתראי
מּמקרקעי למיקנה, אנא ודעתיד ּדקנאי ׁשמּיא, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ[ּכל]
וערבאין אחראין יהֹון ּכּוּלהֹון מּקרקעי, אּגב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָּומּמּטלטלי
מּנהֹון לאתּפרעא ותֹוספת, ּונדּוניא עיּקר ּכֹוּלא, דא ְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָלכתּוּבה
ּוקנינן ּכתפאי. דעל מּגלימא ואפיּלּו מֹותי ּובתר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָּבחּיי
ׁשלם קניין לעיּלא ּומפרׁש ּדכתיב מאי מּכל דא ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹמּפלֹוני
ּכחֹוזק אּלא דׁשטרי, ּכטֹופסא ּודלא ּכאסמכּתא ְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּדלא
וכהֹוגן ּביּׂשראל הּנֹוהגֹות ּכתּוּבֹות ׁשטרי ּכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָּוכחֹומר
ּבּזמן זֹו ּכתּוּבה ׁשטר על וחתמנּו ז"ל. רּבֹותינּו ְְְְְְִֵַַַַַַָָָּוכתיּקּון

וקּים. וׁשריר ּבריר והּכל לעיל. ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹהּנזּכר
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צב              
  

.„Ï.אלמנּתא ּפלֹונית ּכֹותב: ― אלמנה ּכתּבת היתה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻואם
וכן הּגרּוׁשה. ּפלֹונית ּכֹותב: ― ּגרּוׁשה ּכתּבת היתה ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻואם
ׁשּלא ּכדי הּׁשבּויה, ּפלֹונית ּכֹותב: ― ׁשבּויה היתה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹאם
זּוזי ּכסף מּוהרייכי ליכי ויהיבנא וכֹותב: ּכהן. ּבּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹיּכׁשל
וכּו'. ליכי ּדחזֹו ּופלּגא, ּתריסר ּכסּפא מּזּוזי ּדאיּנּון ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָמאה,

.‰Ïמּׂשרטט ― יבמין ּכתּבת אֹו יבמין ּגט ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּכׁשּכֹותבין
ּׂשרטּוט. ּבלא ּתבֹות ׁשלׁש לכּתב ׁשאסּור הּפסּוקים, ְְְְְִִִֵֶַָָֹֹמקֹום
ׁשהרי חליצתּה, ּביֹום להּנּׂשא מּתרת ― ׁשחלצה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻויבמה

יֹום. ּתׁשעים ׁשּתׁשלים עד חֹולצת ְְִִִֵֶֶֶַַָאינּה

 
את‡. ּופסל ּפסלּה ― ּכריתּות ּגט הּיבם לּה ׁשּנתן ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהיבמה

לּה. ׁשחלץ ּכמי נעּׂשה ׁשהרי האחין, ׁשאר ועל עליו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָצרֹותיה
מגרׁש והּגט הֹואיל מּדבריהן, אּלא ּביבמּה מֹועיל הּגט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואין
את ּפֹוסל הּכהּנה מן אׁשּתֹו ׁשּפֹוסל ּגט וכל איׁש. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻאׁשת
לּה. ׁשּיחלץ עד לזר מּתרת ואינּה הּיּבּום. מן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻיבמּתֹו

.ואינּה ּגמּור קנין ּביבמה קֹונה ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמאמר,
נּתרת ואינּה ּגט. מּמּנּו צריכה ּגמּורה, איׁש אׁשת ּבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָנעּׂשית

ּבחליצה. אּלא ְֲִֶַָָָלזר
.‚― לבעל רֹוצה ואינֹו ּביבמּתֹו מאמר העֹוּׂשה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹּכיצד?

לּה לחלץ וצרי לֹו, נתקּדׁשה ׁשהרי ּגט, לּה לכּתב ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹצרי
ּבעילת אחר אּלא לזר נּתרת היבמה ׁשאין לזר; להּתירּה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכדי
מּתירּה ואינֹו ליּבּום ּפֹוסלּה הּגט אבל חליצה, אחר אֹו ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּיבם
הּבעילה. ּכמֹו ּגמּור קנין ּבּה קֹונה אינֹו והּמאמר ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלזר,

מה„. ― למאמרֹו ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, מאמר ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָנתן
אּלא הּתרה ׁשּלא לי, ויראה והּתרה. ּבּטלֹו, הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻֻּׁשעּׂשה

לֹו. היא אסּורה ― הּגט ׁשּנתן זה אבל ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָלאחיו;
לז‰. ּגט ׁשארנתן ועל עליו ּפסלּה ― למאמרֹו) (ולא ּקתֹו ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹ

וחליצה למאמרֹו, גט ּוצריכה ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחין,
לזר. ְְִַָָלהּתירּה

.Âולא אחר דבר קדמֹו ולא ּתחּלה, ליבמה ׁשּנּתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמאמר
לּה ׁשּנתן זה אֹותּה ׁשּבעל אּלא אחר, ּדבר אחריו ֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָנעּׂשה
אֹו גט קדמֹו ואם ּכׁשר. מאמר הּנקרא הּוא ― ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָהּמאמר
ּבצרתּה; ּבין ּבּה ּבין אחר, מּיבם ּבין זה מּיבם ּבין ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָחליצה,
אֹו מאחיו; ּבין מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, ּבעילה קדמּתּו אם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוכן
מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין חליצה, אֹו ּגט אחריו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּנעּׂשה
הּוא ּבין לצרתּה, אחר מאמר נתן אֹו ׁשּבעל אֹו מאחיו; ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבין
הרי ― ּבעלּה אֹו אחר מאמר אחיו לּה ׁשּנתן אֹו אחיו; ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבין
הּמעּׂשים ׁשּקדמּוהּו הּמאמר ּבין ּפסּול, מאמר נקרא ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָזה

אחריו. ׁשּנתאחרּו הּמאמר ּבין ְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָהאּלּו
.Êלּה מאמר ונתן וחזר ליבמּתֹו, חלץ אֹו ּגט נתן ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכיצד?

נתן אֹו יבמּתֹו על ׁשּבא אֹו אחיו; ּבין הּוא ּבין לצרתּה, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאֹו
ּבין הּוא ּבין לצרתּה, אחר מאמר לּה ונתן וחזר מאמר, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָלּה
מאמר לּה ונתן אחיו וחזר ליבמּתֹו, מאמר ׁשּנתן אֹו ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָאחיו;
הּמאמר ּבין ּפסּול, מאמר זה הרי ― ּבעלּה אֹו ְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָאחר

האחרֹון. הּמאמר ּבין ֲֲִֵַַַָָָהראׁשֹון
.Áגט אֹו אחר מאמר ׁשּקדמֹו ּבין ׁשהּמאמר, למד, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנמצאת

― מאּלּו לאחד הּמאמר ׁשּקדם ּבין ּבעילה, אֹו חליצה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו

ּבעילה ּובעל מאמר הּנֹותן מן חּוץ ּפסּול. מאמר זה ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהרי
ּכהלכתּה. היא ׁשּזֹו הּמאמר, ְְֲִִֶַַַַָָָאחר

.Ëמאמרֹו אחר אֹו ּתחּלה יבמּתֹו את הּיבם ׁשּבֹועל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּבעילה
ואם ּכׁשרה. ּבעילה נקראת ― אחר ּדבר קדמּה ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹּבּה,
ּבּה ּבין מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין גט, אֹו מאחיו; מאמר ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָקדמּה
ּבין מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, מאמר ׁשּקדמּה אֹו ּבצרתּה; ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָּבין

ּפסּולה. ּבעילה נקראת זֹו הרי ― ְְְֲִִִֵֵֵָָָמאחיו
.Èקדמּה לא אם ּתחּלה, ליבמּתֹו הּיבם ׁשחֹולץ ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהחליצה

אֹו ּגט קדמּה ואם מעּלה. חליצה נקראת ― אחר ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּדבר
― ּבצרתּה ּבין ּבּה ּבין מאחיו, ּבין זה מּיבם ּבין ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמאמר,

ּפחּותה. חליצה נקראת זֹו ְְֲֲִִֵֵָָהרי
.‡Èאחת ׁשּנבעלה ּכיון אחד, מּבית הּבאֹות רּבֹות ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָיבמֹות

הּכל, הּתרּו ― מעּלה חליצה נחלצה אֹו ּכׁשרה ּבעילה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻמהן
ּבעילה מהן אחת נבעלה ואם מעליהן. הּיבם זּקת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָונסּתּלקה
ליּבּום. ּכּלן נאסרּו ― ּפסּול מאמר לּה נתן אֹו ְְְֲִֶֶַַָָָָָָֻּפסּולה,
חליצה ּוצריכה מאמר, לּה ׁשּנתן אֹו ׁשּנבעלה זֹו גט ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּוצריכה
מסּתּלקת הּיּבּום זּקת ׁשאין לזר; להּתירן מהן אחת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ[ּכל]

ּפחּותה. ְְִִָָּבבעילה
.Èלהּנּׂשא הּתרה ― ּפחּותה חליצה מהן אחת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנחלצה

היא, ּגם ׁשּתחלץ עד אסּורה צרתּה אבל ׁשּנחלצה, זֹו ְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלזר
החליצה ׁשּנחלצה לראׁשֹונה האחין ּכל ׁשּיחלצּו עד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
זה מּבית יּבּום זּקת מסּלקת ּפחּותה חליצה ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּפחּותה;
מהן. אחת ּכל ׁשּתחלץ עד אֹו האחין, ּכל על ׁשּתחזר ֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹעד

.‚Èּבין ּכׁשרה ּבעילה ּבין ליבמּה, ׁשּנבעלה יבמה ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּכל
ּבין הּוא ּבין לּה, ׁשחלץ אחר ּבעלּה ואפּלּו ּפסּולה; ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעילה

צרתּהאחיו, ּבעל ואפּלּו יבמּות; לׁשם ּבין איׁשּות לׁשם ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
זֹו הרי ― אחיו ּבין הּוא ּבין ּכׁשרה, ּבעילה ׁשּבעל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחר
יבמּה ּכל וכן ּבּבעילה. איׁש אׁשת נעּׂשת ׁשהרי גט, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָצריכה
הרי ― ּפסּול מאמר ּבין ּכׁשר מאמר ּבין מאמר, לּה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּנּתן
יסּור ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמאמר, מּפני גט צריכה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָזֹו

הּמאמר. ֲִַַָאּסּור
.„Èוכן גמּורה, ּדחּיה היבמה ּדֹוחה הּגט ׁשאין אמרנּו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכבר

קנין קֹונה הּבעילה אבל ּגמּור; קנין ּבּה קֹונה אינֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּמאמר
אחר ּגט ,לפיכ גמּורה. ּדחּיה אֹותּה דֹוחה והחליצה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָּגמּור,
ּבעילה אבל מֹועיל; ― מאמר אחר מאמר אֹו ּביבמּה, ְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָּגט
מֹועלת האחרֹונה אין ― חליצה אחר וחליצה ּבעילה ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאחר
ּכלּום. אינּה הּבעילה אחר חליצה אֹו ּגט וכן ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָּכלּום.

.ÂËלצרתּה ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, ּגט ׁשּנתן יבם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּכיצד?
ׁשּנתנּו יבמין ׁשני וכן ׁשּתיהן. ּבקרֹובֹות אסּור זה הרי ―ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ּכגרּוׁשה זֹו הרי ― זה אחר זה אחת ליבמה גּטין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשני
וכן חֹולץ. מהן ואחד ּבקרֹובֹותיה, אסּורין ּוׁשניהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָלׁשניהן,
ּכל ― לצרתּה ּגט אחיו ונתן וחזר ליבמּתֹו, ּגט נתן ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָאם
מאמר נתנּו אם וכן הּגט. לּה ׁשּנתן זֹו ּבקרֹובֹות אסּור ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד
וחזר ליבמּתֹו ׁשחלץ הּיבם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו מאמר, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָאחר
זה ׁשחלצּו יבמין ׁשני וכן אחיו, ּבין הּוא ּבין לצרתּה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוחלץ
ואין ּכלּום, אחרֹונה חליצה אין ― אחת ליבמה זה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָאחר
ּכחֹולץ ׁשּזה ּבקרֹובֹותיה; אסּור ּבאחרֹונה אֹותּה ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחֹולץ

זּקה. עליהן לֹו ׁשאין הּנׁשים ְֲִִִֵֵֶֶַָָָלׁשאר
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.ÊËאֹו לּה וחלץ אחיו ּבין הּוא ּבין וחזר יבמּתֹו, הּבֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן
לּה ּגט ונתן אחיו חזר אם וכן ּכלּום. זֹו חליצה ―אין ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָלצרתּה
ּבעל אֹו מאמר לּה ונתן אחיו חזר ּכלּום. אינֹו ― לצרתּה ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָָאֹו
קנין קנה ― ּתחּלה אחיו ׁשּבעל מאחר ּכלּום; עּׂשה לא ―ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ
מאמר נתן אם אבל איׁש. ּבאׁשת ּתֹופסין הּקּדּוׁשין ואין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּגמּור,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמּנּו, גט צריכה ― צרתּה ּבעל אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלצרתּה

.ÊÈולא אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ׁשּיּבמּו יבמין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשני
לזרים ויּתרּו בגט, יֹוציאּו ׁשניהן ― ּתחּלה יּבם מי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֻנֹודע
ׁשּתי ולֹו ּבירּוׁשלים ׁשהיה ראּובן ,לפיכ ליבמין. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָואסּורֹות
ולוי ּבעּכֹו אחיו וׁשמעֹון ּבצֹור, ואחת ּבעּכֹו אחת ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָנׁשים,
ייּבם ׁשּלא נֹותן, הּדין ― ראּובן ׁשּמת וׁשמעּו ּבצֹור, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאחיו
קדם ויּבם. קדם ׁשּמא אחיו, עּׂשה מה ׁשּיּודע עד מהן ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאחד
ׁשאחיו ׁשּיּודע עד מּידֹו מֹוציאין אין ― ויּבם מהן ְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
אחיו עּׂשה מה ׁשּידע קדם לחלץ האחד רצה ּתחּלה. ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹיּבם

אֹותֹו. מֹונעין אין ―ְִֵ
.ÁÈּכמאמר ּביאתֹו ― אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָיבם

ׁשנים ּתׁשע ּבן ּומאמר ּגמּור. קנין קֹונה ׁשאינֹו הּגדֹול, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמן
ּבֹו ּפֹוסל הּוא והרי מֹועיל, ― ּבּתחּלה נתנֹו אם אחד: ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָויֹום
וגּטֹו ּכלּום. אינֹו ― ּבּסֹוף נתנֹו אם אבל הּגדֹול; ְְְְֲִִֵַַָָָעל

ּבּסֹוף. ּבין ּבּתחּלה ּבין ּכלּום, אינם ְְֲִִֵֵֵַַַָָָוחליצתֹו
.ËÈאֹו יבמּתֹו על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?

אם אבל אחין. ׁשאר על ּפסלּה ― ּתחּלה מאמר לּה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָׁשּנתן
אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן וחזר ּביבמּתֹו, מאמר הּגדֹול ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעּׂשה
ּפסלּה ולא ּכלּום, עּׂשה לא ― מאמר לצרתּה אֹו לּה ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָֹֹונתן

חזר הּגדֹול. אחיו עליהעל ּובא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
הּגדֹול, על ּפסלּה ― הּגדֹול אחיו מאמר אחר צרתּה על ְֲִַַַַַַַַָָָָָָָָאֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מאמר, אחר מאמר ׁשעּׂשּו גדֹולים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכׁשני

.Îאחיו וחזר יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבן
― לצרתּה אֹו לּה ּגט נתן אֹו חלץ אֹו עליה ּובא ְֵֶַַַָָָָָָָָָָהּגדֹול
צרתּה, על ּובא הּקטן חזר אם וכן הּקטן. על ּפסלּה זה ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהרי
עליה אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא האחר אחיו ּבא ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹו
ּומאמר. מאמר ּכל ּכדין עליו, נפסלה ― צרתּה על ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָָאֹו

.‡Îולא והגּדיל, יבמּתֹו על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבן
מּפני ― ּגט וחליצה. גט צריכה ― מּׁשהגּדיל עליה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבא
לא ׁשהרי לזר, להּתירּה ― וחליצה ּכמאמר; ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּביאתֹו,
מּׁשהגּדיל עליה ּבא ואם ּגמּור. קנין ׁשּקֹונה ּבעילה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָָָָָָנבעלה

ּבלבד. גט צריכה זֹו הרי ―ְְֲִִֵֵַָ
.Îׁשנה עּׂשרים ּבן ואחד אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד

ּכמֹו סריס, סימני ּבֹו נֹולדּו ולא ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֹֹׁשּלא
הּספר. ּבתחּלת ְְִִֵֵֶֶַַַׁשּבארנּו

.‚Îׁשּקּדּוׁשי ּפי על אף והחרׁשת, למאן ׁשראּויה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקטּנה
הן: קּדּוׁשין מיני ׁשני ׁשּבארנּו, ּכמֹו סֹופרים מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַׁשּתיהן
הפקר, מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי קּדּוׁשין לּה יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקטּנה
ּכדי נּׂשּואין לּה ּתּקנּו וחרׁשת ׁשּתגּדיל, עד ּתלּויין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָוקּדּוׁשיה

היבמֹות ּכל היּו אם ,לפיכ לעֹולם. ּפנּויה ּתּׁשאר ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹׁשּלא
אחת ׁשל ּביאתּה ― חרׁשֹות אֹו קטּנֹות אחד מּבית ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּבאֹות

ּכּלן. את ּפֹוטרת ֵֶֶֶֶָֻמהן
.„Îאחת ּביאת אין ― קטּנה ואחת חרׁשת אחת ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהיתה

הּקטּנה מלּמדין ּתּקנתן? וכיצד צרתּה. את ּפֹוטרת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמהן
לּה ּכֹותב ― לגרׁשּה רצה ואם החרׁשת. את וכֹונס ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּתמאן,

לזר. ותּתר עליה, ׁשּיבֹוא אחר ְְֵֶֶַַַָָָָֻּגט
.‰Îאֹו הּפּקחת ּביאת ― חרׁשת ואחת ּפּקחת אחת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהיתה

ּפֹוטרת החרׁשת ּביאת ואין החרׁשת, ּפֹוטרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָחליצתּה
ּוקטּנה ּגדֹולה וכן מּדבריהן. אּלא קּדּוׁשיה ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּפּקחת;
ּביאת ואין הּקטּנה, ּפֹוטרת חליצתּה אֹו הּגדֹולה ּביאת ―ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

הּגדֹולה. את ּפֹוטרת ְְֶֶֶַַַָָהּקטּנה
.ÂÎאחת על הּיבם ּובא למאן, הראּויֹות קטּנֹות ׁשּתיהן ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָהיּו

ּפסל לא ― הּׁשנּיה על אחיו אֹו הּוא אֹו ּובא וחזר ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹמהן,
זה ויקּים ׁשּתמאן, הּׁשנּיה את מלּמדין אבל הראׁשֹונה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת

ּתחּלה. ׁשּנבעלה הּקטּנה ְְְְְֲִִִֶַַָָָיבמּתֹו
.ÊÎהּקטּנה על ּתחּלה הּיבם ׁשּבא וחרׁשת, ּבקטּנה הּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוכן

את ּפסל לא ― החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא ְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוחזר
מּביאת מעּלה הּקטּנה ׁשּביאת גט. צריכה והחרׁשת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּקטּנה,
הּקטּנה יקּים לפיכ זמן, לאחר ראּויה ׁשהּקטּנה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהחרׁשת,

ּתחּלה. ְְֲִִֶָָׁשּנבעלה
.ÁÎאחיו אֹו הּוא ּובא וחזר החרׁשת, על ּתחּלה הּיבם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבא

ׁשּתמאן, הּקטּנה ּומלּמדין החרׁשת. את ּפסל ― הּקטּנה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעל
ּבגט. יֹוצאה ְְְֵֵֶֶַָוהחרׁשת

.ËÎהּפּקחת על הּיבם ּבא חרׁשת: ואחת ּפּקחת אחת ְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהיּו
את ּפסל לא ― החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא ְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוחזר
וחזר החרׁשת על הּיבם ּבא גט; צריכה והחרׁשת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּפּקחת,
החרׁשת, את ּפסל ― הּפּקחת על ּובא אחיו אֹו ִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּוא

ּובחליצה. ּבגט ― והּפּקחת ּבגט, יֹוצאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהחרׁשת
.Ïאחיו אֹו הּוא וחזר הּגדֹולה על ּובא ּוקטּנה, ּגדֹולה ְְְְִַַַַָָָָָָָהיּו

הּקטּנה את ּומלּמדין הּגדֹולה, ּפסל לא ― הּקטּנה על ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָֹּובא
הּגדֹולה על אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר הּקטּנה על ּבא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָׁשּתמאן;
ׁשּבעילתּה הּגדֹולה, ויקּים ׁשּתמאן הּקטּנה את מלּמדין ―ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּגמּור. קנין ְִָָָקֹונה

ה'תש"ע מנחםֿאב ו' קודש שבת יום
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צג                
  

.ÊËאֹו לּה וחלץ אחיו ּבין הּוא ּבין וחזר יבמּתֹו, הּבֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן
לּה ּגט ונתן אחיו חזר אם וכן ּכלּום. זֹו חליצה ―אין ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָלצרתּה
ּבעל אֹו מאמר לּה ונתן אחיו חזר ּכלּום. אינֹו ― לצרתּה ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָָאֹו
קנין קנה ― ּתחּלה אחיו ׁשּבעל מאחר ּכלּום; עּׂשה לא ―ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ
מאמר נתן אם אבל איׁש. ּבאׁשת ּתֹופסין הּקּדּוׁשין ואין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּגמּור,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמּנּו, גט צריכה ― צרתּה ּבעל אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלצרתּה

.ÊÈולא אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ׁשּיּבמּו יבמין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשני
לזרים ויּתרּו בגט, יֹוציאּו ׁשניהן ― ּתחּלה יּבם מי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֻנֹודע
ׁשּתי ולֹו ּבירּוׁשלים ׁשהיה ראּובן ,לפיכ ליבמין. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָואסּורֹות
ולוי ּבעּכֹו אחיו וׁשמעֹון ּבצֹור, ואחת ּבעּכֹו אחת ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָנׁשים,
ייּבם ׁשּלא נֹותן, הּדין ― ראּובן ׁשּמת וׁשמעּו ּבצֹור, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאחיו
קדם ויּבם. קדם ׁשּמא אחיו, עּׂשה מה ׁשּיּודע עד מהן ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאחד
ׁשאחיו ׁשּיּודע עד מּידֹו מֹוציאין אין ― ויּבם מהן ְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
אחיו עּׂשה מה ׁשּידע קדם לחלץ האחד רצה ּתחּלה. ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹיּבם

אֹותֹו. מֹונעין אין ―ְִֵ
.ÁÈּכמאמר ּביאתֹו ― אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָיבם

ׁשנים ּתׁשע ּבן ּומאמר ּגמּור. קנין קֹונה ׁשאינֹו הּגדֹול, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמן
ּבֹו ּפֹוסל הּוא והרי מֹועיל, ― ּבּתחּלה נתנֹו אם אחד: ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָויֹום
וגּטֹו ּכלּום. אינֹו ― ּבּסֹוף נתנֹו אם אבל הּגדֹול; ְְְְֲִִֵַַָָָעל

ּבּסֹוף. ּבין ּבּתחּלה ּבין ּכלּום, אינם ְְֲִִֵֵֵַַַָָָוחליצתֹו
.ËÈאֹו יבמּתֹו על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?

אם אבל אחין. ׁשאר על ּפסלּה ― ּתחּלה מאמר לּה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָׁשּנתן
אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן וחזר ּביבמּתֹו, מאמר הּגדֹול ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעּׂשה
ּפסלּה ולא ּכלּום, עּׂשה לא ― מאמר לצרתּה אֹו לּה ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָֹֹונתן

חזר הּגדֹול. אחיו עליהעל ּובא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
הּגדֹול, על ּפסלּה ― הּגדֹול אחיו מאמר אחר צרתּה על ְֲִַַַַַַַַָָָָָָָָאֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מאמר, אחר מאמר ׁשעּׂשּו גדֹולים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכׁשני

.Îאחיו וחזר יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבן
― לצרתּה אֹו לּה ּגט נתן אֹו חלץ אֹו עליה ּובא ְֵֶַַַָָָָָָָָָָהּגדֹול
צרתּה, על ּובא הּקטן חזר אם וכן הּקטן. על ּפסלּה זה ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהרי
עליה אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא האחר אחיו ּבא ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹו
ּומאמר. מאמר ּכל ּכדין עליו, נפסלה ― צרתּה על ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָָאֹו

.‡Îולא והגּדיל, יבמּתֹו על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבן
מּפני ― ּגט וחליצה. גט צריכה ― מּׁשהגּדיל עליה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבא
לא ׁשהרי לזר, להּתירּה ― וחליצה ּכמאמר; ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּביאתֹו,
מּׁשהגּדיל עליה ּבא ואם ּגמּור. קנין ׁשּקֹונה ּבעילה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָָָָָָנבעלה

ּבלבד. גט צריכה זֹו הרי ―ְְֲִִֵֵַָ
.Îׁשנה עּׂשרים ּבן ואחד אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד

ּכמֹו סריס, סימני ּבֹו נֹולדּו ולא ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֹֹׁשּלא
הּספר. ּבתחּלת ְְִִֵֵֶֶַַַׁשּבארנּו

.‚Îׁשּקּדּוׁשי ּפי על אף והחרׁשת, למאן ׁשראּויה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקטּנה
הן: קּדּוׁשין מיני ׁשני ׁשּבארנּו, ּכמֹו סֹופרים מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַׁשּתיהן
הפקר, מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי קּדּוׁשין לּה יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקטּנה
ּכדי נּׂשּואין לּה ּתּקנּו וחרׁשת ׁשּתגּדיל, עד ּתלּויין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָוקּדּוׁשיה

היבמֹות ּכל היּו אם ,לפיכ לעֹולם. ּפנּויה ּתּׁשאר ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹׁשּלא
אחת ׁשל ּביאתּה ― חרׁשֹות אֹו קטּנֹות אחד מּבית ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּבאֹות

ּכּלן. את ּפֹוטרת ֵֶֶֶֶָֻמהן
.„Îאחת ּביאת אין ― קטּנה ואחת חרׁשת אחת ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהיתה

הּקטּנה מלּמדין ּתּקנתן? וכיצד צרתּה. את ּפֹוטרת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמהן
לּה ּכֹותב ― לגרׁשּה רצה ואם החרׁשת. את וכֹונס ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּתמאן,

לזר. ותּתר עליה, ׁשּיבֹוא אחר ְְֵֶֶַַַָָָָֻּגט
.‰Îאֹו הּפּקחת ּביאת ― חרׁשת ואחת ּפּקחת אחת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהיתה

ּפֹוטרת החרׁשת ּביאת ואין החרׁשת, ּפֹוטרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָחליצתּה
ּוקטּנה ּגדֹולה וכן מּדבריהן. אּלא קּדּוׁשיה ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּפּקחת;
ּביאת ואין הּקטּנה, ּפֹוטרת חליצתּה אֹו הּגדֹולה ּביאת ―ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

הּגדֹולה. את ּפֹוטרת ְְֶֶֶַַַָָהּקטּנה
.ÂÎאחת על הּיבם ּובא למאן, הראּויֹות קטּנֹות ׁשּתיהן ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָהיּו

ּפסל לא ― הּׁשנּיה על אחיו אֹו הּוא אֹו ּובא וחזר ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹמהן,
זה ויקּים ׁשּתמאן, הּׁשנּיה את מלּמדין אבל הראׁשֹונה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת

ּתחּלה. ׁשּנבעלה הּקטּנה ְְְְְֲִִִֶַַָָָיבמּתֹו
.ÊÎהּקטּנה על ּתחּלה הּיבם ׁשּבא וחרׁשת, ּבקטּנה הּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוכן

את ּפסל לא ― החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא ְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוחזר
מּביאת מעּלה הּקטּנה ׁשּביאת גט. צריכה והחרׁשת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּקטּנה,
הּקטּנה יקּים לפיכ זמן, לאחר ראּויה ׁשהּקטּנה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהחרׁשת,

ּתחּלה. ְְֲִִֶָָׁשּנבעלה
.ÁÎאחיו אֹו הּוא ּובא וחזר החרׁשת, על ּתחּלה הּיבם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבא

ׁשּתמאן, הּקטּנה ּומלּמדין החרׁשת. את ּפסל ― הּקטּנה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעל
ּבגט. יֹוצאה ְְְֵֵֶֶַָוהחרׁשת

.ËÎהּפּקחת על הּיבם ּבא חרׁשת: ואחת ּפּקחת אחת ְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהיּו
את ּפסל לא ― החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא ְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוחזר
וחזר החרׁשת על הּיבם ּבא גט; צריכה והחרׁשת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּפּקחת,
החרׁשת, את ּפסל ― הּפּקחת על ּובא אחיו אֹו ִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּוא

ּובחליצה. ּבגט ― והּפּקחת ּבגט, יֹוצאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהחרׁשת
.Ïאחיו אֹו הּוא וחזר הּגדֹולה על ּובא ּוקטּנה, ּגדֹולה ְְְְִַַַַָָָָָָָהיּו

הּקטּנה את ּומלּמדין הּגדֹולה, ּפסל לא ― הּקטּנה על ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָֹּובא
הּגדֹולה על אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר הּקטּנה על ּבא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָׁשּתמאן;
ׁשּבעילתּה הּגדֹולה, ויקּים ׁשּתמאן הּקטּנה את מלּמדין ―ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּגמּור. קנין ְִָָָקֹונה

ה'תש"ע מנחםֿאב ו' קודש שבת יום

 
לחליצה‡. אֹו ליּבּום ׁשראּויין אחין ׁשאינן1יׁש אחין ויׁש . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּכלל זּקה להם ואין לחליצה, ולא ליּבּום לא אּלא2ראּויין , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
לזר מּתרת ראּויין3יבמּתֹו ואינן לחליצה ׁשראּויין אחין ויׁש . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

לחליצה. ראּויין ואינן ליּבּום ראּויין ׁשהן אחין ויׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָליּבּום.
.ואנּדרֹוגינֹוס חּמה סריס ּכלל: זּקה להם ׁשאין הם ;4ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לילד ראּויין ׁשאינן הּכׁשר5מּפני ׁשעת להן היה ולא ,6. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חולץ.1) רצה מייבם, רצה לשניהם, הם ראויים ליבם.2)כלומר, האלמנות.3)קשר כשאר חליצה, אבר4)בלא לו שיש
נקבות. ואבר בישראל".5)זכרות שם לאחיו "להקים אמרה: הכושר.6)והתורה שעת לו שהייתה אדם, לסריס בניגוד להוליד.



צד               
  

מּפני‚. והּקטן; והּׁשֹוטה החרׁש חֹולצין: ולא מיּבמין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹואּלּו
מֹוציא אינֹו ― החרׁש ּוכׁשּיּבם לחלץ. ּדעת ּבהן ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשאין

ּגמּורה איׁש אׁשת אֹותּה עֹוּׂשה ׁשּבעילתֹו ואין7לעֹולם; , ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ
ּגמּורין ּגרּוׁשין ׁשּיּבם8ּגרּוׁשיו אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּובן . ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּיגּדיל, עד לגרׁש יכֹול אינֹו ―9. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
ספק„. ׁשהיתה ּכגֹון הּספקֹות, מיּבמין: ולא חֹולצין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹואּלּו

אחיו על ּדּכא10ערוה ּופצּוע ׁשפכה11, ּבהן12ּוכרּות וכּיֹוצא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּסרּוס וכׁשל13מּמיני ּכחֹו ׁשּתׁשׁש ּביֹותר והּזקן ואם14, . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
אדם סריס קנה15ּבעל הּכׁשר16― ׁשעת לֹו היתה ׁשהרי ,17; ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבגט ּבּקהל18ּומֹוציא לבֹוא אסּור ׁשהּוא מּפני ,19. ְְִִֵֵֶַָָָָ

ספק20והּטמטּום ׁשהּוא מּפני מיּבם, ולא נקרע21חֹולץ ואם . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֻ
זכר מיּבם22ונמצא רצה חֹולץ, רצה האחין23― ּוׁשאר .24 ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָ

מיּבמין. אֹו חֹולצין אֹו ―ְְְִִַ
יבמֹות‰. ויׁש ליּבּום. אֹו לחליצה ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָיׁש

ּכלל, זּקה עליהן ואין ליּבּום, ולא לחליצה לא ראּויֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשאינן
אבל לחליצה ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ויׁש לזר. להּנּׂשא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֻּומּתרֹות
לחליצה. לא אבל ליּבּום ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ויׁש ליּבּום. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹֹלא

.Âוהּׁשֹוטה החרׁשת חֹולצֹות: ולא ׁשּמתיּבמֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹואּלּו
הּיבם רצה ואם ּולהבין. לקרֹות ּדעת ּבהן ׁשאין לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהּקטּנה;
מגרׁש זה הרי ― אֹותּה ׁשּיבעל אחר ּבגט החרׁשת .25לגרׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

.Ê,והּׁשנּיֹות לאוין, אּסּורי מתיּבמֹות: ולא ׁשחֹולצֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹואּלּו
מגרׁשת ספק ׁשהיא אּׁשה וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עּׂשה, 26ואּסּורי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

ּבערוה יפּגע ׁשּמא מתיּבמת, ולא חֹולצת ׁשאׁשת27― ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ערוה מּׁשּום עליו אסּורה ׁשּגרׁשּה ׁשהיא28אחיו מי אבל . ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

קּדּוׁשין ּבספק לאחיו ּכל29מקּדׁשת ּכׁשאר היא הרי ― ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֻ
לֹו לחּוׁש ּדבר ּכאן ׁשאין מתיּבמת, אֹו וחֹולצת .30היבמֹות, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

החרׁש אׁשת ּכל31וכן ּכׁשאר הן הרי ― ועקרה ּוזקנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ועקרה ׁשּזקנה מיּבם; רצה חֹולץ, רצה היתה32היבמֹות: ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ

הּכׁשר. ׁשעת ְֶֶַַָלהן
.Áאׁשת הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשהן הן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָואּלּו

הּקטן, ואׁשת הּׁשֹוטה ואׁשת ואנּדרֹוגינֹוס, חּמה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסריס
ערוה33ואילֹונית ׁשהיא ּומי ׁשמֹו34, יּמחה ולא ׁשּנאמר: . ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

מחּוי; ׁשּׁשמם ואנּדרֹוגינֹוס, חּמה לסריס ּפרט ― ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּיּׂשראל
ּבפני ּכמין הן הרי ּברּיתן, מּתחּלת לילד ראּויין ואינן ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָהֹואיל

ׁשאינּה35עצמֹו לאילֹונית, ּפרט ― ּתלד אׁשר הּבכֹור והיה . ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּפרט ― הּמת אׁשת תהיה לא ּברּיתּה. מּתחּלת לילד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹראּויה
ּולקחּה ּכלל. איׁשּות להם ׁשאין מּפני וקטן, ׁשֹוטה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָלאׁשת

לּקּוחין ּבּה לֹו ׁשאין לערוה, ּפרט ― לאּׁשה .36לֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָָ
.Ëאחֹות ׁשהיתה ּכגֹון יבמּה, על ערוה ׁשהיא יבמה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכיצד?

ּומן החליצה מן ּפטּורה זֹו הרי ― ּבּתּה אֹו אּמּה אֹו ְְֲֲִִִִִִֵַָָָָאׁשּתֹו
לאּׁשה לֹו ּולקחּה ׁשּנאמר: ּכלל; זּקה עליה לֹו ואין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהּיּבּום,
היא ּבּה ּתֹופסין וקּדּוׁשין ללּקּוחין ׁשראּויה מי ― ְְְְְְִִִִִִִִֶָָָויּבמּה

לּיבם. ְַָָָזקּוקה
.Èלאו אּסּור יבמּה על אסּורה היבמה אּסּור37היתה אֹו ְְְֲִִַַַָָָָָָָ

ׁשנּיה38עּׂשה ׁשהיתה מתיּבמת.39אֹו ולא חֹולצת זֹו הרי ― ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
חליצה צריכה מה הֹואיל40ּומּפני לּקּוחין; ּבּה ׁשּיׁש מּפני ? ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָ

ּבהן ּתֹופסין היה41וקּדּוׁשין הּדין ּומן לּיבם. זקּוקֹות הן הרי , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל עּׂשה, מצות ׁשהּיּבּום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיתיּבמּו,
אבל תעּׂשה; לא את וידחה עּׂשה יבֹוא ― תעּׂשה ולא ְְְֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹעּׂשה
ּגזרה ׁשנּיֹות, ולא לאוין חּיבי יתיּבמּו ׁשּלא ּגזרּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹחכמים
ׁשם ואין אסּורה ּביאתּה והרי ׁשנּיה, ּפעם עליה יבֹוא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּמא
ּבלבד ראׁשֹונה ּביאה אּלא עּׂשה מצות ׁשאין .42מצוה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
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ביאה.7) שמה בשוגג אפילו יבמה וביאת ביאה". זו הרי דעת צריכה שאינה ביאה לגרש.8)"כל דעת לו של9)שאין גיטו כי
כלום. אינו שתיהן10)קטן - אשתו אחות ספק מהן אחת כל נמצאת קידש איזו יודע ואינו אחיות משתי אחת המת האח שקידש

זקוקתו. באחות יפגע שמא לייבמן, אפשר שאי ביציו.11)חולצות, שכרתו12)שנפצעו אלא שמים בידי ולא שלו, הגיד שנכרת
בו. וכיוצא קוץ או בקהל.13)אדם לבוא אסורים אלו וכל שניקבה או אחת שחסרה או ביציו לבעול14)שנכרתו יכול ואינו

דכה.15)ולהוליד. פצוע בכלל זה והרי חולי, מחמת ולא אדם חליצה.16)שסירסו בלא בגט שנסתרס.17)ויוצאת קודם
להוציאה.18) יבמתו.19)וחייב את לקיים מותר הזקן וכן בקהל. לבוא כשר חולי ידי על נסתרס זכרות20)אבל לא לו "שאין

הוא" אטום אלא נקבות ואם21)ולא זכר, הוא שמא הוא, שספק משום חולץ ואינו יכול, שאינו מפני מייבם אינו לומר: רוצה
זו. בחליצה היבמה נפטרה ולא היא נקבה שמא חולץ, אינו אחים שם ערוותו.22)יש את המכסה הקרום ממנו כי23)הסירו

להוליד. הוא שראויין24)ראוי אחין "יש הפרק: בתחילת שכתב מה על מוסב וזה איסור. שום עליהם ואין בגופם שינוי בהם שאין
לחליצה". או האשה.25)ליבום דעת את צריך אינו גט לה.26)כי קרוב ספק לו קרוב ספק גט לה שזרק כגון המת, מבעלה

הגירושין. אחרי אחיו כרת.27)ונשאה איסור מתייבמות.28)שהיא ולא שחולצות ה"ספיקות" בכלל זו והרי כך. אחר מת אפילו
שמקודשת29) מפרוטה, פחות ששווה בכלי או באוכל קידשה אם וכן לה. קרוב ספק לו קרוב ספק קידושין כסף אחיו לה שזרק כגון

אחר. במקום פרוטה שווה זה דבר שמא לאחיו30)בספק, מקודשת אינה ואם לייבמה, מצוה הרי מקודשת, היא אם נפשך: ממה
לנשאה. ומותר זרה היא חולצת.31)הרי או לפיקח ללדת,32)מתייבמת ראוייה הייתה זה ולפני חולי, או מכה ידי על שנעקרה

ששתת עלאו אף ביותר הזקן אבל הכושר, שעת להן הייתה אלו וכל יולדת. אינה ושוב שנה לארבעים שנישאת או עיקרין, כוס ה
כלל. לביאה ראוי אינו כי מייבם, אינו הכושר שעת לו שהייתה מטבעה.33)פי משפחה34)עקרה קרבת מחמת ליבם שאסורה

כרת. ביאתו על היא".35)וחייב עצמה בפני ברייה כריתות.36)"אנדרוגינוס בחייבי תופסין קידושין ולבעלה37)שאין
או ליבמה, ואסורה לבעלה מותרת זו נמצאת כשר, כהן הוא והיבם בביאתו, שנתחללה כשרה שנשא חלל כהן כגון, מותרת, הייתה

ליבמה. ואסורה לבעלה מותרת זו נמצאת כשר, ישראל אח לו ויש ממזרת שנשא ודור38)ממזר ראשון דור ואדומית מצרית כגון
עשה. באיסור לשניהם ואסורה האב39)שני, מן אחים שהיו בעל, של ולא יבם של אמו אם כגון סופרים מדברי ואסורה לעריות,

ליבמה. ואסורה לבעלה מותרת זו שנייה נמצאת האם, מן לאשה"?40)ולא לו "ולקחה בה לקיים אפשר ואי לו, ראוייה אינה והלא
לקיימה.41) לו שאסור אלא לאוין בחייבי תופסים קידושין כי ממנו, גט שם.42)שצריכה לאחיו להקים

               
  

אֹו43לפיכ לאו מּׁשּום לֹו האסּורה יבמּתֹו ּובעל עבר אם , ְְְֲִִִִַַַָָָָָ
ׁשנּיה לֹומר צרי ואין עּׂשה, קנין44מּׁשּום קנה זה הרי ― ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּבגט ּומֹוציאּה והיא45ּגמּור לזר,46; מּתרֹות צרֹותיה וכל ְְְְִִֵֶָָָָָָָֻ
נפטרּו .47ׁשהרי ְְֲִֵֶ

.‡Èּגדֹול ּכהן עליה ּובא הּנּׂשּואין, מן אלמנה ׁשהיא ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹויבמה
עּׂשה ׁשאין צרתּה, נפטרה לא תעּׂשה48― לא את דֹוחה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

הּתרה49ועּׂשה לא ּגמּור, קנין הּתֹורה מן קנה ולא והֹואיל ; ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹֻ
ׁשּתחלץ עד לזר .50צרתּה ְֲֶַַָָָָֹ

.Èטעה אֹו ׁשעבר ּכגֹון ּבעלּה, על ערוה היבמה ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה
אחיו לפני ונפלה מאביו, אחֹותֹו אׁשּתֹו51ולקח זֹו אין ―52, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ

ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין ּבת53ׁשאין ולא יּבּום ּבת לא ואינּה , ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹ
צרה לּה היתה ואם מתיּבמת54חליצה. [אֹו] חֹולצת ―55. ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָ

לּיבם מּתרת הּבעל על ערוה ׁשהיא זֹו היתה ורצה56ואם , ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
ּבידֹו הרׁשּות ― צרתּה ּוליּבם אֹותּה לּׂשא .57הּיבם ְְְִֵַַָָָָָָָָָ

.‚Èמּׁשּום אֹו לאו מּׁשּום ּבעלּה על אסּורה היבמה ְְְֲִִַַַַָָָָָָהיתה
לּבעל ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו הּיבם58עּׂשה, על אסּורה היתה ולא , ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מּמחזיר חּוץ לּיבם. מּתרת זֹו הרי ― הּצדדים אּלּו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמּצד
מּׁשּנּׂשאת מתיּבמת59ּגרּוׁשתֹו ולא חֹולצת ׁשהיא וכן60ומת, . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּבעלּה על ערוה ספק אֹו הּיבם, על ערוה ספק ׁשהיא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיבמה
מתיּבמת ולא חֹולצת זֹו הרי אּׁשה61― ׁשּקּדׁש מי ,לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

אחֹותּה, נֹוּׂשא ׁשהיה אחיו מת ּכ ואחר קּדּוׁשין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבספק
זֹו הרי ― אׁשּתֹו אחֹות ספק ׁשהיא ליּבּום, לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶָָונפלה

מתיּבמת ולא אׁשּתֹו62חֹולצת את ּומֹוציא מּספק.63, ּבגט ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
ערוה; ספק ׁשהיא מּפני ― יבמּתֹו עליו: אסּורֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָּוׁשּתיהן

חלּוצתֹו קרֹובת ספק ׁשהיא מּפני ― ׁשהיא64וארּוסתֹו , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֶַָּכׁשנּיה,

.„Èעליו אסּורה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח אחיו ׁשּמת 65מי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ערוה ׁשהערוה66מּׁשּום ּכׁשם ― ערוה אינּה והּׁשנּיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

נפלה ולא ּפטּורה, צרתּה ּכ הּיּבּום ּומן החליצה מן ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹּפטּורה
ּבית את יבנה לא אׁשר ׁשּנאמר: זה; ּבית על ּכלל זּקה ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלֹו
הּוא ׁשּירצה מהן זה ּבאי לּקּוחין לֹו ׁשּיׁש ּבית ― ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאחיו
ׁשהרי לבנֹותֹו, יכֹול אינֹו ׁשּמקצתֹו ּובית זּקה, עליו לֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש
מּתר. ׁשהּוא מקצתֹו אפּלּו ּבֹונה אינֹו לּקּוחין, ּבּה לֹו ְֲִִִִֵֵֶֶָָָֻאין

אחיו אׁשת מּׁשּום עליו ערוה הערוה צרת ׁשהרי67ונמצאת , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
זּקה עליה לֹו .68אין ִֵֶָָָ

.ÂËערוה69לפיכך האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח ׁשּמת ראּובן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשמעֹון על70על זּקה לׁשמעֹון אין ― ללוי ראּויֹות ּוׁשּתיהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ

מהן, האחת לוי יּבם לוי. זּקת ּתחת ׁשּתיהן והרי זה, ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּבית
וה ׁשמעֹון, ׁשל ערוה צרת ּומתׁשהיא אחרת, אּׁשה לֹו יתה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

מן71לוי ּפטּורֹות ׁשּתיהן ― ׁשמעֹון לפני ׁשּתיהן ונפלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָ
צרת ׁשהיתה מּפני ― האחת מּׁשמעֹון: הּיּבּום ּומן ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהחליצה

צרתּה72ערוה ׁשהיא מּפני ― והּׁשנּיה ּבצרת73, הּדין וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
―74צרתּה זּקה עליה לֹו ׁשאין אּׁשה ׁשּכל העֹולם. סֹוף עד ִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ

לעֹולם עֹומדת אח אׁשת .75ּבאּסּור ְְִֵֶֶֶָָ
.ÊËּבעֹולמֹו היה ׁשּלא אחיו אׁשת ואין76וכן הֹואיל ― ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
זּקה77לֹו עד78עליה ― יחּדו אחים יׁשבּו ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבעֹולם ׁשניהן מּׁשּום79ׁשּיׁשבּו לעֹולם עליו ערוה זֹו הרי , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
אח צרתּה80אׁשת ּופֹוטרת ,81. ֵֶֶֶָָָָ

.ÊÈ,ׁשמעֹון לפני ונפלה אּׁשה והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?
לוי נֹולד ראּובן ׁשּמת ׁשּייּבם82ואחר קדם לוי ׁשּנֹולד ּבין , ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ׁשּיּבמּה אחר ׁשּנֹולד ּבין ׁשמעֹון ראּובן83לּה אׁשת הרי ― ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לעֹולם לוי על זֹו84ערוה ונפלה ׁשמעֹון מת אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
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ראשונה.43) ביאה עליה לבוא לו מותר התורה ומן סופרים.44)הואיל מדברי אלא שאינה45)שאינה אלא לקיימה, אסור שהרי
חליצה. זו.47)לכשתתגרש.46)צריכה של ייבום.48)בביאתה מצות -49)של עשה יקח, לא ... "אלמנה - תעשה לא

שעדיין האירוסין, מן אלמנה אבל כעשה, הוא הרי עשה, מכלל הבא ולאו יקח, לא בתולה שאינה לימד יקח", בבתוליה אשה והוא
לעיל. המפורשים לאוין חייבי כשאר ודינה, תעשה, לא איסור אלא עליו אסורה אינה עצמה.50)בתולה, נמצאת,51)הצרה

היבם. על גם ואסורה - האב מן באחים אלא ייבום אין שהרי - אחותו, גם המת.52)שהיא האח ביאתו53)של על שחייב
לו.54)כרת. מותרת שהייתה אשה, עוד המת לבעלה אביו55)שיש נשואת אמו "הייתה תיפטר ובמה לייבום זקוקה היא שהרי

צרתה". פוטרת שאינה "אמו" היא זו ומת, (בעבירה) מאביו לאחיו מותרת56)ונישאת שהיא חמותו, ונשא אחיו שעבר כגון
צרתה.57)ליבמה. את פוטרת ביאתה ואין זה, מבית אינה שהערווה אחד, מבית הבאות יבמות כשתי שהייתה58)שאינן כגון

כהן אחיו שהיה או ליבמה, ומותרת בלאו לבעלה אסורה זו נמצאת הדיוט, כהן הוא והיבם ומת. אחיו גדול לכהן מקודשת אלמנה
ומת שנייה, היא והרי לו נשואה אחיו של אמו אם הייתה אם וכן מותרת, וליבמה בעשה לבעלה שאסורה ומת, בעולה ונשא גדול

האם. מן ולא האב מן אחיו שהוא ליבם מותרת זו הרי לאו.59)אחיו, משום בעלה על שאסורה נאסרה60)לאחר, לה "במותר
שכן". כל לא לה באסור נאסרה) - לה מותר שהיה מתייבמות"61)(=לבעלה ולא חולצות אחות62)"הספיקות היא שמא

עליו. ערווה והיא מספק.63)אשתו לו המקודשת חלוצתו".64)ארוסתו ספק קרובת "שהיא כתוב: היה כאילו הדברים שיעור
ואם כלום, אינה וחליצתה אשתו, כאחות מחליצה פטורה יבמתו הרי לו, מקודשת ארוסתו שאם וודאית, חלוצה אינה יבמתו כי

חלוצתו. ספק קרובת וארוסתו חלוצה ספק יבמתו נמצאת חליצה, וחליצתו לו זקוקה יבמתו אזי מקודשת אינה על65)ארוסתו
בתו.66)היבם. שהיא מצוה.67)כגון במקום עומדת.68)שלא ערווה במקום אסורה, היא69)צרה הערווה וצרת הואיל

מצוה. במקום שלא אח כאשת עליו, ערווה בתו.70)עצמה בנים.71)שהיא ראובן.72)בלא נפילת משעת עליו ונאסרת
אסורה.73) ערווה צרת אמרנו: שמעון74)וכבר לפני ונפלו ומת אחרת אשה ולו ליהודה ונתייבמה בתו של צרתה צרת הלכה

לעולם. וכן ערווה, צרת - צרתה יהודה אשת נמצאת ערווה, היא והרי מלוי, אח" כ"אשת עליו נאסרה - צרתה צרת אסורות, שתיהן
לאיסורה.75) היתר אחיו.76)ואין שמת לאחר הנולד.77)שנולד לו.78)לאח זקוקה היבמה יחדיו.79)אין אחת ישיבה
מצוה.80) במקום שלא אחיו אשת ערוות משום עליו הייבום.81)אסורה ומן החליצה בעולמו82)מן היה לא זה לוי נמצא

אחיו. ראובן ראובן.83)של אחיו נשואי בזיקת לוי על הייתה לא שכשנולד, פי על בעולמו.84)אף היה שלא ראובן אחיו בגלל



צה                
  

אֹו43לפיכ לאו מּׁשּום לֹו האסּורה יבמּתֹו ּובעל עבר אם , ְְְֲִִִִַַַָָָָָ
ׁשנּיה לֹומר צרי ואין עּׂשה, קנין44מּׁשּום קנה זה הרי ― ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּבגט ּומֹוציאּה והיא45ּגמּור לזר,46; מּתרֹות צרֹותיה וכל ְְְְִִֵֶָָָָָָָֻ
נפטרּו .47ׁשהרי ְְֲִֵֶ

.‡Èּגדֹול ּכהן עליה ּובא הּנּׂשּואין, מן אלמנה ׁשהיא ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹויבמה
עּׂשה ׁשאין צרתּה, נפטרה לא תעּׂשה48― לא את דֹוחה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

הּתרה49ועּׂשה לא ּגמּור, קנין הּתֹורה מן קנה ולא והֹואיל ; ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹֻ
ׁשּתחלץ עד לזר .50צרתּה ְֲֶַַָָָָֹ

.Èטעה אֹו ׁשעבר ּכגֹון ּבעלּה, על ערוה היבמה ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה
אחיו לפני ונפלה מאביו, אחֹותֹו אׁשּתֹו51ולקח זֹו אין ―52, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ

ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין ּבת53ׁשאין ולא יּבּום ּבת לא ואינּה , ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹ
צרה לּה היתה ואם מתיּבמת54חליצה. [אֹו] חֹולצת ―55. ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָ

לּיבם מּתרת הּבעל על ערוה ׁשהיא זֹו היתה ורצה56ואם , ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
ּבידֹו הרׁשּות ― צרתּה ּוליּבם אֹותּה לּׂשא .57הּיבם ְְְִֵַַָָָָָָָָָ

.‚Èמּׁשּום אֹו לאו מּׁשּום ּבעלּה על אסּורה היבמה ְְְֲִִַַַַָָָָָָהיתה
לּבעל ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו הּיבם58עּׂשה, על אסּורה היתה ולא , ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מּמחזיר חּוץ לּיבם. מּתרת זֹו הרי ― הּצדדים אּלּו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמּצד
מּׁשּנּׂשאת מתיּבמת59ּגרּוׁשתֹו ולא חֹולצת ׁשהיא וכן60ומת, . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּבעלּה על ערוה ספק אֹו הּיבם, על ערוה ספק ׁשהיא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיבמה
מתיּבמת ולא חֹולצת זֹו הרי אּׁשה61― ׁשּקּדׁש מי ,לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

אחֹותּה, נֹוּׂשא ׁשהיה אחיו מת ּכ ואחר קּדּוׁשין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבספק
זֹו הרי ― אׁשּתֹו אחֹות ספק ׁשהיא ליּבּום, לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶָָונפלה

מתיּבמת ולא אׁשּתֹו62חֹולצת את ּומֹוציא מּספק.63, ּבגט ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
ערוה; ספק ׁשהיא מּפני ― יבמּתֹו עליו: אסּורֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָּוׁשּתיהן

חלּוצתֹו קרֹובת ספק ׁשהיא מּפני ― ׁשהיא64וארּוסתֹו , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֶַָּכׁשנּיה,

.„Èעליו אסּורה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח אחיו ׁשּמת 65מי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ערוה ׁשהערוה66מּׁשּום ּכׁשם ― ערוה אינּה והּׁשנּיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

נפלה ולא ּפטּורה, צרתּה ּכ הּיּבּום ּומן החליצה מן ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹּפטּורה
ּבית את יבנה לא אׁשר ׁשּנאמר: זה; ּבית על ּכלל זּקה ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלֹו
הּוא ׁשּירצה מהן זה ּבאי לּקּוחין לֹו ׁשּיׁש ּבית ― ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאחיו
ׁשהרי לבנֹותֹו, יכֹול אינֹו ׁשּמקצתֹו ּובית זּקה, עליו לֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש
מּתר. ׁשהּוא מקצתֹו אפּלּו ּבֹונה אינֹו לּקּוחין, ּבּה לֹו ְֲִִִִֵֵֶֶָָָֻאין

אחיו אׁשת מּׁשּום עליו ערוה הערוה צרת ׁשהרי67ונמצאת , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
זּקה עליה לֹו .68אין ִֵֶָָָ

.ÂËערוה69לפיכך האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח ׁשּמת ראּובן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשמעֹון על70על זּקה לׁשמעֹון אין ― ללוי ראּויֹות ּוׁשּתיהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ

מהן, האחת לוי יּבם לוי. זּקת ּתחת ׁשּתיהן והרי זה, ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּבית
וה ׁשמעֹון, ׁשל ערוה צרת ּומתׁשהיא אחרת, אּׁשה לֹו יתה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

מן71לוי ּפטּורֹות ׁשּתיהן ― ׁשמעֹון לפני ׁשּתיהן ונפלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָ
צרת ׁשהיתה מּפני ― האחת מּׁשמעֹון: הּיּבּום ּומן ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהחליצה

צרתּה72ערוה ׁשהיא מּפני ― והּׁשנּיה ּבצרת73, הּדין וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
―74צרתּה זּקה עליה לֹו ׁשאין אּׁשה ׁשּכל העֹולם. סֹוף עד ִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ

לעֹולם עֹומדת אח אׁשת .75ּבאּסּור ְְִֵֶֶֶָָ
.ÊËּבעֹולמֹו היה ׁשּלא אחיו אׁשת ואין76וכן הֹואיל ― ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
זּקה77לֹו עד78עליה ― יחּדו אחים יׁשבּו ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבעֹולם ׁשניהן מּׁשּום79ׁשּיׁשבּו לעֹולם עליו ערוה זֹו הרי , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
אח צרתּה80אׁשת ּופֹוטרת ,81. ֵֶֶֶָָָָ

.ÊÈ,ׁשמעֹון לפני ונפלה אּׁשה והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?
לוי נֹולד ראּובן ׁשּמת ׁשּייּבם82ואחר קדם לוי ׁשּנֹולד ּבין , ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ׁשּיּבמּה אחר ׁשּנֹולד ּבין ׁשמעֹון ראּובן83לּה אׁשת הרי ― ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לעֹולם לוי על זֹו84ערוה ונפלה ׁשמעֹון מת אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
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ראשונה.43) ביאה עליה לבוא לו מותר התורה ומן סופרים.44)הואיל מדברי אלא שאינה45)שאינה אלא לקיימה, אסור שהרי
חליצה. זו.47)לכשתתגרש.46)צריכה של ייבום.48)בביאתה מצות -49)של עשה יקח, לא ... "אלמנה - תעשה לא

שעדיין האירוסין, מן אלמנה אבל כעשה, הוא הרי עשה, מכלל הבא ולאו יקח, לא בתולה שאינה לימד יקח", בבתוליה אשה והוא
לעיל. המפורשים לאוין חייבי כשאר ודינה, תעשה, לא איסור אלא עליו אסורה אינה עצמה.50)בתולה, נמצאת,51)הצרה

היבם. על גם ואסורה - האב מן באחים אלא ייבום אין שהרי - אחותו, גם המת.52)שהיא האח ביאתו53)של על שחייב
לו.54)כרת. מותרת שהייתה אשה, עוד המת לבעלה אביו55)שיש נשואת אמו "הייתה תיפטר ובמה לייבום זקוקה היא שהרי

צרתה". פוטרת שאינה "אמו" היא זו ומת, (בעבירה) מאביו לאחיו מותרת56)ונישאת שהיא חמותו, ונשא אחיו שעבר כגון
צרתה.57)ליבמה. את פוטרת ביאתה ואין זה, מבית אינה שהערווה אחד, מבית הבאות יבמות כשתי שהייתה58)שאינן כגון

כהן אחיו שהיה או ליבמה, ומותרת בלאו לבעלה אסורה זו נמצאת הדיוט, כהן הוא והיבם ומת. אחיו גדול לכהן מקודשת אלמנה
ומת שנייה, היא והרי לו נשואה אחיו של אמו אם הייתה אם וכן מותרת, וליבמה בעשה לבעלה שאסורה ומת, בעולה ונשא גדול

האם. מן ולא האב מן אחיו שהוא ליבם מותרת זו הרי לאו.59)אחיו, משום בעלה על שאסורה נאסרה60)לאחר, לה "במותר
שכן". כל לא לה באסור נאסרה) - לה מותר שהיה מתייבמות"61)(=לבעלה ולא חולצות אחות62)"הספיקות היא שמא

עליו. ערווה והיא מספק.63)אשתו לו המקודשת חלוצתו".64)ארוסתו ספק קרובת "שהיא כתוב: היה כאילו הדברים שיעור
ואם כלום, אינה וחליצתה אשתו, כאחות מחליצה פטורה יבמתו הרי לו, מקודשת ארוסתו שאם וודאית, חלוצה אינה יבמתו כי

חלוצתו. ספק קרובת וארוסתו חלוצה ספק יבמתו נמצאת חליצה, וחליצתו לו זקוקה יבמתו אזי מקודשת אינה על65)ארוסתו
בתו.66)היבם. שהיא מצוה.67)כגון במקום עומדת.68)שלא ערווה במקום אסורה, היא69)צרה הערווה וצרת הואיל

מצוה. במקום שלא אח כאשת עליו, ערווה בתו.70)עצמה בנים.71)שהיא ראובן.72)בלא נפילת משעת עליו ונאסרת
אסורה.73) ערווה צרת אמרנו: שמעון74)וכבר לפני ונפלו ומת אחרת אשה ולו ליהודה ונתייבמה בתו של צרתה צרת הלכה

לעולם. וכן ערווה, צרת - צרתה יהודה אשת נמצאת ערווה, היא והרי מלוי, אח" כ"אשת עליו נאסרה - צרתה צרת אסורות, שתיהן
לאיסורה.75) היתר אחיו.76)ואין שמת לאחר הנולד.77)שנולד לו.78)לאח זקוקה היבמה יחדיו.79)אין אחת ישיבה
מצוה.80) במקום שלא אחיו אשת ערוות משום עליו הייבום.81)אסורה ומן החליצה בעולמו82)מן היה לא זה לוי נמצא

אחיו. ראובן ראובן.83)של אחיו נשואי בזיקת לוי על הייתה לא שכשנולד, פי על בעולמו.84)אף היה שלא ראובן אחיו בגלל



צו               
  

ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשּתיהן ― לוי לפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָוצרתּה
ִַהּיּבּום.

.ÁÈּביבמּתֹו מאמר ׁשמעֹון קדם85עּׂשה ּומת ראּובן, אׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
אֹותּה לצרתּה86ׁשּיכנס חֹולץ לוי הרי מיּבם87― ;88ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ

ּגמּור קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ׁשּבארנּו.89ׁשאין ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
.ËÈּובעדים ּברצֹון ּבעלּה ּתחת ׁשּזּנתה קדם90אּׁשה ּומת , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

החליצה מן ּפטּורה היא הרי ― יבם לפני ונפלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּיגרׁשּנה
מּפני הּיבם; על ערוה היתה ּכאּלּו צרתּה, וכן הּיּבּום, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּומן

ּכעריֹות ּבּה ּכתּובה ׁשּנאמר91ׁשּטמאה נטמאה.92, והיא : ְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
סֹוטה הּמרים93אבל מי ׁשּיׁשקּנה קדם ּבעלּה אֹו94ׁשּמת , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשתּיה ּבת חֹולצת95ׁשאינּה זֹו הרי ― ּגרּוׁשין ּבת 96אּלא ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
מּתרת, צרתּה הרי ― צרה לּה היתה ואם מתיּבמת. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻולא

מתיּבמת אֹו .97וחֹולצת ְְִֶֶֶֶַ
.Îמהן האחת ׁשהיתה אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכן

אֹו עּׂשה מחּיבי אֹו לאוין מחּיבי אֹו הּיבם על ְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָׁשנּיה
אבל98אילֹונית מתיּבמת. אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה הרי ― ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ח אחֹות והלכה ליבמּתֹו, ּבהןהחֹולץ וכּיֹוצא אּמּה אֹו לּוצתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
לפניו ׁשּתיהן ונפלּו ּומת אחרת, אּׁשה ולֹו לאחיו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָונּׂשאת
אסּורה, צרתּה ּכ עליו אסּורה חלּוצתֹו ׁשּקרֹובת ּכׁשם ―ְְֲֲֲֵֶַָָָָָָָָָ
מה ּומּפני מתיּבמֹות. ולא וחֹולצֹות לֹו ּכׁשנּיֹות ׁשּתיהן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹוהרי
ּבצרת ׁשּמתחּלפת מּפני חלּוצתֹו? קרֹובת צרת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָאסרּו

ֲָחלּוצתֹו.
.‡Îערוה מהן ׁשהאחת אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתי

וחֹולצת מּתרת, צרתּה ― אילֹונית הערוה והרי הּיבם, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעל
― וחליצה יּבּום ּבת אינּה והאילֹונית הֹואיל מתיּבמת; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָאֹו

ׁשאינּה ּכמֹו זֹו ּבלבד99הרי צרתּה על זּקתֹו ונפלה וכן100, . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
מאנה אֹו הערוה את אחיו ּגרׁש אֹו101אם ׁשּימּות, קדם ּבֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

צרתּה הרי ― אחיו מת ּכ ואחר ּבעלּה ּבחּיי ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשּמתה
ונעּׂשת הֹואיל אֹומרין: ואין מתיּבמת. אֹו וחֹולצת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֻמּתרת,

לערוה אסּורה102צרה הּצרה ׁשאין לעֹולם, ּתאסר אחת ׁשעה ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ
ליּבּום נפילה ּבׁשעת ערוה צרת ׁשּתהיה .103עד ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ

.Îׁשּמת לאחיו מקּדׁשת הּיבם על ערוה ׁשהיא זֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻהיתה
קטּנה104ּבספק ׁשהיתה אֹו ּבספק, מּמּנּו מגרׁשת אֹו ,105 ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּבחּייו ּבאחיו מאנה ולא למאן ּפי106הראּויה על אף , ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ
מתיּבמת. ולא חֹולצת צרתּה ― ּבּיבם ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּמאנה

.‚Îנמצאת ּכ ואחר לאחר, ונּׂשאת ערוה צרת ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהלכה
אילֹונית ּוצריכה107הערוה ּומיבמּה, מּבעלּה הּצרה ּתצא ― ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

לּׁשּוק להּתירּה ּכדי מיבמּה וחליצה מּבעלּה .108גט ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ
.„Îאילֹונית ׁשהערוה ׁשּדּמּו מּפני הּצרה הּיבם ,109יּבם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

אילֹונית ׁשאינּה הערוה ּבגט110ונמצאת מיבמּה ּתצא ―111, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ממזר .112והּולד ְְֵַַָָ

.‰Îואחד אחיֹות ׁשּתי נּׂשּואין מהן ׁשנים אחין, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשלׁשה
נכרית נּׂשּוי נכרית113מהן הּנּׂשּוי מת מת114, ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

אחיֹות115אחד ולא116מּבעלי חֹולצת הּנכרית הרי ― ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּמת117מתיּבמת אחיו ּבזּקת אׁשּתֹו אחֹות צרת ׁשהיא מּפני , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

את אחיֹות מּבעלי אחד גרׁש אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאחרֹון.
נכרית הּנּׂשּוי ׁשּמת אחר הרי118אׁשּתֹו ― המגרׁש ּומת , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

אחֹות צרת ונעּׂשת הֹואיל מתיּבמת, ולא חֹולצת ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנכרית
אחת ׁשעה ּבזּקה ליּבם119אׁשּתֹו יבא ׁשּמא ּתתיּבם, ׁשאם ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אׁשּתֹו את אחרֹון ׁשּמת זה גרׁש לא ואפּלּו .120אֹותּה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
.ÂÎערוה צרת ׁשהרי ּבנּׂשּואין; זה דבר גזרּו לא מה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּומּפני

לּיבם, מּתרת צרתּה ― ומת הערוה את ּגרׁש אם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּבנּׂשּואין,
ידּוע ּבנּׂשּואין הערוה צרת ׁשאּסּור מּפני ׁשּבארנּו? ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכמֹו

הערוה;121לּכל גרׁש לא אם הּצרה להּתיר ּבאין ואינן , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אלא85) קידושין דין שאין לפי מאמר, "ונקרא סופרים. מדברי אלא גמורים קידושין אינם ביבמה כסף וקידושי בכסף, שקידשה
בשתיקה". ולא ממש.87)בביאה.86)באמירה צרתה היא אין כי ערווה, צרת משום נפטרת קונה88)ואינה ומאמר הואיל

חכמים. מדברי במקצת ערווה צרת זו הרי בגללה.89)מקצת, צרתה ותיפטר כנשואה וצריכה90)להיחשב עליו נאסרה הרי
גט. אלה".91)ממנו בכל תטמאו "אל בהן: שזינתה.92)שנאמר בעלה.93)באשה לה שקינא אחרי איש, עם שנסתרה

מספק.94) טמאה ונשארה שותה. אינה וכו'.95)ושוב חיגר אשת או ארוסה כערווה.96)כגון דינה ואין וודאי טמאה שאינה
מתייבמות.97) או שחולצות לאוין חייבי צרות והיבום.98)כשאר החליצה מן ופטורה ללדת, ראוייה צרתה99)שאינה ואין

ערווה. איילונית.100)צרת שהיא בעלה בה הכיר בקטנותה.101)ואפילו בו ומיאנה קטנה יתומה בעלה102)שנישאה בחיי
יחד. נשואות בעלה.103)כשהיו מיתת בשעת מונח104)כלומר, אם ספק הרבים, רשות בצידי קידושיה כסף האח לה שזרק

אינם ששניהם או לשמרו, יכולים ששניהם במקום או מקודשת), (והיא שלה אמות בארבע או מקודשת) (ואינה שלו אמות בארבע
לשמרו. מדרבנן.105)יכולים אלא אינם שקידושיה שלא106)יתומה, ונמצאת למפרע הראשונים נשואיה תעקור אומרים אין

ותתייבם. ערווה צרת אינה וצרתה אשתו היו.107)הייתה כדין שלא האחר עם ונישואיה לייבום, זקוקה הצרה ונמצאת
לאוין.108) מחייבי ממזר ואן לאוין, חייבי איסור אלא אינה לזר שיבמה ממזר, הוולד אין צרתה109)אבל על זיקתו ונפלה
מצוה.110)בלבד. במקום שלא אחיו אשת משום עליו אסורה הערווה, צרת כריתות,111)נמצאת מחייבי שהיא פי על אף

כדין, הצרה ונתייבמה למיתתו סמוך הערווה את גירש אחיו יאמרו שמא גט, צריכה זאת בכל בה, ליבם תופסין קידושין ואין
גט. בלא מבעלה יוצאת איש אשת כריתות.112)ונמצאת מחייבי ממזר ויש כרת עליה חייבין מצוה במקום שלא אח שאשת

לזו.113) ולא לזו לא קרובה האחיות.114)שאינה בעלי מהאחים אחד לכל לייבום זקוקה הנכרייה לא115)נמצאת ועדיין
מהם. לאחד הנכרית היא.116)נתייבמה אשתו אחות שהרי ערווה, משום השני האח על אסורה פי117)ואשתו על אף

מתייבמת. ואינה עליה, זיקתו מחמת אשתו, אחות כצרת היא הרי בחייו, לו זקוקה והייתה הואיל - נתייבמה, לא עדיין שהנכרית
החליצה. מן אף להיפטר גמורה ערווה כצרת להיחשב ממש כ"כנוסה" דינה אין ה"זקוקה" כי לחלוץ חייבת כנס118)אבל ולא

הנכרית. את אשתו.119)כלל את שגירש השלישי.120)לפני לאח ואסורה בזיקה אשתו אחות צרת זו נכרית נמצאת
דאורייתא.121) שהוא

               
  

ידּוע אינֹו ּבזּקה ערוה צרת להּתיר122ואּסּור ּובאין לּכל, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
הערוה. נתּגרׁשה לא ואפּלּו ְְְֲִִֶַַָָָָָָֹהּצרה

.ÊÎמהן אחד מת נכרּיֹות, נׁשים ׁשלׁש נּׂשּואין אחין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשלׁשה
ׁשּתיהן ונפלּו ׁשּיכנס קדם ּומת ּביבמּתֹו, מאמר הּׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹועּׂשה
מּפני מתיּבמֹות; ולא חֹולצֹות אּלּו הרי ― הּיבם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹלפני
היא ּכאּלּו ונמצאת יבמין, ׁשני זּקת עליה הּמאמר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבעלת
ולא ― הּמת אׁשת ואמרּו: חכמים ודרׁשּו מתים, ׁשני ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאׁשת
יבמין ׁשני זּקת ׁשעליה אּׁשה ּכל לפיכ מתים, ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאׁשת
סֹופרים. מּדברי ואּסּורן צרתּה. וכן מתיּבמת, ולא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹחֹולצת

.ÁÎׁשני זּקת ׁשעליה הּמאמר, לבעלת יחלץ לא מה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּומּפני
הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי יאמרּו: ׁשּלא ּגזרה צרתּה? וייּבם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹיבמין,
אסרּו ּולפיכ מתיּבמת; ואחת חֹולצת אחת ― אחד ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמּבית

צרתּה. ַָָָאף
.ËÎחזרה ― ומת למאמרֹו, ּגט ונתן ּביבמּתֹו, מאמר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָעּׂשה

ּבּטלֹו הרי ׁשאסרּה ׁשהּמאמר ורצה123להּתרּה, חֹולץ124, ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מיּבם. ְֵַָָרצה

.Ïּכׁשהּוא ּומת יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבן
זֹו125קטן הרי ― הּגדֹול אחיו לפני ׁשנּיה ּפעם ונפלה , ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָ

אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשּביאת מתיּבמת; ולא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹחֹולצת
יבמין. ׁשני זּקת עליה ונמצא ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּגדֹול, מן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכמאמר

.‡Ïחֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה ׁשּנתקּדׁשה126מי ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
לׁשמעֹון127לראּובן ונתקּדׁשה וחזרה ּומתּו128ונׁשּתחררה, , ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

מתים ׁשני אׁשת ואינּה ללוי, מתיּבמת ― אם129ׁשניהם ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
ּכלּום ׁשמעֹון קּדּוׁשי אין ― קּדּוׁשין ראּובן ואם130קּדּוׁשי , ְְְְִִִִִִֵֵֵֵ

קּדּוׁשין ׁשמעֹון ּכלּום131קּדּוׁשי ראּובן קּדּוׁשי אין ―132. ְְְִִִִִֵֵֵֵ

 
ׁשניהם,‡. ּומתּו אחיֹות, לׁשּתי נּׂשּואין האחין מן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשנים

אפׁשר ואי הֹואיל ― ראׁשֹון מת מהם זה אי נֹודע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹולא
חֹולצֹות ׁשּתיהן ׁשּתיהן, על נפלה זּקה והרי ׁשּתיהן, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָליּבם
הּיבם על אסּורה מהן אחת היתה ואפּלּו מתיּבמֹות. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹולא
אּלּו הרי ― לאוין מחּיבי אֹו עּׂשה מחּיבי אֹו ׁשנּיה ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָמּׁשּום
ערוה מהן אחת היתה אם אבל מתיּבמֹות. ולא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹחֹולצֹות
אחֹותּה הרי ― ּבּתּה אֹו אׁשּתֹו אם ׁשהיתה ּכגֹון ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָעליו,
על זּקתֹו נפלה לא ׁשהרי מיּבם; רצה חֹולץ ורצה לֹו, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמּתרת

הערוה. על זּקה ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשּתיהן,
.,ערוה מּׁשּום זה יבם על אסּורה מהן אחת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיתה

האסּורה ― ערוה מּׁשּום הּׁשני הּיבם על אסּורה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהאחרת
נפלה ׁשהרי לאחיו; מּתרת לזה והאסּורה לאחיו, מּתרת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻלזה
רצה חֹולץ ורצה ּבלבד, לֹו הּמּתרת על מהן אחד ּכל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻזּקת

לֹו. הּמּתרת לזֹו ְְֵֶֶַַֻמיּבם

ׁשני‚. מת ּכ ואחר ליּבּום, אׁשּתֹו ונפלה האחין מן אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמת
ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, אחֹות ׁשהיא ליּבּום, אׁשּתֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָונפלה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מתיּבמֹות, ולא חֹולצֹות ׁשּתיהן ― ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹקּימֹות

אֹו„. וחֹולצת להּתרּה, הראׁשֹונה חזרה ― האחרֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמתה
עֹומדת, ּבאּסּורּה אחרֹונה הרי ― הראׁשֹונה מתה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמתיּבמת.
ּבׁשעת ליּבּום ראּויה היתה לא ׁשהרי מתיּבמת; ולא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוחֹולצת
― לאחרֹונה וחלץ האחין מן אחד קדם אם וכן ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנפילתּה.
אֹותּה ׁשאסרה הּזּקה ׁשהרי האחין; לׁשאר הראׁשֹונה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻהּתרה

ּבחליצתֹו. אחיו ֱֲִִִַָָָהסירּה
וקדם‰. האחין, מן אחד על ערוה הראׁשֹונה היתה אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָוכן

הראׁשֹונה הּתרה ― לֹו מּתרת ׁשהיא האחרֹונה את ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻויּבם
עליהן אֹותּה ׁשאסרה האחרֹונה ׁשהרי האחין; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלׁשאר
ׁשאסּורה היא האחרֹונה היתה אם אבל לּה. לּמּתר ְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֻנתיּבמה
מיּבם הּוא הרי ― ערוה מּׁשּום ּבלבד מהן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעל
ולא וחֹולצין ּבׁשּתיהן, אסּורין האחין ּוׁשאר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹלראׁשֹונה,
מן אחת אחד ּכל וכנסּו קדמּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמיּבמין,

מהן. אֹותן מֹוציאין ― ֲִִֵֶָָָהאחיֹות
.Âאחד מת אחיֹות, לׁשּתי נּׂשּואין מהן ׁשנים אחין, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשלׁשה

מת ּכ ואחר מאמר, ּביבמּתֹו הּׁשליׁשי ועּׂשה אחיֹות ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָמּבעלי
הּׁש אחֹות האחּבעל לפני הּׁשנּיה האחֹות ונפלה נּיה, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָ

לּה, וחֹולץ הּמאמר לבעלת ּגט נֹותן זה הרי ― ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשליׁשי
לזר. להּתירן ּכדי האחרֹונה, לאחֹות ְְְְֲִֵֵַַָָָָָָוחֹולץ

.Êונפלּו אחרת, אּׁשה לֹו והיתה הּמאמר, ׁשעּׂשה זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמת
מן ּפטּורה הּמאמר ּבעלת ― האחֹות ּבעל לפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּתיהן
והאּׁשה אׁשּתֹו; אחֹות היא ׁשהרי הּיּבּום, ּומן ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָהחליצה
קנין קֹונה הּמאמר ׁשאין מתיּבמת, ולא חֹולצת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחרת

הּצרה. את ׁשּיפטר עד ְִֶֶַַָָָֹּגמּור
.Á:לֹו אֹומרין ― יבמּתֹו אחֹות ׁשּקּדׁש היבמין מן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָאחד

יחלץ אֹו אחי ׁשּייּבם עד ּתּׂשאּנה ואל ּתגרׁשּנה ואל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהמּתן
אֹו יּבמּה, אֹו אחיו לּה חלץ לכּלכם. הּזקּוקה זֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻליבמה
― ּכּלם אחיו מתּו ארּוסתֹו. יכנס זה הרי ― היבמה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשּמתה
ארּוסתֹו, מתה ואם ּבחליצה. ויבמּתֹו ּבגט ארּוסתֹו את ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָמֹוציא
האחין מיתת לאחר ׁשּמתה ּבין האחין מיתת קדם ׁשּמתה ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבין

מיּבם. רצה חֹולץ ורצה להּתרּה, היבמּה חזרה ―ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
.Ëלכל ויׁש אחיֹות, לׁשּתי נּׂשּואין מהן ׁשנים אחין, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשלׁשה

ונפלּו האחיֹות, את הּנּׂשּואין ּומתּו צרה, מּׁשתיהן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת
נפטרּו ― לּצרֹות חלץ אם יבם: לפני וצרֹותיהן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאחיֹות
עד צרֹותיהן נפטרּו לא ― לאחיֹות חלץ אם אבל ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹהאחיֹות,
מעּלה, ׁשאינּה חליצה אחיֹות ׁשחליצת מּפני הּצרֹות; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּיחלצּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּצרה, את ּפֹוטרת אינּה מעּלה ׁשאינּה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוחליצה

.È,אחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ּבׁשּתי הּדין ׁשּכ לי, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיראה
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מדרבנן.122) אלא הגט.123)שאינו ידי על הנפקעין קידושין כשאר הגט, ידי השלישי.124)על בא125)האח אילו כי
בלבד. זיקתו אלא עליה נשארה ולא הראשון זיקת ופקעה גמור, קניין קנאה הרי ומת, משהגדיל שני126)עליה בעליה שהיו
הדמים. באותם חציה ושיחרר דמיה חצי ממנה רבה שקיבל או חלקו, את אחד ושיחרר שותפים או קידושיה127)אחים אין והרי

שתשתחרר. עד גמורין לשניהם.128)קידושין מקודשת ספק זו והרי גירשה לא וחצייה129)וראובן לזה הייתה חצייה לומר,
איש.130)לזה. באשת תופסים קידושין הראשון.131)שאין קידושי הפקיע שבינתיים אינה132)שהשחרור שלמעשה נמצא

אחד. מת אשת אלא
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ידּוע אינֹו ּבזּקה ערוה צרת להּתיר122ואּסּור ּובאין לּכל, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
הערוה. נתּגרׁשה לא ואפּלּו ְְְֲִִֶַַָָָָָָֹהּצרה

.ÊÎמהן אחד מת נכרּיֹות, נׁשים ׁשלׁש נּׂשּואין אחין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשלׁשה
ׁשּתיהן ונפלּו ׁשּיכנס קדם ּומת ּביבמּתֹו, מאמר הּׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹועּׂשה
מּפני מתיּבמֹות; ולא חֹולצֹות אּלּו הרי ― הּיבם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹלפני
היא ּכאּלּו ונמצאת יבמין, ׁשני זּקת עליה הּמאמר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבעלת
ולא ― הּמת אׁשת ואמרּו: חכמים ודרׁשּו מתים, ׁשני ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאׁשת
יבמין ׁשני זּקת ׁשעליה אּׁשה ּכל לפיכ מתים, ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאׁשת
סֹופרים. מּדברי ואּסּורן צרתּה. וכן מתיּבמת, ולא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹחֹולצת

.ÁÎׁשני זּקת ׁשעליה הּמאמר, לבעלת יחלץ לא מה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּומּפני
הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי יאמרּו: ׁשּלא ּגזרה צרתּה? וייּבם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹיבמין,
אסרּו ּולפיכ מתיּבמת; ואחת חֹולצת אחת ― אחד ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמּבית

צרתּה. ַָָָאף
.ËÎחזרה ― ומת למאמרֹו, ּגט ונתן ּביבמּתֹו, מאמר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָעּׂשה

ּבּטלֹו הרי ׁשאסרּה ׁשהּמאמר ורצה123להּתרּה, חֹולץ124, ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מיּבם. ְֵַָָרצה

.Ïּכׁשהּוא ּומת יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבן
זֹו125קטן הרי ― הּגדֹול אחיו לפני ׁשנּיה ּפעם ונפלה , ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָ

אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשּביאת מתיּבמת; ולא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹחֹולצת
יבמין. ׁשני זּקת עליה ונמצא ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּגדֹול, מן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכמאמר

.‡Ïחֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה ׁשּנתקּדׁשה126מי ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
לׁשמעֹון127לראּובן ונתקּדׁשה וחזרה ּומתּו128ונׁשּתחררה, , ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

מתים ׁשני אׁשת ואינּה ללוי, מתיּבמת ― אם129ׁשניהם ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
ּכלּום ׁשמעֹון קּדּוׁשי אין ― קּדּוׁשין ראּובן ואם130קּדּוׁשי , ְְְְִִִִִִֵֵֵֵ

קּדּוׁשין ׁשמעֹון ּכלּום131קּדּוׁשי ראּובן קּדּוׁשי אין ―132. ְְְִִִִִֵֵֵֵ

 
ׁשניהם,‡. ּומתּו אחיֹות, לׁשּתי נּׂשּואין האחין מן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשנים

אפׁשר ואי הֹואיל ― ראׁשֹון מת מהם זה אי נֹודע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹולא
חֹולצֹות ׁשּתיהן ׁשּתיהן, על נפלה זּקה והרי ׁשּתיהן, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָליּבם
הּיבם על אסּורה מהן אחת היתה ואפּלּו מתיּבמֹות. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹולא
אּלּו הרי ― לאוין מחּיבי אֹו עּׂשה מחּיבי אֹו ׁשנּיה ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָמּׁשּום
ערוה מהן אחת היתה אם אבל מתיּבמֹות. ולא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹחֹולצֹות
אחֹותּה הרי ― ּבּתּה אֹו אׁשּתֹו אם ׁשהיתה ּכגֹון ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָעליו,
על זּקתֹו נפלה לא ׁשהרי מיּבם; רצה חֹולץ ורצה לֹו, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמּתרת

הערוה. על זּקה ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשּתיהן,
.,ערוה מּׁשּום זה יבם על אסּורה מהן אחת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיתה

האסּורה ― ערוה מּׁשּום הּׁשני הּיבם על אסּורה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהאחרת
נפלה ׁשהרי לאחיו; מּתרת לזה והאסּורה לאחיו, מּתרת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻלזה
רצה חֹולץ ורצה ּבלבד, לֹו הּמּתרת על מהן אחד ּכל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻזּקת

לֹו. הּמּתרת לזֹו ְְֵֶֶַַֻמיּבם

ׁשני‚. מת ּכ ואחר ליּבּום, אׁשּתֹו ונפלה האחין מן אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמת
ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, אחֹות ׁשהיא ליּבּום, אׁשּתֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָונפלה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מתיּבמֹות, ולא חֹולצֹות ׁשּתיהן ― ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹקּימֹות

אֹו„. וחֹולצת להּתרּה, הראׁשֹונה חזרה ― האחרֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמתה
עֹומדת, ּבאּסּורּה אחרֹונה הרי ― הראׁשֹונה מתה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמתיּבמת.
ּבׁשעת ליּבּום ראּויה היתה לא ׁשהרי מתיּבמת; ולא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוחֹולצת
― לאחרֹונה וחלץ האחין מן אחד קדם אם וכן ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנפילתּה.
אֹותּה ׁשאסרה הּזּקה ׁשהרי האחין; לׁשאר הראׁשֹונה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻהּתרה

ּבחליצתֹו. אחיו ֱֲִִִַָָָהסירּה
וקדם‰. האחין, מן אחד על ערוה הראׁשֹונה היתה אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָוכן

הראׁשֹונה הּתרה ― לֹו מּתרת ׁשהיא האחרֹונה את ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻויּבם
עליהן אֹותּה ׁשאסרה האחרֹונה ׁשהרי האחין; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלׁשאר
ׁשאסּורה היא האחרֹונה היתה אם אבל לּה. לּמּתר ְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֻנתיּבמה
מיּבם הּוא הרי ― ערוה מּׁשּום ּבלבד מהן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעל
ולא וחֹולצין ּבׁשּתיהן, אסּורין האחין ּוׁשאר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹלראׁשֹונה,
מן אחת אחד ּכל וכנסּו קדמּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמיּבמין,

מהן. אֹותן מֹוציאין ― ֲִִֵֶָָָהאחיֹות
.Âאחד מת אחיֹות, לׁשּתי נּׂשּואין מהן ׁשנים אחין, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשלׁשה

מת ּכ ואחר מאמר, ּביבמּתֹו הּׁשליׁשי ועּׂשה אחיֹות ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָמּבעלי
הּׁש אחֹות האחּבעל לפני הּׁשנּיה האחֹות ונפלה נּיה, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָ

לּה, וחֹולץ הּמאמר לבעלת ּגט נֹותן זה הרי ― ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשליׁשי
לזר. להּתירן ּכדי האחרֹונה, לאחֹות ְְְְֲִֵֵַַָָָָָָוחֹולץ

.Êונפלּו אחרת, אּׁשה לֹו והיתה הּמאמר, ׁשעּׂשה זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמת
מן ּפטּורה הּמאמר ּבעלת ― האחֹות ּבעל לפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּתיהן
והאּׁשה אׁשּתֹו; אחֹות היא ׁשהרי הּיּבּום, ּומן ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָהחליצה
קנין קֹונה הּמאמר ׁשאין מתיּבמת, ולא חֹולצת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחרת

הּצרה. את ׁשּיפטר עד ְִֶֶַַָָָֹּגמּור
.Á:לֹו אֹומרין ― יבמּתֹו אחֹות ׁשּקּדׁש היבמין מן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָאחד

יחלץ אֹו אחי ׁשּייּבם עד ּתּׂשאּנה ואל ּתגרׁשּנה ואל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהמּתן
אֹו יּבמּה, אֹו אחיו לּה חלץ לכּלכם. הּזקּוקה זֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻליבמה
― ּכּלם אחיו מתּו ארּוסתֹו. יכנס זה הרי ― היבמה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשּמתה
ארּוסתֹו, מתה ואם ּבחליצה. ויבמּתֹו ּבגט ארּוסתֹו את ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָמֹוציא
האחין מיתת לאחר ׁשּמתה ּבין האחין מיתת קדם ׁשּמתה ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבין

מיּבם. רצה חֹולץ ורצה להּתרּה, היבמּה חזרה ―ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
.Ëלכל ויׁש אחיֹות, לׁשּתי נּׂשּואין מהן ׁשנים אחין, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשלׁשה

ונפלּו האחיֹות, את הּנּׂשּואין ּומתּו צרה, מּׁשתיהן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת
נפטרּו ― לּצרֹות חלץ אם יבם: לפני וצרֹותיהן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאחיֹות
עד צרֹותיהן נפטרּו לא ― לאחיֹות חלץ אם אבל ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹהאחיֹות,
מעּלה, ׁשאינּה חליצה אחיֹות ׁשחליצת מּפני הּצרֹות; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּיחלצּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּצרה, את ּפֹוטרת אינּה מעּלה ׁשאינּה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוחליצה

.È,אחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ּבׁשּתי הּדין ׁשּכ לי, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיראה
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מדרבנן.122) אלא הגט.123)שאינו ידי על הנפקעין קידושין כשאר הגט, ידי השלישי.124)על בא125)האח אילו כי
בלבד. זיקתו אלא עליה נשארה ולא הראשון זיקת ופקעה גמור, קניין קנאה הרי ומת, משהגדיל שני126)עליה בעליה שהיו
הדמים. באותם חציה ושיחרר דמיה חצי ממנה רבה שקיבל או חלקו, את אחד ושיחרר שותפים או קידושיה127)אחים אין והרי

שתשתחרר. עד גמורין לשניהם.128)קידושין מקודשת ספק זו והרי גירשה לא וחצייה129)וראובן לזה הייתה חצייה לומר,
איש.130)לזה. באשת תופסים קידושין הראשון.131)שאין קידושי הפקיע שבינתיים אינה132)שהשחרור שלמעשה נמצא

אחד. מת אשת אלא



צח               
  

לאוין מחּיבי אֹו ׁשנּיה מּׁשּום יבמּה על אסּורה מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוהאחת
צרתּה; הּתרה לא ― לאסּורה חלץ ׁשאם עּׂשה, מחּיבי ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻאֹו

האסּורה. הּתרה ― לּצרה ְֲַַָָָָָָֻחלץ
.‡Èוהּׁשליׁשי אחיֹות ׁשּתי נּׂשּואין מהן ׁשנים אחין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָׁשלׁשה

את נכרית הּנּׂשּוי ויּבם אחיֹות מּבעלי אחד מת נכרית, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנּׂשּוי
מת ּכ ואחר ׁשני, ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאׁשּתֹו,
― אּׁשה) לֹו (ׁשאין הּׁשני לפני נׁשיו ׁשּתי ונפלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּׁשליׁשי,
מּפני ― האחת הּיּבּום. ּומן החליצה מן ּפטּורֹות אּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָהרי
נאסרה הראׁשֹון, אחיו ׁשּמת ּבׁשעה אׁשּתֹו אחֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשהיתה
היה ׁשּלא אחיו אׁשת ּכדין אח, אׁשת מּׁשּום לעֹולם ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹעליו

צרתּה. מּׁשּום ― והּנכרית ְְְִִַָָָָָּבעֹולמֹו;
.È,מהן אחד ּומת אחיֹות לׁשּתי נּׂשּואין אחין ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן

עֹולמית, אסּורה זֹו הרי ― ׁשני ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָואחר
אׁשּתֹו את המגרׁש אבל נפילה. ּבׁשעת עליו ונאסרה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהֹואיל
ׁשּנאסרה ּפי על ואף לּיבם. מּתרת זֹו הרי ― ומת ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻוהחזירּה
להּתרּה, חזרה הרי ― ׁשּגרׁשּה ּבׁשעה אחיו ּבחּיי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָעליו

עֹומדת. היתה ּבהּתרּה אחיו ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּוכׁשּמת
.‚Èומת והחזירּה, ּבעלּה וגרׁשּה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָקטּנה

ׁשּגרּוׁשיה מּפני לּיבם; אסּורה זֹו הרי ― קטּנה היא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָועדין
חזרה חזרתּה ואין הּׂשיאּה, אביה ׁשהרי ּגמּורין, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּגרּוׁשין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּורין, קּדּוׁשין קטּנה קּדּוׁשי ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָגמּורה,

.„Èומת והחזירּה, ונתחרׁשה ּפּקחת, למגרׁש הּדין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהּוא
אס ׁשהיא חרׁשת, ולאוהּניחּה חֹולצת ואינּה לּיבם, ּורה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

אֹו חֹולצת ― זֹו חרׁשת אֹו זֹו קטּנה וצרת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמתיּבמת.
אֹו וגדלה חרׁשת, אֹו קטּנה ּכׁשהיא החזירּה ואם ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמתיּבמת.
ליבמּה. מּתרת זֹו הרי ― מת ּכ ואחר אצלֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻנתּפּקחה

.ÂËקטּנֹות ׁשּתיהן היּו אחיֹות: לׁשּתי נּׂשּואין אחין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָׁשני
מּׁשּום ּתצא ― מהן אחד ּומת חרׁשֹות, אֹו למאן ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָהראּויֹות
ּגדֹולה אחת היּו הּיּבּום. ּומן החליצה מן ּופטּורה אּׁשה, ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָאחֹות
אּׁשה, אחֹות מּׁשּום ּתצא ― הּקטּנה ּבעל ּומת קטּנה, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָואחת
הּגדֹולה―מלּמדין ּבעל מת הּיּבּום; ּומן החליצה מן ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָּופטּורה
ליבמּה. מּתרת זֹו גדֹולה ותהיה ּבבעלּה, ׁשּתמאן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּקטּנה

.ÊËאֹו ּפקחֹות, אחיֹות לׁשּתי נּׂשּואין חרׁשין אחין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָׁשני
אחיֹות ׁשּתי וכן חרׁשת; ואחת ּפּקחת אחת אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָחרׁשֹות,
אחד אֹו חרׁשין, אֹו ּפקחין, אחים לׁשני נּׂשּואֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָחרׁשֹות
מן ּפטּורה אׁשּתֹו ― מהן אחד ּומת חרׁש; ואחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפּקח
נּׂשּואי אין ׁשהרי אׁשּתֹו, אחֹות מּׁשּום הּיּבּום ּומן ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָהחליצה

ּגמּורין. נּׂשּואין מהן ְִִִֵֶֶָאחד
.ÊÈאחיֹות לׁשּתי נּׂשּואין חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחין, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני

היא הּפּקחת והרי חרׁשת ואחת ּפּקחת אחת אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַּפקחֹות,
אּׁשה; אחֹות מּׁשּום אׁשּתֹו ּתצא ― החרׁש מת הּפּקח: ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָאׁשת
ּגמּורין, נּׂשּואין ׁשּמת הּפּקח ונּׂשּואי הֹואיל ― הּפּקח ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַמת
ּגמּורין נּׂשּואין אינן החרׁש ונּׂשּואי ּגמּורה, החרׁש זה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוזּקת
ׁשאחֹותּה מּפני ּבגט, אׁשּתֹו את מֹוציא החרׁש זה הרי ―ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָ
יכֹול ׁשאינֹו לעֹולם, אסּורה הּפּקח אחיו ואׁשת לֹו; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָזקּוקה

חרׁש. ׁשהּוא מּפני יחלץ, ולא אחֹותּה; מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָֹֹֹלכנס
.ÁÈ,החרׁשת אׁשּתֹו החרׁש זה ׁשּיֹוציא חכמים ּגזרּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָולּמה

ׁשאין נבלֹות אֹוכל ּכקטן הן הרי אּלא חּיּוב, ּבני אינן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוהן

אׁשּתֹו ּתׁשב אם חכמים: אמרּו להפריׁשֹו? מצּוין ּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָֻּבית
מּׁשּום נפטרה ויאמרּו: לזר, נּׂשאת אחֹותּה נמצאת ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֹעּמֹו,
ׁשּתהיה ּכדי ּבגט, אׁשּתֹו החרׁש מֹוציא לפיכ אּׁשה. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאחֹות

לעֹולם. אסּורה ְֲֲָָָאחֹותּה
.ËÈּפּקחת אחת אחיֹות, לׁשּתי נּׂשּואין ּפקחין אחין ׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָוכן

אחֹות מּׁשּום ּתצא ― החרׁשת ּבעל מת חרׁשת: ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַואחת
ּבגט החרׁשת אׁשּתֹו את מֹוציא ― הּפּקחת ּבעל מת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָאּׁשה;
לחלץ. ויכֹול ּפּקח ׁשהּוא מּפני ּבחליצה, אחיו אׁשת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹואת

.Îׁשּתי נּׂשּוי החרׁש חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשני
― החרׁש ּומת הּפּקח, על ערוה מהן האחת ּפקחֹות, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָנׁשים
― נּׂשּואין הערוה נּׂשּואי אם ּפנים: ּכל על ּפטּורֹות ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּתיהן
נּׂשּואין הערוה נּׂשּואי אין ואם ּופטּורה, צרתּה הּׁשנּיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָהרי

נּׂשּואין. צרתּה נּׂשּואי יהיּו לא ּכ ―ְִִִִֵָָָָֹ
.‡Îהּפּקח לאחיו ּונּׂשּואה חרׁשת ּבּה וכּיֹוצא ּבּתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיתה

החרׁשת נּׂשּואי ׁשאין מתיּבמת, ולא חֹולצת צרתּה ―ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּגמּורין. ְִִִנּׂשּואין

.Îאחת ― אחיֹות ׁשּתי אּלּו ּבהלכֹות ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָּכל
ּבהן; וכּיֹוצא ּבּתּה ּובת אּׁשה אֹו ּובּתּה אּׁשה אֹו אחיֹות ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּתי
האחרת עם ערוה מהן ׁשהאחת נׁשים ׁשּתי ׁשהן הּדברים: ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָענין
ׁשאמ מקֹום ּכל וכן ערוה. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא אפׁשר רנּוואי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אֹו אּמּה אֹו אחֹותּה אחד ― יבמּתֹו אחֹות אֹו אׁשּתֹו ְְְֲֲֲִִִֶָָָאחֹות
עּמּה. ערוה ׁשהן מּקרֹובֹותיה אחת הּדברים: ענין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּתה;

 
מהן‡. זה אי ידּוע ואין אחיֹות, מּׁשתי אחת ׁשּקּדׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי

להּתירן ּכדי לׁשּתיהן חֹולץ אחד אח ולֹו ומת ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָקּדׁש,
מהן לאחת חֹולץ אחד ― אחין ׁשני לֹו היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלאחרים.
היא זֹו אם ּפנים: ּכל על לּׁשנּיה מיּבם והּׁשני ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָּבּתחּלה,
― אחיו אׁשת אינּה ואם אֹותּה; יּבם הרי ― אחיו ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּקּדׁש
אחיו אׁשת ׁשהיתה ואחֹותּה הּנׁשים, מּׁשאר אּׁשה נּׂשא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהרי
האחרת ׁשּמא ּתחּלה, האחת ייּבם לא אבל נחלצה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכבר
ׁשני קדמּו זקּוקתֹו. קרֹובת ׁשּנּׂשא ונמצא אחיו אׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהיא
מּידן. אֹותן מֹוציאין אין ― היבמֹות ׁשּתי וכנסּו ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהאחים

.וזה קּדׁש זֹו אי יֹודע אינֹו זה אחיֹות, ׁשּתי ׁשּקּדׁשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשנים
― אח ולזה אח לזה ׁשניהן, ּומתּו קּדׁש, זֹו אי יֹודע ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאינֹו
ולזה אחד אח לזה לׁשּתיהן. חֹולץ וזה לׁשּתיהן חֹולץ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָזה
אחד והּׁשנים ּבּתחּלה, לׁשּתיהן חֹולץ היחידי ― ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשנים
אין ― וכנסּו קדמּו ואם מיּבם; והּׁשני ראׁשֹונה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָחֹולץ
היחידי ׁשחלץ ׁשהחליצה ּכהנים; היּו ואפּלּו מּידן. ְֲֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמֹוציאין
סֹופרים, מּדברי לּכהן אסּורה והחלּוצה חלץ, מּספק ―ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹ

גזרּו. לא חלּוצה ְְֲִֵָָֹּובספק
חֹולץ‚. זה ׁשל אחיו ― אחין ׁשני ולזה אחין ׁשני לזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהיּו

הּׁשני האח ּכ ואחר לאחרת, חֹולץ זה ׁשל ואחיו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלאחת,
מיּבם זה ׁשל הּׁשני והאח זה, ׁשל חלּוצתֹו מיּבם זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ייּבמּו לא ― לׁשּתיהן וחלצּו ׁשניהן קדמּו זה. ׁשל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹחלּוצתֹו
מיּבם ואחיו ּבּתחּלה חֹולץ אחד אּלא האחרים, האחין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשני

מּידן. מֹוציאין אין ― וכנסּו קדמּו ואם ְְְְְִִִִִֵַָָָָָלּׁשנּיה;
ונתעּברה„. ּבנים, לכּלתּה והיּו ּבנים לּה ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָהאּׁשה
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אחת, ּבמחבֹואה ׁשּתיהן וילדּו ּכּלתּה, ונתעּברה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאּׁשה
נׁשים ונּׂשאּו הּתערֹובֹות והגּדילּו הילדים, ׁשני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָונתערבּו
לׁשּתיהן חֹולצין הּכּלה ּבני נּתרֹות? הן ּכיצד ― ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָומתּו
אחיו אׁשת ׁשהיא ספק מהן אחת ׁשּכל מיּבמין; ולא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּתחּלה
ערוה והיא אביו אחי אׁשת ׁשהיא ספק לֹו, מּתרת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֻותהיה
זֹו היא ׁשאם מיּבמין; אֹו חֹולצין אֹו הּזקנה ּבני אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעליו.
― אחיו ּבן אׁשת היא ואם יּבמּה, הרי ― אחיו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָאׁשת

נחלצה. ׁשּכבר לֹו להּנּׂשא ְְְְִֵֶֶֶֶָָָֻמּתרת
ּבני‰. והרי ּכּלתּה, וׁשל זקנה ׁשל הידּועים הּבנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמתּו

הּזקנה ּבני לנׁשי הּתערֹובֹות ּבני ― קּימין ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּתערֹובֹות
ׁשהיא אביו אחי אׁשת ספק ׁשהיא מיּבמין, ולא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹחֹולצין
ולנׁשי ליּבמּה; מּתרת ׁשהיא אחיו אׁשת ספק עליו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻערוה
אם ּפנים: ּכל על מיּבם ואחד ּבּתחּלה חֹולץ אחד הּכּלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבני
אחיו, אׁשת חלץ הרי ― ּתחּלה ׁשחלץ הּוא הּכּלה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבן
אׁשת לּׂשא לֹו ּומּתר הּזקנה ּבן הּוא הּתערֹובֹות מן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻוהּׁשני
הּוא ּתחּלה ׁשחלץ זה ואם מיבמּה; ׁשּנחלצה אחר אחיו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבן
ּכלּום, עּׂשה ולא אחיו ּבן לאׁשת חלץ הרי ― הּזקנה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבן
אחיו. אׁשת יּבם והרי הּכּלה ּבן הּוא הּתערֹובֹות מן ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהּׁשני

.Âונּׂשאת חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה מיתת אחר ׁשהתה ׁשּלא ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹמי
ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָוילדה,

זהלאח מת אם הּׁשני, ּומן הראׁשֹון מן ּבנים לּה והיּו רֹון, ְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ולא לאׁשּתֹו חֹולצין הּׁשני ּובני הראׁשֹון ּבני ― הּספק ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹהּבן
אחיו אינֹו ׁשּמא ליּבם, ׁשּיבֹוא מהן אחד ׁשּכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמיּבמין;
מאּמֹו אחיו ואׁשת ּבוּדאי, מאּמֹו אחיו הּוא והרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאביו,
חֹולץ הּספק הּבן זה וכן ערוה. מּׁשּום לעֹולם עליו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאסּורה

מיּבם. ולא ְְְִֵֵֶַֹלנׁשֹותיהן
.Êּבתֹו ׁשּנּׂשאת זֹו מאּׁשה ׁשּלא לּׁשני ּובן לראׁשֹון ּבן ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיה

זה לאׁשת חֹולץ הּספק הּבן הרי ― מהן אחד ּומת ְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָזמן,
את יּבם הרי ― הּוא מאביו אחיו ׁשאם מיּבם; אֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּמת
אחוה ּביניהן אין הרי ― מאביו אחיו אינֹו ואם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאׁשּתֹו,

אׁשּתֹו. את לּׂשא לֹו מּתר לפיכ ְְְִִִֶָָָָֻּכלל,
.Áחֹולץ הּוּדאין הּבנים מּׁשני אחד ― הּספק הּבן ְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמת

הּוא אחיו אם ּפנים: ּכל על מיּבם והּׁשני ּתחּלה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָלאׁשּתֹו

האב ּבן והּוא אחיו, אינֹו ואם אׁשּתֹו; את יּבם הרי ―ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָ
ּבעלּה. מאחי נחלצה הרי ― ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָהאחר

.Ë,ונּׂשאת ׁשּמת וׁשמעה אחרת, למדינה ּבעלּה ׁשהל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי
ולזה אחין ולזה ׁשניהן, ּומתּו הראׁשֹון, הּבעל ּבא ּכ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מיּבמין. ולא חֹולצין זה ׁשל ואחיו זה ׁשל אחיו ― ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹאחין

.Èונתערבּו ידּוע, ּבן מהן אחת לכל ׁשהיה נׁשים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָחמׁש
אחרים ּבנים חמּׁשה אחת ּבמחבֹואה ּכאחד וילדּו ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָחמׁשּתן
ּומתּו נׁשים, ונּׂשאּו הּתערֹובֹות והגּדילּו הילדים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָונתערבּו
הּבנים חמּׁשה לפני הּנׁשים חמׁש ונפלּו האנׁשים, ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָחמּׁשה
― אחיו אׁשת היא זֹו אי יֹודע מהן אחד ׁשאין ִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּוּדאין,
והחמיׁשי ּתחּלה, לאחת חֹולצין מהן ארּבע ּתּקנתן? ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד

ּפנים. ּכל על חליצֹות ארּבע ׁשּנחלצה זֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָיּׂשא
.‡Èא אׁשת אם ואםּכיצד? אֹותּה; יּבם הרי ― היא חיו ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ

מארּבעה, אחד אח אׁשת היא הרי ― אחיו אׁשת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאינּה
לּה חֹולצין ― הּׁשנּיה וכן ּתחּלה. ארּבעּתן לּה חלצּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָוהרי
הראׁשֹונה, ׁשּנּׂשא זה יהיה הארּבעה מן והאחד ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָארּבעה,
החמׁש נּׂשאּו החמּׁשה הּבנים ׁשּנמצאּו עד יּׂשאּנה. ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהחמיׁשי

חליצֹות. ארּבע מהן אחת ּכל ׁשּנחלצה אחר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָנׁשים
.Èׁשּכל אּלּו: ּבעּקרים הּללּו הּספקֹות ּבכל הּזהר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּולעֹולם

אינּה אֹו זה לאיׁש היא חליצה ּבת ׁשּמא ל ׁשּנסּתּפק ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמי
עד לזר להּנּׂשא נּתרת אינּה ― מּמּנּו לחליצה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצריכה
ּביאתּה ׁשּמא ל ׁשּיסּתּפק מי וכל האיׁש. אֹותֹו לּה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיחלץ
סֹופרים מּדברי ּבין ּתֹורה מּדברי ּבין זה, איׁש על ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָאסּורה
אֹו מעּלה חליצה ׁשּנחלצה וכל לֹו. מתיּבמת אינּה ―ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻ

לזר. צרתּה הּתרה ― ּכׁשרה ּבעילה ְְְְְֲִִֵָָָָָָָָֻנבעלה
.‚Èלענין ׁשּיארעּו הּספקֹות ּבכל ותֹורה ּתבין זֹו ּדר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָועל

,ּתסמ ׁשעליהן העּקרין ּכל ּבארנּו ׁשהרי וחליצה. ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּבּום
הּפטּורה היא ּומי ׁשּמיּבם, הּוא ּומי ׁשחֹולץ הּוא מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָותדע

ליּבם. הראּויה היא ּומי הּיּבּום ּומן החליצה ְְֲִִִִִִֵַַַָָָמן

דׁשמּיא ּבסּיעּתא וחליצה יּבּום הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָסלקּו
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אּלאמ‡. נֹוהגין ואינם לּמקּדׁש, ּבּכּורים להביא עּׂשה צות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבּכּורי ראׁשית ׁשּנאמר: ּבלבד; יּׂשראל ּובארץ הּבית ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבפני
ּדבריהם ׁשל ּבּכּורים ּומביאין .אלהי יי ּבית ּתביא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאדמת
ּכקֹונה ― ּבסּוריא ׁשהּקֹונה ּומּסּוריא; ועֹוג סיחֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָמערי
חּיבין ׁשהן ּפי על אף ּובבל], ּומֹואב עּמֹון [אבל ֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבירּוׁשלים.
מהן מביאין אין ― מּדבריהם ּובמעּׂשרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבתרּומה

ּבּכּורים. אינן ― לארץ מחּוץ ּבּכּורים הביא ואם ְִִִִִִִִִֵֵֶָָָּבּכּורים.
.האמּורים הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָאין

והענבים, והּׂשעֹורים, החּטים, והם: הארץ, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבׁשבח
חּוץ הביא ואם והּתמרים. והּזיתים, והרּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָוהּתאנים,

נתקּדׁשּו. לא ― הּמינין ְְְִִִִִַַַֹמּׁשבעת

מּפרֹות‚. ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין
אּלא הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
מן ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָמּתמרים
ּתמרים ּכגֹון הּמבחר], מן ׁשּלא הביא [ואם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻֻהּמבחר.
מאּבקֹות וענבים ּומרּקבֹות, סּורֹות ּותאנים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻֻׁשּבהרים,

נתקּדׁשּו. לא ― ְְְִַָֹֻּומעּׁשנֹות
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צט              
  

אחת, ּבמחבֹואה ׁשּתיהן וילדּו ּכּלתּה, ונתעּברה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאּׁשה
נׁשים ונּׂשאּו הּתערֹובֹות והגּדילּו הילדים, ׁשני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָונתערבּו
לׁשּתיהן חֹולצין הּכּלה ּבני נּתרֹות? הן ּכיצד ― ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָומתּו
אחיו אׁשת ׁשהיא ספק מהן אחת ׁשּכל מיּבמין; ולא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּתחּלה
ערוה והיא אביו אחי אׁשת ׁשהיא ספק לֹו, מּתרת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֻותהיה
זֹו היא ׁשאם מיּבמין; אֹו חֹולצין אֹו הּזקנה ּבני אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעליו.
― אחיו ּבן אׁשת היא ואם יּבמּה, הרי ― אחיו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָאׁשת

נחלצה. ׁשּכבר לֹו להּנּׂשא ְְְְִֵֶֶֶֶָָָֻמּתרת
ּבני‰. והרי ּכּלתּה, וׁשל זקנה ׁשל הידּועים הּבנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמתּו

הּזקנה ּבני לנׁשי הּתערֹובֹות ּבני ― קּימין ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּתערֹובֹות
ׁשהיא אביו אחי אׁשת ספק ׁשהיא מיּבמין, ולא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹחֹולצין
ולנׁשי ליּבמּה; מּתרת ׁשהיא אחיו אׁשת ספק עליו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻערוה
אם ּפנים: ּכל על מיּבם ואחד ּבּתחּלה חֹולץ אחד הּכּלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבני
אחיו, אׁשת חלץ הרי ― ּתחּלה ׁשחלץ הּוא הּכּלה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבן
אׁשת לּׂשא לֹו ּומּתר הּזקנה ּבן הּוא הּתערֹובֹות מן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻוהּׁשני
הּוא ּתחּלה ׁשחלץ זה ואם מיבמּה; ׁשּנחלצה אחר אחיו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבן
ּכלּום, עּׂשה ולא אחיו ּבן לאׁשת חלץ הרי ― הּזקנה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבן
אחיו. אׁשת יּבם והרי הּכּלה ּבן הּוא הּתערֹובֹות מן ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהּׁשני

.Âונּׂשאת חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה מיתת אחר ׁשהתה ׁשּלא ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹמי
ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָוילדה,

זהלאח מת אם הּׁשני, ּומן הראׁשֹון מן ּבנים לּה והיּו רֹון, ְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ולא לאׁשּתֹו חֹולצין הּׁשני ּובני הראׁשֹון ּבני ― הּספק ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹהּבן
אחיו אינֹו ׁשּמא ליּבם, ׁשּיבֹוא מהן אחד ׁשּכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמיּבמין;
מאּמֹו אחיו ואׁשת ּבוּדאי, מאּמֹו אחיו הּוא והרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאביו,
חֹולץ הּספק הּבן זה וכן ערוה. מּׁשּום לעֹולם עליו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאסּורה

מיּבם. ולא ְְְִֵֵֶַֹלנׁשֹותיהן
.Êּבתֹו ׁשּנּׂשאת זֹו מאּׁשה ׁשּלא לּׁשני ּובן לראׁשֹון ּבן ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיה

זה לאׁשת חֹולץ הּספק הּבן הרי ― מהן אחד ּומת ְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָזמן,
את יּבם הרי ― הּוא מאביו אחיו ׁשאם מיּבם; אֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּמת
אחוה ּביניהן אין הרי ― מאביו אחיו אינֹו ואם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאׁשּתֹו,

אׁשּתֹו. את לּׂשא לֹו מּתר לפיכ ְְְִִִֶָָָָֻּכלל,
.Áחֹולץ הּוּדאין הּבנים מּׁשני אחד ― הּספק הּבן ְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמת

הּוא אחיו אם ּפנים: ּכל על מיּבם והּׁשני ּתחּלה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָלאׁשּתֹו

האב ּבן והּוא אחיו, אינֹו ואם אׁשּתֹו; את יּבם הרי ―ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָ
ּבעלּה. מאחי נחלצה הרי ― ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָהאחר

.Ë,ונּׂשאת ׁשּמת וׁשמעה אחרת, למדינה ּבעלּה ׁשהל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי
ולזה אחין ולזה ׁשניהן, ּומתּו הראׁשֹון, הּבעל ּבא ּכ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מיּבמין. ולא חֹולצין זה ׁשל ואחיו זה ׁשל אחיו ― ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹאחין

.Èונתערבּו ידּוע, ּבן מהן אחת לכל ׁשהיה נׁשים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָחמׁש
אחרים ּבנים חמּׁשה אחת ּבמחבֹואה ּכאחד וילדּו ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָחמׁשּתן
ּומתּו נׁשים, ונּׂשאּו הּתערֹובֹות והגּדילּו הילדים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָונתערבּו
הּבנים חמּׁשה לפני הּנׁשים חמׁש ונפלּו האנׁשים, ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָחמּׁשה
― אחיו אׁשת היא זֹו אי יֹודע מהן אחד ׁשאין ִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּוּדאין,
והחמיׁשי ּתחּלה, לאחת חֹולצין מהן ארּבע ּתּקנתן? ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד

ּפנים. ּכל על חליצֹות ארּבע ׁשּנחלצה זֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָיּׂשא
.‡Èא אׁשת אם ואםּכיצד? אֹותּה; יּבם הרי ― היא חיו ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ

מארּבעה, אחד אח אׁשת היא הרי ― אחיו אׁשת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאינּה
לּה חֹולצין ― הּׁשנּיה וכן ּתחּלה. ארּבעּתן לּה חלצּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָוהרי
הראׁשֹונה, ׁשּנּׂשא זה יהיה הארּבעה מן והאחד ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָארּבעה,
החמׁש נּׂשאּו החמּׁשה הּבנים ׁשּנמצאּו עד יּׂשאּנה. ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהחמיׁשי

חליצֹות. ארּבע מהן אחת ּכל ׁשּנחלצה אחר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָנׁשים
.Èׁשּכל אּלּו: ּבעּקרים הּללּו הּספקֹות ּבכל הּזהר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּולעֹולם

אינּה אֹו זה לאיׁש היא חליצה ּבת ׁשּמא ל ׁשּנסּתּפק ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמי
עד לזר להּנּׂשא נּתרת אינּה ― מּמּנּו לחליצה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצריכה
ּביאתּה ׁשּמא ל ׁשּיסּתּפק מי וכל האיׁש. אֹותֹו לּה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיחלץ
סֹופרים מּדברי ּבין ּתֹורה מּדברי ּבין זה, איׁש על ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָאסּורה
אֹו מעּלה חליצה ׁשּנחלצה וכל לֹו. מתיּבמת אינּה ―ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻ

לזר. צרתּה הּתרה ― ּכׁשרה ּבעילה ְְְְְֲִִֵָָָָָָָָֻנבעלה
.‚Èלענין ׁשּיארעּו הּספקֹות ּבכל ותֹורה ּתבין זֹו ּדר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָועל

,ּתסמ ׁשעליהן העּקרין ּכל ּבארנּו ׁשהרי וחליצה. ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּבּום
הּפטּורה היא ּומי ׁשּמיּבם, הּוא ּומי ׁשחֹולץ הּוא מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָותדע

ליּבם. הראּויה היא ּומי הּיּבּום ּומן החליצה ְְֲִִִִִִֵַַַָָָמן

דׁשמּיא ּבסּיעּתא וחליצה יּבּום הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָסלקּו
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אּלאמ‡. נֹוהגין ואינם לּמקּדׁש, ּבּכּורים להביא עּׂשה צות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבּכּורי ראׁשית ׁשּנאמר: ּבלבד; יּׂשראל ּובארץ הּבית ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבפני
ּדבריהם ׁשל ּבּכּורים ּומביאין .אלהי יי ּבית ּתביא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאדמת
ּכקֹונה ― ּבסּוריא ׁשהּקֹונה ּומּסּוריא; ועֹוג סיחֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָמערי
חּיבין ׁשהן ּפי על אף ּובבל], ּומֹואב עּמֹון [אבל ֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבירּוׁשלים.
מהן מביאין אין ― מּדבריהם ּובמעּׂשרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבתרּומה

ּבּכּורים. אינן ― לארץ מחּוץ ּבּכּורים הביא ואם ְִִִִִִִִִֵֵֶָָָּבּכּורים.
.האמּורים הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָאין

והענבים, והּׂשעֹורים, החּטים, והם: הארץ, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבׁשבח
חּוץ הביא ואם והּתמרים. והּזיתים, והרּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָוהּתאנים,

נתקּדׁשּו. לא ― הּמינין ְְְִִִִִַַַֹמּׁשבעת

מּפרֹות‚. ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין
אּלא הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
מן ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָמּתמרים
ּתמרים ּכגֹון הּמבחר], מן ׁשּלא הביא [ואם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻֻהּמבחר.
מאּבקֹות וענבים ּומרּקבֹות, סּורֹות ּותאנים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻֻׁשּבהרים,

נתקּדׁשּו. לא ― ְְְִַָֹֻּומעּׁשנֹות
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ּבלבד;„. וענבים מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָאין
מׁשקין הביא ואם מׁשקה]. [ולא ― האדמה ּפרי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:

מּמּנּו. מקּבלין אין ―ְְִִֵֶַ
לחים,‰. וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים

וצּמּוקין. ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין ְְְְְִִִִִָָָוהרחֹוקין
.Âהּקציר וחג ׁשּנאמר: לעצרת; קדם ּבּכּורים מביאין ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאין

יּניחם אּלא מּמּנּו, מקּבלין אין ― הביא ואם .מעּׂשי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבּכּורי
ּבּכּורים מביאין אין וכן עליהן. ויקרא עצרת ׁשּתבֹוא עד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם
חׁשּובין הן חנּכה אחר ׁשּבּכרּו ׁשהּבּכּורים חנּכה, ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻאחר

עצרת. אחר עד ויּניחם הּבאה, ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמּׁשנה
.Êהּיׁשן מן ולא הּיׁשן על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹאין

עּׂשר חמּׁשה קדם ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? החדׁש. ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹעל
הּנטּוע אחד ּבֹו. עּׂשר חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבׁשבט
ּבארצם. אׁשר ּכל ּבּכּורי ׁשּנאמר: מאליו; העֹולה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואחד

.Áּבּכּורי ׁשּנאמר: ּבבּכּורים; חּיבין ― ׁשּתפין ׁשל ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּופרֹות
יביאּו]. [אׁשר ּבארצם אׁשר ְְֲֲִֶֶַָָָּכל

.Ëּבספינה והּגדל נקּוב, ׁשהּוא ּפי על אף ּבעציץ, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגדל
מביא אבל ּבארצם. ׁשּנאמר: עּקר; ּכל מּמּנּו מביא אינֹו ―ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבחרּבה. אֹו ּבגג הּגדל ְְְִֵַַָָָמן
.Èאֹו חברֹו ּׂשדה לתֹו והבריכֹו ּׂשדהּו ּבתֹו אילן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָהּנֹוטע

הרּבים ּברׁשּות אֹו חברֹו ּבּׂשדה נֹוטע ׁשהיה אֹו הרּבים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלרׁשּות
והברי ּׂשדהּו ּבתֹו עּקרֹו ׁשהיה אֹו ּׂשדהּו, ּבתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָוהבריכֹו
מפסקת הּיחיד דר אֹו הרּבים ודר ּׂשדהּו ּבתֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָקצתֹו
לא ּבּכּורים מביא אינֹו ― הּמבר והּצד העּקר ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻּבאמצע
האחרֹון; ׁשּברׁשּות הּצד מן ולא זֹו ּברׁשּות ּׁשהֹוציא ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹמּמה
.מאדמת הּגּדּולין ּכל ׁשּיהיּו עד ― אדמת ּבּכּורי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

.‡Èלׁשעה אפּלּו ׁשּלֹו, ּבתֹו להברי רׁשּות חברֹו לֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָנתן
חברֹו למצר סמּו האילן היה ואם ּבּכּורים. מביא זה הרי ―ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
זה הרי ― להרחיק ׁשחּיב ּפי על אף חברֹו, לּׂשדה נֹוטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאֹו
הארץ. את יהֹוׁשע הנחיל ּכן מנת ׁשעל וקֹורא; מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמביא

.Èהּבעלים את ׁשאֹונסין זרֹוע ּובעלי והחכירין, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָהאריסין
מביאין אינן ― והּגזלנין ּבפחֹות, ארצֹותם מהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָולֹוקחין
.אדמת ּבּכּורי ׁשּנאמר: הּבעלים; נתיאׁשּו ואפּלּו ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּכּורים,

.‚Èׁשאין לפי מביא, אינֹו ― חברֹו ּׂשדה ּבתֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהּקֹונה
לֹו ׁשאין ּפי על ואף קרקע. לֹו יׁש ― ׁשלׁשה קרקע. ְְְְִֵֵֶַַַַַַָלֹו
אילן קנה קרקע. ׁשּקנה ּכמי הּוא הרי ּבלבד, אילנֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאּלא

מביא. זה הרי ― וקרקעֹו ְְֲִֵֵֶֶַָָאחד
.„Èמביא זה הרי ― הּקרקע ולקח ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּלֹוקח

חּוץ ּפרֹות לֹו מכר ּופרֹותיה. קרקע לֹו יׁש ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבּכּורים,
אין ׁשהרי מביא, אינֹו מֹוכר ― מחּברים אפּלּו הּקרקע, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֻמן
חזר קרקע. לֹו אין ׁשהרי מביא, אינֹו ולֹוקח ּפרֹות; ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָלֹו
ׁשהרי מביא, זה הרי ― הּלֹוקח מן הּפרֹות ולקח ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמֹוכר

ּופרֹותיה. קרקע לֹו ְֵֵֶַַָיׁש
.ÂË― מּמּנּו ּולקחּה וחזר ּכֹוכבים לעֹובד ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמֹוכר

מן נפקעת ׁשאינּה הּתֹורה; מן ּבּכּורים מּמּנה מביא זה ְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכֹוכבים, העֹובד ּבקנין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּמצוה

.ÊË;ּבּכּורים מּמּנה מביאין אין ― ׁשּבּטלּה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָאׁשרה
הן. מקּדׁש ּכקדׁשי ְְְִִִֵֵֶַָָׁשהּבּכּורים

.ÊÈמּדבריהם אבל הּתֹורה, מן ׁשעּור להם אין ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהּבּכּורים
ּׂשדהּו ּכל לעּׂשֹות והרֹוצה מּׁשּׁשים. אחד להפריׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָצרי

עֹוּׂשהּו. ― ִִֵּבּכּורים
.ÁÈהרי ― עּטרן אֹו עליהן והֹוסיף וחזר ּבּכּוריו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהפריׁש

מארץ ּכׁשהביא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכבּכּורים. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהּתֹוספת
אינּה ― מּסּוריא אֹו הּירּדן מעבר הביא אם אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָיּׂשראל;
אּלא נאכלת אינּה ּכבּכּורים, ׁשאינּה ּפי על ואף ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכבּכּורים.
אּלא מקֹום ּבכל הּבּכּורים את מעּטרין ואין ְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָּבטהרה.

הּמינים. ְִִִִַַמּׁשבעת
.ËÈּׂשדהּו לתֹו אדם יֹורד הּבּכּורים? מפריׁשין ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד

ׁשּבּכר רּמֹון ׁשּבּכרּו, ענבים אׁשּכֹול ׁשּבּכרה, ּתאנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָורֹואה
נעּׂשים והם ּבּכּורים. אּלּו הרי ואֹומר: ּבגמי קֹוׁשרן ―ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָ
לא ׁשעדין ּפי על ואף ׁשם, להן מּׁשּקרא ּבמחּבר ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּבּכּורים
אינֹו ― הּקרקע מן ויתלׁשם ּומּׁשּיּגמרּו צרּכן. ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָבׁשלּו
קרא ולא ּבמחּבר הפריׁשן לא ׁשם. להם ולקרֹות לחזר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹֻצרי
ואם ׁשּנתלׁשּו. אחר מפריׁשם זה הרי ― ּותלׁשם ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם
אּלא ּבטמאה, ּבּכּורים מפריׁש אינֹו ― ּכּלן הּפרֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻֻנטמאּו
ּפרֹות לֹו אין ואם לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור מן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָמפריׁש
ּבטמאה; מפריׁש ׁשאינֹו לי, יראה ― מהן להפריׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻאחרֹות
ׁשּנטמאּו ׁשהּבּכּורים לי, יראה וכן לאּבּוד. מפריׁשין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשאין
ׁשהן מּפני טמאה, ּכתרּומה הּתּנּור ּבהן מּסיק אינֹו ―ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

מקּדׁש. ְְְִֵָָּכקדׁשי
.Îאֹו ׁשּנגנבּו אֹו אבדּו אֹו נבזזּו אֹו ונמּקּו ּבּכּוריו ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהּמפריׁש
ּתביאׁש ׁשּנאמר: ּתחּתיהם; אחרים להפריׁש חּיב ― ּנטמאּו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּיביאם עד ּבאחריּותן חּיב ׁשהּוא מלּמד, ― אלהי יי ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבית
הּבית. ְִַַַלהר

.‡Îלא ― לירּוׁשלים ּבידֹו להעלֹותן ּבּכּוריו ְְְֲִִִִַַַַָָָָֹהּמפריׁש
ּביד לׁשּלחם מנת על מּתחּלה לּקטן ואם ׁשליח. ּביד ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָיׁשלחם

לׁשּלחם. מּתר זה הרי ― ְְֲִֵֶַַָָָֻׁשליח

ה'תש"ע מנחםֿאב א' שני יום

 
אֹותן‡. מחּלקים והן מׁשמר לאנׁשי [אֹותן] נֹותנין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּבּכּורים

ּתרּומה. קרּויין ׁשהן ּבארנּו ּוכבר הּמקּדׁש. ּכקדׁשי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּביניהן,
ּבידי מיתה חּיב ― מקֹום ּבכל ּבּכּורים ׁשאכל זר ,ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָּולפיכ
ירּוׁשלים. לחֹומת ׁשּנכנסּו מאחר ׁשּיאכלם והּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשמים.

.חּיבין ― ׁשּבפנים זה ּבחּוץ: ּומקצתן ּבפנים מקצתן ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָהיּו
― ׁשּבחּוץ וזה ּדבריו; לכל הקּדׁש הּוא והרי מיתה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליו

ּדבריו. לכל חּלין הּוא ְְֲִֵָָָֻהרי
לפנים‚. ׁשּנכנסּו מאחר לירּוׁשלים חּוץ ּבּכּורים ׁשאכל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכהן

לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לֹוקה ― החֹומה ֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹמן
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּבּכּורים, והם ;יד ּותרּומת וגֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבׁשערי
הּנחה קדם ּבירּוׁשלים הּכהן אכלן אם וכן ּתרּומה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּבהלכֹות
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לֹו ― ׁשהןּבעזרה לפי ּבחּוץ; ׁשאכלן ּכמי הּתֹורה מן קה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
.אלהי יי מזּבח לפני והּנחּתֹו ׁשּנאמר: ּבעזרה, הּנחה ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹטעּונין

ּפי„. על ואף לּכהן הּתרּו ּבעזרה הּמביאם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּומּׁשּיּניחם
אכילתן. מעּכבת הּקריאה ׁשאין עליהן, התוּדה לא ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשעדין
ּבאכילה. מּתרין ― וחזרּו למחיצתן חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָֻּובּכּורים

יתר‰. ּדבריו. לכל ּתרּומה ּכאכילת ― ּבּכּורים ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילת
וכהן מקֹום, הבאת ּוטעּונין לאֹונן, אסּורין ׁשהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבּבּכּורים:
יּׂשראל ׁשּלֹוקה ּכׁשם לֹוקה, ― טמאים ּבּכּורים ׁשאכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָטהֹור
ּבּתרּומה. ּכן ּׁשאין מה ׁשּנטמא. ׁשני מעּׂשר ׁשאכל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָטהֹור

.Â:ּבהן נאמר ׁשהרי לאֹונן? אסּורין ׁשהּבּכּורים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּנין
לא ּבּׂשמחה, לאכלן חּיב ׁשהּוא מּכלל הּטֹוב; בכל ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹוּׂשמחּת
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ― ּבאנינּות והאֹוכלן ְְְֲֲִִִַַַַַַָָּבאנינּות.

.Êמן ּומצוה בּטנא. וּׂשמּת ׁשּנאמר: ּכלי, טעּונין ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָהּבּכּורים
הביאם ואם עצמֹו; ּבפני ּבכלי ומין מין ּכל להביא ְְְְְְֱִִִִִִִִֵַַָָָָָֻהּמבחר
ּׂשעֹורים אּלא ּבערּבּוב, יביאם ולא יצא. ― אחד ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹּבכלי
על ּותמרים ּגּביהן, על וזיתים ּגּביהן, על וחּטים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּלמּטה,
ויהיה הּכל. מן למעלה ּותאנים ּגּביהן, על ורּמֹונים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּגּביהן,
עלין אֹו וחלף הּוצין ּכגֹון ומין, מין ּבין מפסיק אחד ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָדבר
מּבחּוץ. ענבים ׁשל אׁשּכֹולֹות לּתאנים ּומּקיף ּבהן. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוכּיֹוצא

.Áוחֹוזר הּבּכּורים הּכהן נֹוטל ― מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹהביאם
בהן וכּיֹוצא וחלף ערבה ּבכלי הביאם ואם לבעליו. ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּכלי
הּבּכּורים נטמאּו ואם לּכהנים. והּסּלים הּבּכּורים הרי ―ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַֹ

לּכהנים. הּסּלים אין ―ֲִִֵַַַֹ
.Ëּתֹורין ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו

ּכדי יֹונה, ּובני ּתֹורין הּסּלים מּצּדי ּתֹולין היּו וכן יֹונה. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָּובני
עֹולֹות, קרבים היּו הּסּלים ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָלעּטר

לּכהנים. נּתנין היּו ׁשּבידיהן ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹואּלּו
.Èּבׁשעה הּבּכּורים על ּבּמקּדׁש להתוּדֹות עּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָמצות

באתי ּכי אלהי ליי הּיֹום הּגדּתי וקֹורא: מתחיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּמביאם.
הּפרׁשה ּכל ׁשּיגמר עד אבי. אבד ארּמי וגֹומר. הארץ ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאל
הּקדׁש; ּבלׁשֹון אּלא אֹותּה קֹורין ואין יי. ּלי נתּת אׁשר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹעד

הּזאת. ּבּלׁשֹון ― ואמרּת וענית ְְְֱִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
.‡Èוכל קֹורא, ― לקרֹות יֹודע ׁשהיה מי ּכל ְְִִִֵֵֶַָָָָָָּבראׁשֹונה,

ׁשאין אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין ― לקרֹות יֹודע ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַמי
ּדין, ּבית התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי מּלהביא, לקרֹות ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָֹיֹודעין

יֹודע. ׁשאינֹו ּכמי יֹודע ׁשהּוא מי את מקרין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשּיהיּו
.Èלעבּדֹו לּתנם רׁשּות לֹו יׁש ― הּבּכּורים את ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַהּמביא

הּבית להר הּגיע הּבית. להר ׁשּמּגיע עד הּדר ּבכל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָּוקרֹובֹו
ּגדֹול מל היה ואפּלּו בעצמֹו, הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל ―ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
על הּסל ועֹודהּו וקֹורא לעזרה, ׁשּמּגיע עד ונכנס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּביּׂשראל,
מעל הּסל ּומֹוריד וגֹומר, אלהי ליי הּיֹום הּגדּתי ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹּכתפֹו:
ּומניף, ּתחּתיו ידֹו מּניח והּכהן בּׂשפתיו, ואֹוחזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכתפֹו
ּכל ׁשּגֹומר עד וגֹומר, מצרימה וּירד אבי אבד ארּמי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוקֹורא:
מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ּבצד ּומּניחֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּפרׁשה,
טעּונין ׁשהן ּומּנין ויצא. ויׁשּתחוה קרן, ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבדרֹומּה
את לרּבֹות ― מּיד הּטנא הּכהן ולקח ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתנּופה?
קרּבן טעּונין ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם לתנּופה. ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּבּכּורים

ּוברגליםׁש הּטֹוב, בכל וּׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר [וׁשיר]. למים ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

אף ּבׁשלמים, ― החג ּׂשמחת מה ;ּבחּג וּׂשמחּת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹומר:
מעּכב. הּקרּבן ואין ּבׁשלמים. ― ְְְְִִֵֵַַָָָָּכאן

.‚Èהיּו הלוּים לעזרה מּׁשּיּגיעּו עליהן? ּבׁשיר קֹורין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָואימתי
דּליתני. ּכי יי ארֹוממ וקֹורין: ְְְְֲִִִִִִִִַָָמתחילין

.„Èלּמקּדׁש ּבּכּוריו הביא ּכיצד? לינה. טעּונים ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָהּבּכּורים
מירּוׁשלים הּיֹום ּבאֹותֹו יצא לא ― ׁשלמיו והקריב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹוקרא
ׁשּנאמר: לעירֹו; למחר ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחזר
מן ּפֹונה ׁשאּתה ּפֹונֹות ּכל ― לאהלי והלכּת בּבקר ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּופנית
אֹומר, נמצאת ּבּבקר. אּלא יהיּו לא לֹו לכׁשּתבֹוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּמקּדׁש
ּוכלי, מקֹום, הבאת דברים: ׁשבעה טעּונין ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָׁשהּבּכּורים

ולינה. ּותנּופה, וׁשיר, וקרּבן, ְְְְְְִִִָָָָָּוקריאה,

ה'תש"ע מנחםֿאב ב' שלישי יום

 
אבל‡. ולינה, ּותנּופה וׁשיר קרּבן טעּון ּבּכּורים הּמביא ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָּכל

ּבּכּורים להביא ׁשחּיבין ׁשּיׁש לפי ּבּכל, ׁשוה אינֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּוּדּוי
עליהם. קֹורין ְֲִֵֵֶָואינן

.והּטמטּום האּׁשה קֹורין: ולא מביאין ְְְְְִִִִֵַָָֹֻואּלּו
לֹומר: יכֹולין ואינן אּׁשה, ספק ׁשהן לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָוהאנּדרֹוגינֹוס,
לפי והּׁשליח, והעבד האּפֹוטרֹופין וכן יי. ּלי נתּת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאׁשר

יי. ּלי נתּת אׁשר לֹומר: יכֹולין ְְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשאינן
ׁשּנא‚. וקֹורא. מביא ― ּגֹויםהּגר המֹון אב לאברהם: מר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּכנפי ּתחת ׁשּנכנסין ּכּלֹו העֹולם ּכל אב הּוא הרי ― ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻנתּתי
את ּבניו ׁשּיירׁשּו ּתחּלה הּׁשבּועה היתה ּולאברהם ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָׁשכינה;
להן ׁשּיׁש מּפני וקֹורין, מביאין ― ּולוּים ּכהנים וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹהארץ.

מגרׁש. ְִֵָָערי
ואינֹו„. ―מביא חברֹו ׁשל [ּׂשדה] ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהּקֹונה

וכיצד לֹו. אין אֹו קרקע לֹו יׁש אם ספק ׁשהּדבר לפי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָקֹורא,
ספק ׁשהן מּפני הּבית, לבדק ּתחּלה אֹותם מקּדיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעֹוּׂשה?
מּיד אֹותן ּפֹודה והּכהן לעזרה, חּלין מכניסין ואין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻחּלין
מּפני ּומעּׂשר, ּתרּומה מהן ּומפריׁש אֹוכלן. ּכ ואחר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָההקּדׁש
ּבּכּורים ׁשּמא לּכהנים, ׁשּלהן הּמעּׂשרֹות ונֹותן חּלין. ספק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהן
מׁשּלחן אּלא ּבעצמֹו, אֹותן מביא ואינֹו לזרים. ואסּורין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהם
ׁשּכל מּלאכלן; הּקריאה אֹותן ּתעּכב ׁשּלא ּכדי ׁשליח, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּביד
ּבֹו. מעּכבת הּקריאה ― הּספק מּפני לּקריאה ראּוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו

קֹורא;‰. ואינֹו מביא ― ּׂשדהּו ּומכר ּבּכּוריו ְְִִִִֵֵֵֵַָָָהפריׁש
והּלֹוקח לֹו. אין ׁשהרי יי, ּלי נתּת אׁשר לֹומר: יכֹול ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
ׁשּכבר הּמין מאֹותֹו אחרים ּבּכּורים להפריׁש חּיב ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָאינֹו
קֹורא. ואינֹו מביא ― הפריׁש ואם הּמֹוכר; מּמּנּו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַהפריׁש

וקֹורא. ּומביא מפריׁש ― אחר מּמין ְְֲִִִִֵֵֵַַָאבל
.Â;קֹורא ואינֹו מביא הּלֹוקח ― לפרֹות ּׂשדהּו ְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַָהּמֹוכר

אׁשּתֹו מּנכסי אדם מביא אבל הּגּוף. ּכקנין אינֹו ּפרֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשּקנין
ׁשּנאמר: הּקרקע; גּוף לֹו ׁשאין ּפי על אף וקֹורא, ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַּבּכּורים
אׁשּתֹו ׁשּמתה ּפי על אף .ּולבית אלהי יי ל נתן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאׁשר

וקֹורא. מביא ― ּבּדר והּוא ׁשהפריׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַאחר
.Êנֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן וקרקען אילנֹות ׁשּמכר אֹו ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר

לא ׁשעדין ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹובל וקֹורא מביא זה הרי ―ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹ
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קי              
  

לֹו ― ׁשהןּבעזרה לפי ּבחּוץ; ׁשאכלן ּכמי הּתֹורה מן קה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
.אלהי יי מזּבח לפני והּנחּתֹו ׁשּנאמר: ּבעזרה, הּנחה ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹטעּונין

ּפי„. על ואף לּכהן הּתרּו ּבעזרה הּמביאם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּומּׁשּיּניחם
אכילתן. מעּכבת הּקריאה ׁשאין עליהן, התוּדה לא ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשעדין
ּבאכילה. מּתרין ― וחזרּו למחיצתן חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָֻּובּכּורים

יתר‰. ּדבריו. לכל ּתרּומה ּכאכילת ― ּבּכּורים ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילת
וכהן מקֹום, הבאת ּוטעּונין לאֹונן, אסּורין ׁשהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבּבּכּורים:
יּׂשראל ׁשּלֹוקה ּכׁשם לֹוקה, ― טמאים ּבּכּורים ׁשאכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָטהֹור
ּבּתרּומה. ּכן ּׁשאין מה ׁשּנטמא. ׁשני מעּׂשר ׁשאכל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָטהֹור

.Â:ּבהן נאמר ׁשהרי לאֹונן? אסּורין ׁשהּבּכּורים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּנין
לא ּבּׂשמחה, לאכלן חּיב ׁשהּוא מּכלל הּטֹוב; בכל ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹוּׂשמחּת
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ― ּבאנינּות והאֹוכלן ְְְֲֲִִִַַַַַַָָּבאנינּות.

.Êמן ּומצוה בּטנא. וּׂשמּת ׁשּנאמר: ּכלי, טעּונין ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָהּבּכּורים
הביאם ואם עצמֹו; ּבפני ּבכלי ומין מין ּכל להביא ְְְְְְֱִִִִִִִִֵַַָָָָָֻהּמבחר
ּׂשעֹורים אּלא ּבערּבּוב, יביאם ולא יצא. ― אחד ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹּבכלי
על ּותמרים ּגּביהן, על וזיתים ּגּביהן, על וחּטים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּלמּטה,
ויהיה הּכל. מן למעלה ּותאנים ּגּביהן, על ורּמֹונים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּגּביהן,
עלין אֹו וחלף הּוצין ּכגֹון ומין, מין ּבין מפסיק אחד ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָדבר
מּבחּוץ. ענבים ׁשל אׁשּכֹולֹות לּתאנים ּומּקיף ּבהן. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוכּיֹוצא

.Áוחֹוזר הּבּכּורים הּכהן נֹוטל ― מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹהביאם
בהן וכּיֹוצא וחלף ערבה ּבכלי הביאם ואם לבעליו. ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּכלי
הּבּכּורים נטמאּו ואם לּכהנים. והּסּלים הּבּכּורים הרי ―ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַֹ

לּכהנים. הּסּלים אין ―ֲִִֵַַַֹ
.Ëּתֹורין ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו

ּכדי יֹונה, ּובני ּתֹורין הּסּלים מּצּדי ּתֹולין היּו וכן יֹונה. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָּובני
עֹולֹות, קרבים היּו הּסּלים ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָלעּטר

לּכהנים. נּתנין היּו ׁשּבידיהן ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹואּלּו
.Èּבׁשעה הּבּכּורים על ּבּמקּדׁש להתוּדֹות עּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָמצות

באתי ּכי אלהי ליי הּיֹום הּגדּתי וקֹורא: מתחיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּמביאם.
הּפרׁשה ּכל ׁשּיגמר עד אבי. אבד ארּמי וגֹומר. הארץ ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאל
הּקדׁש; ּבלׁשֹון אּלא אֹותּה קֹורין ואין יי. ּלי נתּת אׁשר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹעד

הּזאת. ּבּלׁשֹון ― ואמרּת וענית ְְְֱִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
.‡Èוכל קֹורא, ― לקרֹות יֹודע ׁשהיה מי ּכל ְְִִִֵֵֶַָָָָָָּבראׁשֹונה,

ׁשאין אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין ― לקרֹות יֹודע ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַמי
ּדין, ּבית התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי מּלהביא, לקרֹות ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָֹיֹודעין

יֹודע. ׁשאינֹו ּכמי יֹודע ׁשהּוא מי את מקרין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשּיהיּו
.Èלעבּדֹו לּתנם רׁשּות לֹו יׁש ― הּבּכּורים את ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַהּמביא

הּבית להר הּגיע הּבית. להר ׁשּמּגיע עד הּדר ּבכל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָּוקרֹובֹו
ּגדֹול מל היה ואפּלּו בעצמֹו, הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל ―ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
על הּסל ועֹודהּו וקֹורא לעזרה, ׁשּמּגיע עד ונכנס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּביּׂשראל,
מעל הּסל ּומֹוריד וגֹומר, אלהי ליי הּיֹום הּגדּתי ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹּכתפֹו:
ּומניף, ּתחּתיו ידֹו מּניח והּכהן בּׂשפתיו, ואֹוחזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכתפֹו
ּכל ׁשּגֹומר עד וגֹומר, מצרימה וּירד אבי אבד ארּמי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוקֹורא:
מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ּבצד ּומּניחֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּפרׁשה,
טעּונין ׁשהן ּומּנין ויצא. ויׁשּתחוה קרן, ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבדרֹומּה
את לרּבֹות ― מּיד הּטנא הּכהן ולקח ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתנּופה?
קרּבן טעּונין ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם לתנּופה. ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּבּכּורים

ּוברגליםׁש הּטֹוב, בכל וּׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר [וׁשיר]. למים ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

אף ּבׁשלמים, ― החג ּׂשמחת מה ;ּבחּג וּׂשמחּת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹומר:
מעּכב. הּקרּבן ואין ּבׁשלמים. ― ְְְְִִֵֵַַָָָָּכאן

.‚Èהיּו הלוּים לעזרה מּׁשּיּגיעּו עליהן? ּבׁשיר קֹורין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָואימתי
דּליתני. ּכי יי ארֹוממ וקֹורין: ְְְְֲִִִִִִִִַָָמתחילין

.„Èלּמקּדׁש ּבּכּוריו הביא ּכיצד? לינה. טעּונים ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָהּבּכּורים
מירּוׁשלים הּיֹום ּבאֹותֹו יצא לא ― ׁשלמיו והקריב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹוקרא
ׁשּנאמר: לעירֹו; למחר ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחזר
מן ּפֹונה ׁשאּתה ּפֹונֹות ּכל ― לאהלי והלכּת בּבקר ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּופנית
אֹומר, נמצאת ּבּבקר. אּלא יהיּו לא לֹו לכׁשּתבֹוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּמקּדׁש
ּוכלי, מקֹום, הבאת דברים: ׁשבעה טעּונין ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָׁשהּבּכּורים

ולינה. ּותנּופה, וׁשיר, וקרּבן, ְְְְְְִִִָָָָָּוקריאה,

ה'תש"ע מנחםֿאב ב' שלישי יום

 
אבל‡. ולינה, ּותנּופה וׁשיר קרּבן טעּון ּבּכּורים הּמביא ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָּכל

ּבּכּורים להביא ׁשחּיבין ׁשּיׁש לפי ּבּכל, ׁשוה אינֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּוּדּוי
עליהם. קֹורין ְֲִֵֵֶָואינן

.והּטמטּום האּׁשה קֹורין: ולא מביאין ְְְְְִִִִֵַָָֹֻואּלּו
לֹומר: יכֹולין ואינן אּׁשה, ספק ׁשהן לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָוהאנּדרֹוגינֹוס,
לפי והּׁשליח, והעבד האּפֹוטרֹופין וכן יי. ּלי נתּת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאׁשר

יי. ּלי נתּת אׁשר לֹומר: יכֹולין ְְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשאינן
ׁשּנא‚. וקֹורא. מביא ― ּגֹויםהּגר המֹון אב לאברהם: מר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּכנפי ּתחת ׁשּנכנסין ּכּלֹו העֹולם ּכל אב הּוא הרי ― ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻנתּתי
את ּבניו ׁשּיירׁשּו ּתחּלה הּׁשבּועה היתה ּולאברהם ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָׁשכינה;
להן ׁשּיׁש מּפני וקֹורין, מביאין ― ּולוּים ּכהנים וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹהארץ.

מגרׁש. ְִֵָָערי
ואינֹו„. ―מביא חברֹו ׁשל [ּׂשדה] ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהּקֹונה

וכיצד לֹו. אין אֹו קרקע לֹו יׁש אם ספק ׁשהּדבר לפי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָקֹורא,
ספק ׁשהן מּפני הּבית, לבדק ּתחּלה אֹותם מקּדיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעֹוּׂשה?
מּיד אֹותן ּפֹודה והּכהן לעזרה, חּלין מכניסין ואין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻחּלין
מּפני ּומעּׂשר, ּתרּומה מהן ּומפריׁש אֹוכלן. ּכ ואחר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָההקּדׁש
ּבּכּורים ׁשּמא לּכהנים, ׁשּלהן הּמעּׂשרֹות ונֹותן חּלין. ספק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהן
מׁשּלחן אּלא ּבעצמֹו, אֹותן מביא ואינֹו לזרים. ואסּורין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהם
ׁשּכל מּלאכלן; הּקריאה אֹותן ּתעּכב ׁשּלא ּכדי ׁשליח, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּביד
ּבֹו. מעּכבת הּקריאה ― הּספק מּפני לּקריאה ראּוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו

קֹורא;‰. ואינֹו מביא ― ּׂשדהּו ּומכר ּבּכּוריו ְְִִִִֵֵֵֵַָָָהפריׁש
והּלֹוקח לֹו. אין ׁשהרי יי, ּלי נתּת אׁשר לֹומר: יכֹול ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
ׁשּכבר הּמין מאֹותֹו אחרים ּבּכּורים להפריׁש חּיב ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָאינֹו
קֹורא. ואינֹו מביא ― הפריׁש ואם הּמֹוכר; מּמּנּו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַהפריׁש

וקֹורא. ּומביא מפריׁש ― אחר מּמין ְְֲִִִִֵֵֵַַָאבל
.Â;קֹורא ואינֹו מביא הּלֹוקח ― לפרֹות ּׂשדהּו ְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַָהּמֹוכר

אׁשּתֹו מּנכסי אדם מביא אבל הּגּוף. ּכקנין אינֹו ּפרֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשּקנין
ׁשּנאמר: הּקרקע; גּוף לֹו ׁשאין ּפי על אף וקֹורא, ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַּבּכּורים
אׁשּתֹו ׁשּמתה ּפי על אף .ּולבית אלהי יי ל נתן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאׁשר

וקֹורא. מביא ― ּבּדר והּוא ׁשהפריׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַאחר
.Êנֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן וקרקען אילנֹות ׁשּמכר אֹו ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר

לא ׁשעדין ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹובל וקֹורא מביא זה הרי ―ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹ
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קב             
  

חזר אם אבל הּקרקע. לֹו ׁשּתחזר מֹוכר ׁשל דעּתֹו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹסמכה
סמכה ׁשהרי קֹורא; ואינֹו מביא זה ―הרי ׁשני ּביֹובל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָּומכרּה
הּגּוף. ּכקנין אינֹו ּפרֹות וקנין הּפרֹות, אּלא לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָדעּתֹו

.Áׁשראּוי זה ― מסּכן הּוא והרי וחלה ּבּכּוריו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻהפריׁש
אחר, ּביד וׁשּלחן ּבּכּוריו הפריׁש קֹורא. ואינֹו מביא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָלירׁשֹו
אינֹו ― והביאן הּוא ׁשחזר ּפי על אף ,ּבּדר הּׁשליח ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּומת
לקיחה ׁשּתהיה עד ― ּובאת ולקחּת ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָקֹורא;

ּכאחת. ְֲַַַָָוהבאה
.Ëוהפריׁש הּבית, להר ׁשּיּגיע קדם ואבדּו ּבּכּוריו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהפריׁש

ׁשאינֹו לפי קֹורא; ואינֹו הּׁשנּיים מביא ― ּתחּתיהן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַאחרים
ראׁשית. ׁשאינן לפי האדמה, ּפרי ּכל ראׁשית את לֹומר: ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיכֹול
ּכבּכּורים. חמׁש עליהן חּיבים אין ― הּׁשנּיים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹואּלּו

.È.קֹורא ואינֹו ׁשם נֹופצם ― ּבעזרה ונטמאּו ּבּכּוריו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהביא
.‡Èוהביא וחזר וקרא, הּמינים מן מאחד ּבּכּוריו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהביא

הּגדּתי ׁשּנאמר: עליהן; קֹורא אינֹו ― אחר מּמין ְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַּבּכּורים
ׁשּתים. ולא מּגיד, הּוא ּבּׁשנה אחת ּפעם ― ְְִִַַַַַַַַָָֹהּיֹום

.Èהאילן ׁשּנקצץ אֹו הּמעין ויבׁש ּבּכּוריו מביאהפריׁש ― ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
אבדה. ׁשהרי קרקע, לֹו ׁשאין ּכמי ׁשּזה לפי קֹורא; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואינֹו

.‚Èעל אף חנּכה, ועד הּסּכֹות חג מאחר ּבּכּורים ְֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻהּמביא
ׁשּנאמר: קֹורא. ואינֹו מביא ― החג קדם ׁשהפריׁשן ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּפי
― ּׂשמחה ּבׁשעת אּלא קריאה ואין הּטֹוב; בכל ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָוּׂשמחּת
― מאּלּו חּוץ הּמביאין ּוׁשאר החג. סֹוף עד הּׁשבּועֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמחג

וקֹורין. ְְִִִמביאין
.„Èּומּתנֹות והחמׁש והּקרן והחּלה והּתרּומֹות ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּבּכּורים

וקרקעֹות עבדים מהן לקנֹות לֹו יׁש ּכהן. נכסי הם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹּבהמה
ּבכתּבתּה, והאּׁשה ּבחֹובֹו, נֹוטלן חֹוב ּובעל טמאה, ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻּובהמה

ּתֹורה. ספר ּבהן ְֵֶֶֶָָוקֹונה
.ÂË,לזרים להאכל אסּור והּתרּומֹות ׁשהּבּכּורים ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאף

אם ּכתרּומה, ּומאה ּבאחד עֹולין ׁשהּבּכּורים ּפי על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָואף
ּבמינם, ׁשהן ּבכל אסּורין ― ּבירּוׁשלים ּבחּלין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָֻנתערבּו
ׁשּיׁש ּכדבר עּׂשאּום אכילתן, מקֹום ׁשהּוא מּפני ׁשני. ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכמעּׂשר
אף לזרים אסּורים ׁשהּבּכּורים ּפי על ואף מּתירין; ְְֲִִִִִִִֶַַַַַָלֹו
זרע אפּלּו ׁשהן. ּבכל אֹוסרין הן הרי ― ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבירּוׁשלים
אסּורין, הּגּדּולין הרי ― לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו אחר ְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָהּבּכּורים
הּזֹורע אבל ּבירּוׁשלים; נתערבּו אם ׁשהן ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָואֹוסרין

חּלין. הּגּדּולין ― לירּוׁשלים ׁשּיּכנסּו קדם ְִִִִִִִִֶֶַַָָֹֻּבּכּורים
.ÊËׁשּבּמעמד העירֹות ּכל הּבּכּורים? את מעלין ֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד

יחידים; יעלּו ׁשּלא ּכדי מעמד, ׁשל לעירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹמתּכּנסֹות
ׁשל ּברחֹובּה ולנים ּובאים .מל הדרת עם ּברב ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
הממּנה ּובּׁשחר הּטמאה. אהל מּפני לּבּתים, יּכנסּו ולא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֻֻעיר.

ונעלה קּומּו הֹולאֹומר: והּׁשֹור אלהינּו. יי אל צּיֹון ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּבראׁשֹו, זית ׁשל ועטרה זהב, מצּפין וקרניו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻלפניהם,
לפניהם, מּכה והחליל הּמינין. מּׁשבעת ׁשהּבּכּורים ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלהֹודיע
הּדר ּבכל הֹולכין והם לירּוׁשלים. קרֹוב מּגיעין ׁשהם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעד
מהּלכין היּו ולא .נל יי ּבית לי ּבאמרים ּׂשמחּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹוקֹורין:
ׁשלחּו לירּוׁשלים, קרֹוב הּגיעּו ּבלבד. ידֹות ׁשּתי אּלא ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּיֹום
את ועּטרּו ירּוׁשלים, לאנׁשי להֹודיע ׁשלּוחין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָלפניהם
מראין ― ויבׁש לח להם היה ואם אֹותן. ּופרּכסּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּכּוריהם

יֹוצאין והּגזּברים והּסגנים והּפחֹות מלמעלה. הּלח ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָאת
אנׁשים ּבאּו אם יֹוצאין. הם הּבאים לפי מירּוׁשלים. ְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָָָלקראתן
מעט. ― מעט ואם רּבים, לקראתן יֹוצאין ― ְְְְְְִִִִֵַַַַָָהרּבה
היּו עמדֹות לקרֹות: יתחילּו ירּוׁשלים ּבׁשערי ּכּלן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻּומּׁשּיּכנסּו

ירּוׁשלים. ּבׁשערי ְְְִִִֵַַָָָרגלינּו
.ÊÈוׁשֹואלין מּפניהם עֹומדין ׁשּבירּוׁשלים אּמנּיֹות ּבעלי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל

והם ּבׁשלֹום. ּבֹואכם ּפלֹוני, מקֹום אנׁשי אחינּו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָּבׁשלֹומן:
ׁשהם עד לפניהם, מּכה והחליל ירּוׁשלים ּבתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהּלכין
ואחד אחד ּכל נֹוטל הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמּגיעים
עד וכּו' ּבקדׁשֹו אל הללּו הללּויּה ואֹומרין: ּכתפֹו על ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָסּלֹו
הּבית ּבהר מהּלכים והם הללּויּה. יּה ּתהּלל הּנׁשמה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָֹּכל
הלוּים ּדּברּו לעזרה, הּגיעּו לעזרה. ׁשּמּגיעין עד ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָָוקֹוראין,

וגֹומר. דּליתני ּכי יי ארֹוממ ְְְְֲִִִִִִֵָָּבׁשיר:

ה'תש"ע מנחםֿאב ג' רביעי יום

 
ׁשּנאמר:‡. לּכהן, העּסה מן ּתרּומה להפריׁש עּׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמצות

לּה אין זֹו וראׁשית תרּומה. ּתרימּו חּלה ערסתכם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹראׁשית
א ּפטר ― ּכּׂשעֹורה הפריׁש אפּלּו הּתֹורה. מן תׁשעּור ְְֲִִִִִִֶַַָָָ
עד ּכלּום, עּׂשה לא ― חּלה עּסתֹו ּכל והעֹוּׂשה ְְִִֶַַָָָָָָָָֹהעּסה.

מקצתֹו. ְְִֵֶַָׁשּיׁשּיר
.מן ועּׂשרים מארּבעה אחד ׁשּמפריׁשין סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברי

לֹו ּתּתן ׁשּנאמר: לּכהן; מּתנה ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ּכדי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעּסה,
למּכר העֹוּׂשה והּנחּתֹום מּתנה. לּתנֹו הראּוי ּדבר לֹו ּתן ―ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשעּסתֹו לפי וארּבעים; מּׁשמֹונה אחד מפריׁש ― ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּבּׁשּוק

מּתנה. ּכדי זה ּבׁשעּור יׁש ְְְִֵֵֶַָָָֻמרּבה,
.‚― מרּבה ׁשהיא ּפי על אף ּבנֹו, למׁשּתה עּסה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהעֹוּׂשה

ּבעל ּבעּסת לחּלק ׁשּלא וארּבעה; מעּׂשרים אחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמפריׁש
מארּבעים אחד ― קטּנה עּסה ׁשעּׂשה והּנחּתֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּבית.

הּנחּתֹום. ּבעּסת לחּלק ׁשּלא ְְְְִֵֶַַַַָֹּוׁשמֹונה;
אחד„. מפריׁש ― ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג העּסה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹנטמאת

אחד מפריׁש ― ּבזדֹון טּמאּה ואם ּוׁשמֹונה. ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמארּבעים
וחּלה נּׂשּכר. חֹוטא יהיה ׁשּלא ּכדי וארּבעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמעּׂשרים

טמאה. ּכתרּומה להּסקה, (לּכהן) [מּוּתרת] ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹטמאה
ּבלבד,‰. יּׂשראל ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבחּלה חּיבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

ׁשּכל ּובזמן וגֹומר; הארץ מּלחם ּבאכלכם והיה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּביאת ולא ּכּלכם, ּביאת ― ּבבאכם ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻיּׂשראל
ּבארץ עזרא ּבימי אפּלּו הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמקצתכם.
ּבתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, אּלא אינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיּׂשראל,

.Â,ּבחּלה חּיבין ― לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות
ׁשּנאמר: ּפטּורין; ― לארץ חּוצה ׁשּיצאּו הארץ ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּופרֹות
על ּבין חּיבין אּתם ׁשּמה ― ׁשּמה אתכם מביא אני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאׁשר

לארץ. חּוצה ּפרֹות על ּבין הארץ ֵֵֵֶֶַָָָָָּפרֹות
.Êׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמפריׁשין

חּוצה חּלֹות מביאין ואין מּיּׂשראל. חּלה ּתֹורת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּתׁשּתּכח
מּׁשם. ּובּכּורים ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם לארץ, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלארץ
ּכתרּומה. ותּׂשרף, הּפסח ערב עד מּניחּה ― הביא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואם
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.Áׁשהחזיקּו הארץ ּכל ארצֹות: ּבׁשלׁש לחּלה דינין ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשלׁשה
ּכּׁשעּור, אחת חּלה ּבּה מפריׁשין ― ּכזיב עד ּבבל עֹולי ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבּה
עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו יּׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹוהיא
― אמנה ועד מּכזיב ׁשהיא ּבבל, עֹולי ולא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹמצרים
נאכלת. והאחת נּׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמּפריׁשין
ׁשהחּלה מּפני חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומּפני
ּבימי הארץ אֹותּה נתקּדׁשה לא ׁשהרי טמאה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהראׁשֹונה
ארץ והיא והֹואיל מּׁשּגלּו; ּבטלה ראׁשֹונה ּוקדּׁשה ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָֻעזרא,
ּוׁשמֹונה מארּבעים אחד חּלה ּבּה מפריׁשין ― ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָיּׂשראל
לּכהן אֹותּה ונֹותנין ׁשנּיה חּלה ּומפריׁשין אֹותּה; ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹוּׂשֹורפין
ׁשהרי נּׂשרפת, טהֹורה ּתרּומה יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלאכלּה,
ידּועה טמאה נטמאה ׁשּלא ּפי על אף הראׁשֹונה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹֻנּׂשרפה
מּפני מפריׁש, ׁשרֹוצה ּכל אּלא ׁשעּור, לּה אין ׁשנּיה וזֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלּכל.
ּבין ּבסּוריא ּבין ולחּוץ, מאמנה הארץ וכל מּדבריהם. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהיא
ּכדי לּׂשרפה, אחת חּלֹות: ׁשּתי מפריׁשין ― הארצֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבׁשאר
לאכילה, ואחת נאכלת; טמאה ּתרּומה ראינּו יאמרּו: ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
וזֹו וזֹו והֹואיל מּיּׂשראל. חּלה ּתֹורת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכדי
― ּׂשרפה ׁשל :לפיכ ּבּנאכלת. לרּבֹות מּוטב ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּדבריהם,

― אכילה וׁשל ׁשהּוא; ּכל אּלא ׁשעּור, לּה אחדאין ְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָ
לֹומר צרי ואין ּולזבֹות, לזבים ּומּתרת ּוׁשמֹונה. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמארּבעים

טמאים. ְְִִֵָלׁשאר
.Ëהּמת טמאת מּפני טהֹורה עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן

מארּבעים אחד יּׂשראל ארץ ּבכל אחת חּלה מפריׁשין ―ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
מן ׁשם לּה ויׁש טמאה ׁשהיא מּפני אֹותּה, וּׂשֹורפין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָּוׁשמֹונה
לּכהן ׁשנּיה מפריׁשין ― אמנה עד ּומּכזיב ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹהּתֹורה.

מּקדם. הּדבר ּכׁשהיה ׁשעּור, לּה ואין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלאכילה,
.Èועּקר הֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף לארץ, חּוצה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּלת

ּכהן על אּלא ּבאכילה אסּורה אינּה ― מּדבריהם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּיּובּה
וזבֹות וזבים קריין ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻׁשּטמאה
ׁשאר ּבמּגע הּטמאים ׁשאר אבל ּומצרעין; ויֹולדֹות ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹונּדֹות
אם ,לפיכ לאכלּה. מּתרים ― מת טמאי אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻֻהּטמאֹות,
ּבׁשאר ּבין ּבסּוריא ּבין לארץ, ּבחּוצה קטן ּכהן ׁשם ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָָָֹהיה
אחד מפריׁש ― אחת חּלה להפריׁש ורצה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָארצֹות,
אֹו קרי ראה לא ׁשעדין לקטן ונאכלת ּוׁשמֹונה, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמארּבעים
ׁשנּיה. להפריׁש צרי ואין נּדה, ראתה לא ׁשעדין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלקטּנה

.‡Èאֹו זרעֹו מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן
ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו,
ואינֹו הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי ― מת ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻטמא
― חּלה הּמפריׁש ּכל לארץ. ּבחּוצה ׁשנּיה להפריׁש ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָצרי
חּלה. להפריׁש וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ּתחּלה: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָמבר
הּטהֹורה, על ׁשּמבר ּוכׁשם לארץ. ּבחּוצה ּבין ּבארץ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבין
חּלה, מפריׁש ערם האיׁש אין לפיכ הּטמאה. על מבר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹּכ

ׁש הערּמה האּׁשה אבל .לבר יכֹול ּפניהׁשאינֹו וכל ּיׁשבה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָֻ
חּלה. ּומפרׁשת מברכת ― ּבּקרקע ְְְֶֶֶֶַַַַַָָטּוחֹות

.Èחּוצה חּלת ּומפרׁשת מברכת ― ּבּה וכּיֹוצא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּנּדה
ואם אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ׁשאינּה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻלארץ;
לאכילה לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן ּכהן ׁשם ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻהיה
ׁשלחן על הּזר עם לאכלּה מּתר זה הרי ― ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּכמֹו

ּבׁשוה. ׁשוה נתערבה ואפּלּו מדּמעת ׁשאינּה לפי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד,
ּבאויר טמאה ׁשהיא מּפני הארץ, עם לכהן אֹותּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹונֹותנין
ׁשהּוא ּבמּתנֹותיו המסּיע ּכהן מּׁשּום ּבּה [ואין העּמים. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹארץ
ּבחּוץ החּלה יפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה] לאכל רצה ואם ְְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָֹאסּור.

מּדבריהם. אּלא עּקרּה ׁשאין מּתר; ― ְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻלארץ
.‚Èמן אּלא נּטלת אינּה לפיכ ּתרּומה. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחּלה

הּטמא על הּטהֹור מן נּטלת ואינּה ּכתרּומה; ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמּקף,
ְְִַָלכּתחּלה.

.„Èאינּה ― ּתרם ואם יתרם, לא ּבתרּומה: ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל
מּזה יתרם לא ּבתרּומה: ׁשאמרנּו וכל ּבחּלה. ּכ ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹּתרּומה,
אֹוכל אינֹו ― ּתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו וכל ּבחּלה. ּכ זה, ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָֹעל

חּלה. אֹוכל ― ּתרּומה האֹוכל וכל ְְֵֵַַָָָָָחּלה;
.ÂËּבעּסה ׁשאין לכּתחּלה; חּלה מפריׁשין והּׁשּכֹור ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּסּומא

הּיפה. מן ויפרׁשּו ׁשּיכּונּו ּכדי ויפה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָרע

ה'תש"ע מנחםֿאב ד' חמישי יום

 
החּמה‡. מן ּומפריׁש ּבחּלה. חּיב ― הּנחּתֹום מן ְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָהּלֹוקח

הּצֹוננ ּומן הּצֹוננת הרּבה.על מּדפּוסין אפּלּו החּמה, על ת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
.:והם ּבלבד, ּתבּואה מיני חמּׁשה אּלא ּבחּלה חּיבין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאין

והּׁשיפֹון; ׁשּועל, וׁשּבלת והּכּסמין, והּׂשעֹורים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻהחּטין,
ּפת אּלא לחם קרּוי ואין הארץ, מּלחם ּבאכלכם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבהן וכּיֹוצא דחן אֹו ארז ּפת העֹוּׂשה אבל מאּלּו. ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנעּׂשית

ּכלל. ּבחּלה חּיבין אינן ― הּקטנּיֹות ְְְִִִִֵַַַָָָָמן
הביאה‚. ׁשּלא ּותבּואה וההפקר והּפאה והּׁשכחה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּלקט

חּיבין ― הּתרּומה מן ּפטּורין ׁשהן ּפי על אף ְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשליׁש,
ׁשּנּטלה ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימּו ראׁשֹון מעּׂשר וכן ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבחּלה.
ּומעּׂשר גדֹולה, ּתרּומה חלק ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומתֹו,
הּפנים ולחם הּלחם ּוׁשּתי העמר ּומֹותר ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשני

ּבחּלה. חּיבין הּכל ― הּמֹותרֹות אֹותן ּכל ְְִִֶַַַַָָָָָָֹּכׁשּיּפדּו
ּוספק„. ׁשביעית, ועּסת ּבירּוׁשלים, ׁשני מעּׂשר ׁשל ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָעּסה

החּלה. מן ּפטּור ― המדּמע אבל ּבחּלה. חּיבין ― ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָֻֻמדּמע
מן‰. ּפטּורין ― לעצמֹו עּׂשאן נזיר: ּורקיקי ּתֹודה ְְְְֲִִִִֵַַָָָָחּלֹות

ּולמקריבי לנזירים ּבּׁשּוק למכרן קדׁש; ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהחּלה,
― ּתּמכר לא ׁשאם ׁשּבדעּתֹו, לפי ּבחּלה, חּיבין ― ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתֹודה

ְֶָֹיאכלּנה.
.Â.ּבחּלה חּיבת ― לרּבים עּסה והעֹוּׂשה הּׁשּתפין ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻעּסת
.Êּבין לתרּומה חּלה ׁשהקּדים ּבין הּטבל, מן עּסה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעֹוּׂשה

הפריׁש ואם עּׂשּוי. ּׁשעּׂשה מה ― לחּלה ּתרּומה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהקּדים
ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל לא ― ּתחּלה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהחּלה
ּתאכל לא ― ּתרּומה ּתחּלה הפריׁש ואם מעּׂשר; ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹּותרּומת

חּלה. עליה ׁשּיֹוציא ִֶֶַַָָָעד
.Á― לחּיה אֹו לבהמה ׁשּלּה הּפת להאכיל עּסה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוּׂשה

― מּמּנה אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן הּכלבים, עּסת ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָּפטּורה.
ּפטּורה. ― ּכֹוכבים העֹובד עּסת ּבחּלה. ְְִִֵֶֶַַַָָָָחּיבת

.Ëּבחלק היה אם ּבעּסה, ׁשּתפין ּכֹוכבים ועֹובד יּׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻהיּו
ּבחּלה. חּיבת זֹו הרי ― ּבחּלה החּיבת עּסה ׁשעּור ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיּׂשראל
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קג              
  

.Áׁשהחזיקּו הארץ ּכל ארצֹות: ּבׁשלׁש לחּלה דינין ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשלׁשה
ּכּׁשעּור, אחת חּלה ּבּה מפריׁשין ― ּכזיב עד ּבבל עֹולי ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבּה
עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו יּׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹוהיא
― אמנה ועד מּכזיב ׁשהיא ּבבל, עֹולי ולא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹמצרים
נאכלת. והאחת נּׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמּפריׁשין
ׁשהחּלה מּפני חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומּפני
ּבימי הארץ אֹותּה נתקּדׁשה לא ׁשהרי טמאה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהראׁשֹונה
ארץ והיא והֹואיל מּׁשּגלּו; ּבטלה ראׁשֹונה ּוקדּׁשה ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָֻעזרא,
ּוׁשמֹונה מארּבעים אחד חּלה ּבּה מפריׁשין ― ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָיּׂשראל
לּכהן אֹותּה ונֹותנין ׁשנּיה חּלה ּומפריׁשין אֹותּה; ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹוּׂשֹורפין
ׁשהרי נּׂשרפת, טהֹורה ּתרּומה יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלאכלּה,
ידּועה טמאה נטמאה ׁשּלא ּפי על אף הראׁשֹונה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹֻנּׂשרפה
מּפני מפריׁש, ׁשרֹוצה ּכל אּלא ׁשעּור, לּה אין ׁשנּיה וזֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלּכל.
ּבין ּבסּוריא ּבין ולחּוץ, מאמנה הארץ וכל מּדבריהם. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהיא
ּכדי לּׂשרפה, אחת חּלֹות: ׁשּתי מפריׁשין ― הארצֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבׁשאר
לאכילה, ואחת נאכלת; טמאה ּתרּומה ראינּו יאמרּו: ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
וזֹו וזֹו והֹואיל מּיּׂשראל. חּלה ּתֹורת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכדי
― ּׂשרפה ׁשל :לפיכ ּבּנאכלת. לרּבֹות מּוטב ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּדבריהם,

― אכילה וׁשל ׁשהּוא; ּכל אּלא ׁשעּור, לּה אחדאין ְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָ
לֹומר צרי ואין ּולזבֹות, לזבים ּומּתרת ּוׁשמֹונה. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמארּבעים

טמאים. ְְִִֵָלׁשאר
.Ëהּמת טמאת מּפני טהֹורה עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן

מארּבעים אחד יּׂשראל ארץ ּבכל אחת חּלה מפריׁשין ―ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
מן ׁשם לּה ויׁש טמאה ׁשהיא מּפני אֹותּה, וּׂשֹורפין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָּוׁשמֹונה
לּכהן ׁשנּיה מפריׁשין ― אמנה עד ּומּכזיב ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹהּתֹורה.

מּקדם. הּדבר ּכׁשהיה ׁשעּור, לּה ואין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלאכילה,
.Èועּקר הֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף לארץ, חּוצה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּלת

ּכהן על אּלא ּבאכילה אסּורה אינּה ― מּדבריהם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּיּובּה
וזבֹות וזבים קריין ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻׁשּטמאה
ׁשאר ּבמּגע הּטמאים ׁשאר אבל ּומצרעין; ויֹולדֹות ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹונּדֹות
אם ,לפיכ לאכלּה. מּתרים ― מת טמאי אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻֻהּטמאֹות,
ּבׁשאר ּבין ּבסּוריא ּבין לארץ, ּבחּוצה קטן ּכהן ׁשם ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָָָֹהיה
אחד מפריׁש ― אחת חּלה להפריׁש ורצה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָארצֹות,
אֹו קרי ראה לא ׁשעדין לקטן ונאכלת ּוׁשמֹונה, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמארּבעים
ׁשנּיה. להפריׁש צרי ואין נּדה, ראתה לא ׁשעדין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלקטּנה

.‡Èאֹו זרעֹו מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן
ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו,
ואינֹו הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי ― מת ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻטמא
― חּלה הּמפריׁש ּכל לארץ. ּבחּוצה ׁשנּיה להפריׁש ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָצרי
חּלה. להפריׁש וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ּתחּלה: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָמבר
הּטהֹורה, על ׁשּמבר ּוכׁשם לארץ. ּבחּוצה ּבין ּבארץ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבין
חּלה, מפריׁש ערם האיׁש אין לפיכ הּטמאה. על מבר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹּכ

ׁש הערּמה האּׁשה אבל .לבר יכֹול ּפניהׁשאינֹו וכל ּיׁשבה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָֻ
חּלה. ּומפרׁשת מברכת ― ּבּקרקע ְְְֶֶֶֶַַַַַָָטּוחֹות

.Èחּוצה חּלת ּומפרׁשת מברכת ― ּבּה וכּיֹוצא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּנּדה
ואם אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ׁשאינּה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻלארץ;
לאכילה לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן ּכהן ׁשם ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻהיה
ׁשלחן על הּזר עם לאכלּה מּתר זה הרי ― ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּכמֹו

ּבׁשוה. ׁשוה נתערבה ואפּלּו מדּמעת ׁשאינּה לפי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד,
ּבאויר טמאה ׁשהיא מּפני הארץ, עם לכהן אֹותּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹונֹותנין
ׁשהּוא ּבמּתנֹותיו המסּיע ּכהן מּׁשּום ּבּה [ואין העּמים. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹארץ
ּבחּוץ החּלה יפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה] לאכל רצה ואם ְְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָֹאסּור.

מּדבריהם. אּלא עּקרּה ׁשאין מּתר; ― ְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻלארץ
.‚Èמן אּלא נּטלת אינּה לפיכ ּתרּומה. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחּלה

הּטמא על הּטהֹור מן נּטלת ואינּה ּכתרּומה; ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמּקף,
ְְִַָלכּתחּלה.

.„Èאינּה ― ּתרם ואם יתרם, לא ּבתרּומה: ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל
מּזה יתרם לא ּבתרּומה: ׁשאמרנּו וכל ּבחּלה. ּכ ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹּתרּומה,
אֹוכל אינֹו ― ּתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו וכל ּבחּלה. ּכ זה, ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָֹעל

חּלה. אֹוכל ― ּתרּומה האֹוכל וכל ְְֵֵַַָָָָָחּלה;
.ÂËּבעּסה ׁשאין לכּתחּלה; חּלה מפריׁשין והּׁשּכֹור ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּסּומא

הּיפה. מן ויפרׁשּו ׁשּיכּונּו ּכדי ויפה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָרע

ה'תש"ע מנחםֿאב ד' חמישי יום

 
החּמה‡. מן ּומפריׁש ּבחּלה. חּיב ― הּנחּתֹום מן ְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָהּלֹוקח

הּצֹוננ ּומן הּצֹוננת הרּבה.על מּדפּוסין אפּלּו החּמה, על ת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
.:והם ּבלבד, ּתבּואה מיני חמּׁשה אּלא ּבחּלה חּיבין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאין

והּׁשיפֹון; ׁשּועל, וׁשּבלת והּכּסמין, והּׂשעֹורים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻהחּטין,
ּפת אּלא לחם קרּוי ואין הארץ, מּלחם ּבאכלכם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבהן וכּיֹוצא דחן אֹו ארז ּפת העֹוּׂשה אבל מאּלּו. ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנעּׂשית

ּכלל. ּבחּלה חּיבין אינן ― הּקטנּיֹות ְְְִִִִֵַַַָָָָמן
הביאה‚. ׁשּלא ּותבּואה וההפקר והּפאה והּׁשכחה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּלקט

חּיבין ― הּתרּומה מן ּפטּורין ׁשהן ּפי על אף ְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשליׁש,
ׁשּנּטלה ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימּו ראׁשֹון מעּׂשר וכן ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבחּלה.
ּומעּׂשר גדֹולה, ּתרּומה חלק ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומתֹו,
הּפנים ולחם הּלחם ּוׁשּתי העמר ּומֹותר ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשני

ּבחּלה. חּיבין הּכל ― הּמֹותרֹות אֹותן ּכל ְְִִֶַַַַָָָָָָֹּכׁשּיּפדּו
ּוספק„. ׁשביעית, ועּסת ּבירּוׁשלים, ׁשני מעּׂשר ׁשל ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָעּסה

החּלה. מן ּפטּור ― המדּמע אבל ּבחּלה. חּיבין ― ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָֻֻמדּמע
מן‰. ּפטּורין ― לעצמֹו עּׂשאן נזיר: ּורקיקי ּתֹודה ְְְְֲִִִִֵַַָָָָחּלֹות

ּולמקריבי לנזירים ּבּׁשּוק למכרן קדׁש; ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהחּלה,
― ּתּמכר לא ׁשאם ׁשּבדעּתֹו, לפי ּבחּלה, חּיבין ― ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתֹודה

ְֶָֹיאכלּנה.
.Â.ּבחּלה חּיבת ― לרּבים עּסה והעֹוּׂשה הּׁשּתפין ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻעּסת
.Êּבין לתרּומה חּלה ׁשהקּדים ּבין הּטבל, מן עּסה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעֹוּׂשה

הפריׁש ואם עּׂשּוי. ּׁשעּׂשה מה ― לחּלה ּתרּומה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהקּדים
ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל לא ― ּתחּלה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהחּלה
ּתאכל לא ― ּתרּומה ּתחּלה הפריׁש ואם מעּׂשר; ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹּותרּומת

חּלה. עליה ׁשּיֹוציא ִֶֶַַָָָעד
.Á― לחּיה אֹו לבהמה ׁשּלּה הּפת להאכיל עּסה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוּׂשה

― מּמּנה אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן הּכלבים, עּסת ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָּפטּורה.
ּפטּורה. ― ּכֹוכבים העֹובד עּסת ּבחּלה. ְְִִֵֶֶַַַָָָָחּיבת

.Ëּבחלק היה אם ּבעּסה, ׁשּתפין ּכֹוכבים ועֹובד יּׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻהיּו
ּבחּלה. חּיבת זֹו הרי ― ּבחּלה החּיבת עּסה ׁשעּור ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיּׂשראל
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קד             
  

.È― יּׂשראל ּבארץ אפּלּו חּלה, ׁשהפריׁש ּכֹוכבים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָעֹובד
לזר. ותאכל ,צרי ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין אּלא חּלה; ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאינּה
ותלה היא יּׂשראל ׁשל עּסה ׁשּמא לּה חׁשׁשנּו לא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹולּמה
יּׂשראל ירצה ׁשאם לפטרּה? ּכדי ּכֹוכבים עֹובד ּביד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאֹותּה
חּלה. מּׁשעּור ּפחֹות עּסתֹו יּׂשראל ויעּׂשה עצמֹו יפטר ―ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ

.‡Èאם עּסה: מהן ועּׂשה ארז וקמח חּטין קמח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהמערב
ּפטּורה. ― לאו ואם ּבחּלה, חּיבת ― ּדגן טעם ּבּה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָיׁש
טעם ּבּה יׁש אם ארז: עּסת לתֹו חּטים הּׂשאֹור היה ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹאפּלּו

ּפטּורה. ― לאו ואם ּבחּלה, חּיבת ― ְְְִֶֶַַַָָָָּדגן
.È,רֹותחים מים אֹו דבׁש אֹו ׁשמן אֹו ּביין ׁשּנּלֹוׁשה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָעּסה

הּקמח והׁשלי הּמים הרּתיח אֹו ּתבלין, לתֹוכּה ׁשּנתן ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָאֹו
על ּבין ּבּקרקע, ּבין ּבּתּנּור, ּבין ― אפאּה אם ולׁשֹו, ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָלתֹוכֹו
ּבּמחבת הּבצק את ׁשהדּביק ּבין והּמרחׁשת, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָהּמחבת
ׁשּנאפת עד מּלמּטה ּבאׁש הרּתיחן ּכ ואחר ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּובּמרחׁשת
אּלּו ּכל ― הּבצק הדּביק ּכ ואחר ׁשהרּתיחּה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּפת,
אֹו ּבלבד, ּבחּמה ליּבׁשּה עּסה העֹוּׂשה אבל ּבחּלה. ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָחּיבין
ׁשאין החּלה; מן ּפטּורה היא הרי ― ּבקדרה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָלבּׁשלּה
ּבׁשאר ׁשּלׁשּה ּבין ּבמים, ׁשּלׁשּה ּבין לחם. חּמה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמעּׂשה
אֹותֹו ואֹוכלין ּבדבׁש אֹו ּבמים אֹותֹו ׁשּלׁשין קלי וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָמׁשקין.
ׁשּסֹופּה עּסה אּלא חּיבת ׁשאין ּפטּור. ― אפּיה ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבלא

אדם. למאכל לחם ְְֲֵֶֶַַָָָלהאפֹות
.‚Èוהׁשלימּה חּמה מעּׂשה לעּׂשֹותּה ּתחּלה ׁשּלׁשּה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעּסה

לעּׂשֹות והׁשלימּה ּפת לאפֹותּה ּבּה ׁשהתחיל אֹו ּפת, ְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָלעּׂשֹות
ּבחּלה. חּיבין ― ּפת לאפֹותֹו ׁשּלׁשֹו קלי וכן חּמה, ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמעּׂשה

.„Èעּׂשאּה עליה: מֹוכיחין מעּׂשיה ― לכּותח העּׂשּוי ְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָלחם
מן ּפטּורה ― ּכלּמּודין עּׂשאּה ּבחּלה; חּיבת ― ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּכעכין

ַַָהחּלה.
.ÂË.קמח העמר מלא ּבחּלה? ׁשחּיבת העּסה ׁשעּור ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכּמה

מצטרפין ּכּלם ― מחמׁשּתן ּבין מינים מחמּׁשה מאחד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻּבין
חמׁש. ּפחֹות קּבין ׁשני העמר? ׁשעּור הּוא וכּמה ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלּׁשעּור.
והרביעית רביעּיֹות, ארּבע ― והּלג לּגין, ארּבעה ― ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹֻוהּקב
וחמׁש אצּבע וחצי אצּבעים ּברֹום אצּבעים על אצּבעים ―ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
למד, נמצאת יד. ׁשל ּגּודל רחב הם האצּבעֹות וכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאצּבע,
ּברֹום אצּבעֹות עּׂשר על אצּבעֹות עּׂשר ּבּה ׁשּיׁש ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּמּדה
וכן העמר. הּוא ― ּבקרּוב אצּבע ּותׁשיע אצּבעֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשלׁש
על אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע ּבּה ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּדה
אצּבעֹות ׁשבע ּברֹום אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשבע
הּמּדֹות ּוׁשּתי העמר. מּדת היא ― אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּפחֹות
ארּבעים ּכמֹו זֹו? מּדה מכילה וכּמה עֹולים. הם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּכאחד
ׁשּׁשה מׁשקל והם ּביצה. וחמׁש ּבינֹונּיֹות ּביצים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹוׁשלׁש
החּטים מּקמח סלע ׁשליׁשי ּוׁשני סלעים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָּוׁשמֹונים
מּזּוזי זּוז ועּׂשרים מאֹות חמׁש מׁשקל ׁשהם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּבמצרים,
מּקמח הּזה ּכּמׁשקל ׁשּמכילה ּומּדה הּזה. ּבּזמן ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָמצרים

מקֹום. ּבכל לחּלה מֹודדין ּבּה ― הּזה ְְְִִִֶַַַָָָָהחּטים
.ÊËּכדי מּכּׁשעּור, ּפחֹות ּפחֹות עּסתֹו לעּׂשֹות לאדם ְְֲִִִֵַַָָָָָָאסּור

ּפחּותה ׁשהיא מעּסה חּלה והּמפריׁש החּלה. מן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלפטרּה
עּׂשה ּכׁשהיתה. חּלין היא והרי ּכלּום, עּׂשה לא ― ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻמּכּׁשעּור
ואפה וחזר לּסל, הּפת ונתן ואפאּה מּכּׁשעּור ּפחּותה ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָָעּסה

הּסל ― חּלה ׁשעּור ּבּסל נתקּבץ אם לּסל, ונתן אחרת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָּפת
והיה ׁשּנאמר: הּפת. מן החּלה ּומפריׁש לחּלה, ְְְְֱִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָמצרפן
האפּוי. מן מפריׁש ׁשהּוא מלּמד, ― הארץ מּלחם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבאכלכם

לחּלה. מצרפן הּתּנּור ְְְְֵַַַָָָואין
.ÊÈחּלה ׁשעּור הּכל מן ונתקּבץ ּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות הּכּכרֹות ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹהיּו

מעט מעט אפה ּבסל. ׁשאינן ּפי על אף ּבחּלה חּיבין ―ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
ואם ספק. זה הרי ― ּתֹו לֹו ׁשאין לּוח על הּכל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹוקּבץ
ׁשּיצרף עד להפריׁש חּיב אינֹו ― היא ּדבריהם ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָחּלה

.ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכלי ְִֵֶאֹותֹו
.ÁÈּבכל ויׁש הֹואיל ׁשּלֹו, ּבּסּבין לׁשֹו אּלא רּקדֹו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻקמח

הּקמח מן הּמרסן נטל אם אבל ּבחּלה. חּיב ― עמר ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻהּקמח
אינֹו ― לּקמח ׁשהחזירֹו ּבּמרסן העּסה ׁשעּור והׁשלים ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻוחזר

ּבחּלה. ְַַָָחּיב
.ËÈחּיבת ― לחּלקּה ּׂשאֹור לעּׂשֹותּה עּסה ׁשעּׂשה ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָנחּתֹום

עּסה העֹוּׂשה אבל ּפת. יעּׂשּנה ּתּמכר, לא ׁשאם ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחּלה;
ּפטּורה. ― ּבצק ְְְֵַָָָלחּלקּה

.Îאין אם ּׂשאֹור, להם לעּׂשֹות לנחּתֹום קמח ׁשּנתנּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָנׁשים
― ּכּׁשעּור ּבכללן ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּׁשעּור, מהן אחת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבׁשל

ְָּפטּורה.

ה'תש"ע מנחםֿאב ה' שישי יום

 
ואין‡. ּבחּלה, החּיב ׁשעּור ּבׁשּתיהן ׁשּיׁש עּסֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי

היּו אם זֹו: את זֹו ונׁשכּו בזֹו זֹו ונגעּו ּכּׁשעּור, מהן ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּבאחת
החּלה; מן ּפטּורין ― אחד מּמין הן אפּלּו ׁשנים, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשל
ערּוב על מקּפידין ׁשאינן ידּוע ואם מקּפידין. ׁשנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּסתם

מצטרפֹות. אּלּו הרי ― ְְֲִִֵֵָָהעּסֹות
.― אחד מּמין היּו אם אחד: איׁש ׁשל ׁשּתיהן ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָהיּו

אין ― היּו מינין מּׁשני ואם ּבחּלה, וחּיבֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָמצטרפין
ׁשּלא מקּפיד היה ואם מקּפיד. אינֹו אחד ׁשּסתם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמצטרפין;
אחד מּמין היּו אפּלּו עּמּה, ּתתערב ולא בזֹו זֹו עּסה ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָֹּתּגע

מצטרפֹות. אין ―ְְִֵָ
עּסת‚. אחד? מּמין אחד ׁשל היּו אם מצטרפֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוכיצד

ּבׁשאר נגעה מצטרפֹות; ― הּכּסמין ּבעּסת ׁשּנגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻהחּטים
ּבעּסת ׁשּנגעה ּׂשעֹורין עּסת וכן מצטרפֹות. אין ― ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמינין
וׁשל ּכּסמין עּסת וכן ׁשיפֹון, אֹו ׁשּועל ׁשּבלת אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻֻהּכּסמין

ׁש וׁשל ׁשּועל מּׁשלׁשּתןׁשּבלת אחת ּכל ׁשּנגעה יפֹון ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
מצטרפֹות. אּלּו הרי ― ְְְֲֲִֵֵֶַָָּבחברּתּה

ׁשהן„. ּפי על אף יׁשן, לׁשל מצטרפת אינּה ― חדׁש ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעּסת
הּיׁשן. על החדׁש מן ּתֹורמין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי אחד; ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמין
אֹו חדׁש אחרת עּסה יביא אּלא ׁשּתיהן, מאמצע יתרם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹולא
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשעּור. להׁשלים להם ויצטרף ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָיׁשן
חמׁשת קמח הּבֹולל אבל אחרת; ּבעּסה ׁשּנגעה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעּסה
מצטרפין חמׁשּתן הרי ― אחת עּסה מהם ועֹוּׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמינין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּלה, עּסת ְְְִִֵֶַַַָלׁשעּור
ּפחּותה‰. ועּסה מּכאן, מּכּׁשעּור ּפחּותה ׁשהיא ְְְִִִִִִֶַָָָָָעּסה

ּכגֹון ּבאמצע, ּבחּלה חּיבת ׁשאינּה ועּסה מּכאן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכּׁשעּור
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ּכֹוכבים, עֹובד עּסת אֹו מדּמע אֹו ּתרּומה עּסת אֹו ארז ְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻעּסת
דבר ׁשהרי מצטרפֹות; אינן ― ּבזֹו זֹו ׁשּנֹוגעֹות ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאף

ּבאמצע. מבּדיל החּלה מן ְְִִֶַַַַַָָָהּפטּור
.Â;מצטרפֹות ― חּלתּה ׁשהּורמה עּסה ּבאמצע ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהיה

היה אם וכן ּבחּלה. מחּיבת היתה ּכבר ׁשּביניהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשהעּסה
לפּדֹותּה ׁשראּוי מּפני מצטרפֹות; ― הקּדׁש עּסת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
עּסת אֹו אחר מין עּסת ּביניהן היתה אם וכן ּבחּלה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָותתחּיב
ׁשּבּצדדין העּסֹות ׁשּתי הרי ― חדׁש עּסת אֹו אחר ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאיׁש

לחּלה. ְְְִַָָמצטרפֹות
.Êׁשהפריׁש מּכּׁשעּור, ּפחּותה מהן אחת ׁשּכל עּסֹות, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי

ּבׁשּתיהם והרי ּבזֹו זֹו ונגעּו וחזרּו מּזֹו, וחּלה מּזֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחּלה
הראׁשֹונֹות ׁשהחּלֹות חּלה; מהן להפריׁש חּיבין ― ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכּׁשעּור

ּכלּום. ְֵָאינן
.Áואחר וחּלקּוה, ּכּׁשעּור עּסה ׁשעּׂשּו ּכֹוכבים עֹובדי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני

עד ׁשּנתּגּיר אחר חלקֹו על אחד ּכל והֹוסיף נתּגּירּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכ
הר ― לּׁשעּור ׁשעתׁשהׁשלימֹו לּה היתה ׁשּלא חּיבת; זֹו י ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּביד היה מּכּׁשעּור פחֹות ׁשהרי ּכֹוכבים, עֹובדי ּכׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחֹובה
מהן. אחד ֵֶֶָָּכל

.Ëאחר אחד ּכל וחזר ,ּכ ׁשעּׂשּו יּׂשראלים ׁשני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאבל
זֹו הרי ― לּׁשעּור ׁשהׁשלימֹו עד חלקֹו על והֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָׁשחלקּו
ּפטּורין היּו והן חֹובה, ׁשעת לּה היתה ׁשּכבר ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָּפטּורה;

לחּלק. ׁשעּׂשאּוה מּפני ׁשעה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָּבאֹותּה
.Èּבׁשּתפּות והּיּׂשראל ּכֹוכבים העֹובד ּביד העּסה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻהיתה

על הּגר והֹוסיף ּכֹוכבים, העֹובד נתּגּיר ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָוחּלקּו,
לּׁשעּור עּסתֹו אחד ּכל ׁשהׁשלים עד ׁשּלֹו] על [ויּׂשראל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹו

ּפטּורה. ּכֹוכבים עֹובד וׁשל חּיבת, יּׂשראל ׁשל ―ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
.‡Èלתֹו ּונתנֹו חּלתּה הּורמה ׁשּלא מעּסה ּׂשאֹור ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהּנֹוטל

ׁשּיהיה ׁשנּיה, עּסה מביא זה הרי ― חּלתּה ׁשהּורמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעּסה
ּבתֹו ונֹותנּה ּבחּלה, ׁשחּיבת עּסה ׁשעּור זה ּׂשאֹור עם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּה
ׁשעּור הּׁשנּיה העּסה מן ּומפריׁש חּלתּה, ׁשהּורמה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָָהעּסה
לֹו אין ואם הּמּקף. מן ׁשּיּטל ּכדי הּׂשאֹור, ועל עליה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻחּלה
הּכל; על חּלה ּומפריׁש טבל ּכּלּה זֹו נעּׂשית ― ׁשנּיה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻעּסה

ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר ּבמינֹו ְְִֵֶֶֶֶַָׁשהּטבל
.Èּכחּלין היא והרי ּכחּלה, אינּה ― לחּלה הּטבּולה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻעּסה

ּכמֹו ּבחּלין, ׁשליׁשי עֹוּׂשה הּׁשני ׁשאין הּטמאה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻלענין
ׁשּבארץ לחּלין טמאה לגרם ּומּתר ּבמקֹומֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֻֻֻׁשּיתּבאר
― טהֹורה ואחת טמאה אחת עּסֹות, ׁשּתי ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָיּׂשראל.
ונֹותנֹו חּלתּה הּורמה ׁשּלא מעּסה ׁשּתיהם חּלת ּכדי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנֹוטל

לּטהֹורהּבא הּטמאה מן ּומֹוׁש הּטהֹורה, לעּסה סמּו מצע ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
הּמּקף. מן לתרם ּכדי ּביצה, ְְְִִֵֵֵַָָֹֻּכדי

.‚Èּומּניחּה חּלתּה, מפריׁש ואינֹו טהֹורה עּסה אדם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹוּׂשה
ׁשל חּלֹות והֹול עליה מפריׁש להיֹות מקצתּה מּניח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו
העּסה ׁשּתעּׂשה עד העּסֹות, נטמאּו ואפּלּו אחרֹות ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָעּסֹות
מאכל ּתּפסל ׁשּלא והּוא לּכהן. ויּתנּנה חּלה ּכּלּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻׁשהּניח
ּדברים ּבּמה עליה. מפריׁש אינֹו מּׁשּתסרח אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאדם;
אם ספק עליהן ׁשּמפריׁש העּסֹות אֹותם ּכׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאמּורים?
מן נּטלת ּדמאי ׁשחּלת הּורמה; לא אֹו מהן חּלה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּורמה

הּמּקף. מן וׁשּלא לכּתחּלה הּטמא על ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהּטהֹור

ה'תש"ע מנחםֿאב ו' קודש שבת יום

 
ּכהן,‡. ּביד וגזל חּלה, אינּה ― קמח חּלתֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמפריׁש

לׁשם ׁשהפריׁש הּקמח ואֹותֹו ּבחּלה. חּיבת העּסה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּוׁשאר
מּמּנּו מפריׁש זה הרי ― עּסה ועֹוּׂשהּו עמר ּבֹו יׁש אם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹחּלה,

חּלין. קמח ּכל ּכׁשאר ְִִֶַַָָָֻחּלה,
.הּקמח ויתערב הּמים את ּכׁשּיּתן חּלה? מפריׁשין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאימתי

ראׁשית ׁשּנאמר: ׁשּנּלֹוׁש; ּדבר מּתחּלת החּלה מפריׁש ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבּמים,
נתערב ׁשּלא קמח ּבערבה ׁשם יּׁשאר ׁשּלא והּוא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹערסתכם.
ועל העּסה על חּלה זֹו הרי אמר: ואם עמר. ׁשעּור ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּבּמים
אחת עּסה ּכּלּה ולכׁשּתעּׂשה ׁשּנׁשּתּיר, הּקמח ועל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּׂשאֹור

מּתר. זה הרי ― חּלה לׁשם ׁשּבידֹו זֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻּתתקּדׁש
.‚― הפריׁש ּכ ואחר וערבּה הּכל ׁשּלׁש עד העּסה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּניח

הּכל אפה אּלא ּבצק, החּלה הפריׁש לא ואם ּכלּום. ּבכ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאין
ּכמֹו הּפת, מן מפריׁש זה הרי ׁשּבארנּו.― ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַ

ּבחּטים„. מּׁשּתגלּגל ּבחּלה? העּסה ּתתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמאימתי
ּכּלּה ותעּׂשה ּבּׂשעֹורים ׁשּתטמטם אֹו ּבּמים, הּקמח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻויתערב
ּבחּטים ׁשּתתּגלּגל עד העּסה מן עראי ואֹוכלין אחד. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּגּוף
ׁשּועל וׁשּבלת ּכחּטים, ― והּכּסמין ּבּׂשעֹורים. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָֹֻותּטמטם

ּכּׂשעֹורים. ― ְְִִִַוהּׁשיפֹון
מּמּנה‰. האֹוכל ּבּׂשעֹורים, ונּטמטמה ּבחּטים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָנתּגלּגלה

טבל. ׁשהיא מּפני מיתה, חּיב ― חּלה הפרׁשת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
האֹוכל הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבת העּסה היתה אם :ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלפיכ
חּיבת היתה ואם טבל; אֹוכל ּככל לֹוקה, ― ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמּמּנה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ― ְְִִִֵֶַַַַמּדבריהם
.Âמּׁשּתתּגלּגל ּפטּורה; ― ּתתּגלּגל ׁשּלא עד ׁשּנדמעה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעּסה

קדם אֹותּה הּמפקיר אֹו עּסתֹו הּמקּדיׁש וכן חּיבת. ―ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
אֹו ּגלּגלּה, ּכ ואחר בּה זכה אֹו ּופדאּה ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָׁשּנתּגלּגלה,
זכה אֹו ּופדאּה ׁשּנתּגלּגלה, אחר אֹותּה הפקיר אֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָהקּדיׁשּה

ּבחּלה. חּיבת זֹו הרי ― ְֲֵֶֶַַָָּבּה
.Êואחר ההקּדׁש ּביד ונתּגלּגלה ׁשּתתּגלּגל, קדם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהקּדיׁשּה

ּפטּורה. היתה חֹובתּה ׁשּבׁשעת ּפטּורה; ― ּפדאּה ְְְְְִֶַָָָָָָָָָּכ
.Áּונתנּה עּסה, לֹו לעּׂשֹות ליּׂשראל ׁשּנתן ּכֹוכבים עֹובד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן

― ּומּׁשּגלּגלּה חּיבת; ― גלּגלּה ׁשּלא עד ּבמּתנה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו
ְָּפטּורה.

.Ëנתּגּיר ׁשּלא עד נתּגלּגלה עּסה: לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּגר
חּיבת ― ספק ואם חּיבת. ― מּׁשּנתּגּיר ואם ּפטּורה; ―ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
זֹו ספק חּלת ׁשאכל וזר מיתה. עֹון ׁשהּוא לפי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּבחּלה,

חמׁש. עליה חּיב אין ― ּבּה ְֵֵֶֶַַָָָָֹוכּיֹוצא
.Èיעּׂשּנה ― ׁשּתתּגלּגל קדם טמאה ספק ּבּה ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻעּסה

ותּׂשרף יּׂשראל, ׁשּבארץ חּלין לטּמא ׁשּמּתר לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻּבטמאה,
מטּמא ׁשּוּדאּה טמאה ספק ׁשּנתּגלּגלה אחר לּה נֹולד ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻחּלתּה.
ׁשּוּדאּה ׁשּכל ּבטהרה; יגמרּנה ― הּתֹורה מן החּלין ְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאת
לחּלה הּטבּולים ּבחּלין ספקֹו על ּגזרּו ― החּלין את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻֻמטּמא
החּלה ותהיה לחּלה. ונטּבלּו הֹואיל אֹותן, יטּמאּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

נּׂשרפת. ולא נאכלת לא ְְְֱִֶֶֶֶֶָֹֹּתלּויה,
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קה               
  

ּכֹוכבים, עֹובד עּסת אֹו מדּמע אֹו ּתרּומה עּסת אֹו ארז ְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻעּסת
דבר ׁשהרי מצטרפֹות; אינן ― ּבזֹו זֹו ׁשּנֹוגעֹות ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאף

ּבאמצע. מבּדיל החּלה מן ְְִִֶַַַַַָָָהּפטּור
.Â;מצטרפֹות ― חּלתּה ׁשהּורמה עּסה ּבאמצע ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהיה

היה אם וכן ּבחּלה. מחּיבת היתה ּכבר ׁשּביניהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשהעּסה
לפּדֹותּה ׁשראּוי מּפני מצטרפֹות; ― הקּדׁש עּסת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
עּסת אֹו אחר מין עּסת ּביניהן היתה אם וכן ּבחּלה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָותתחּיב
ׁשּבּצדדין העּסֹות ׁשּתי הרי ― חדׁש עּסת אֹו אחר ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאיׁש

לחּלה. ְְְִַָָמצטרפֹות
.Êׁשהפריׁש מּכּׁשעּור, ּפחּותה מהן אחת ׁשּכל עּסֹות, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי

ּבׁשּתיהם והרי ּבזֹו זֹו ונגעּו וחזרּו מּזֹו, וחּלה מּזֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחּלה
הראׁשֹונֹות ׁשהחּלֹות חּלה; מהן להפריׁש חּיבין ― ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכּׁשעּור

ּכלּום. ְֵָאינן
.Áואחר וחּלקּוה, ּכּׁשעּור עּסה ׁשעּׂשּו ּכֹוכבים עֹובדי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני

עד ׁשּנתּגּיר אחר חלקֹו על אחד ּכל והֹוסיף נתּגּירּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכ
הר ― לּׁשעּור ׁשעתׁשהׁשלימֹו לּה היתה ׁשּלא חּיבת; זֹו י ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּביד היה מּכּׁשעּור פחֹות ׁשהרי ּכֹוכבים, עֹובדי ּכׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחֹובה
מהן. אחד ֵֶֶָָּכל

.Ëאחר אחד ּכל וחזר ,ּכ ׁשעּׂשּו יּׂשראלים ׁשני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאבל
זֹו הרי ― לּׁשעּור ׁשהׁשלימֹו עד חלקֹו על והֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָׁשחלקּו
ּפטּורין היּו והן חֹובה, ׁשעת לּה היתה ׁשּכבר ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָּפטּורה;

לחּלק. ׁשעּׂשאּוה מּפני ׁשעה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָּבאֹותּה
.Èּבׁשּתפּות והּיּׂשראל ּכֹוכבים העֹובד ּביד העּסה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻהיתה

על הּגר והֹוסיף ּכֹוכבים, העֹובד נתּגּיר ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָוחּלקּו,
לּׁשעּור עּסתֹו אחד ּכל ׁשהׁשלים עד ׁשּלֹו] על [ויּׂשראל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹו

ּפטּורה. ּכֹוכבים עֹובד וׁשל חּיבת, יּׂשראל ׁשל ―ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
.‡Èלתֹו ּונתנֹו חּלתּה הּורמה ׁשּלא מעּסה ּׂשאֹור ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהּנֹוטל

ׁשּיהיה ׁשנּיה, עּסה מביא זה הרי ― חּלתּה ׁשהּורמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעּסה
ּבתֹו ונֹותנּה ּבחּלה, ׁשחּיבת עּסה ׁשעּור זה ּׂשאֹור עם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּה
ׁשעּור הּׁשנּיה העּסה מן ּומפריׁש חּלתּה, ׁשהּורמה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָָהעּסה
לֹו אין ואם הּמּקף. מן ׁשּיּטל ּכדי הּׂשאֹור, ועל עליה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻחּלה
הּכל; על חּלה ּומפריׁש טבל ּכּלּה זֹו נעּׂשית ― ׁשנּיה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻעּסה

ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר ּבמינֹו ְְִֵֶֶֶֶַָׁשהּטבל
.Èּכחּלין היא והרי ּכחּלה, אינּה ― לחּלה הּטבּולה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻעּסה

ּכמֹו ּבחּלין, ׁשליׁשי עֹוּׂשה הּׁשני ׁשאין הּטמאה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻלענין
ׁשּבארץ לחּלין טמאה לגרם ּומּתר ּבמקֹומֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֻֻֻׁשּיתּבאר
― טהֹורה ואחת טמאה אחת עּסֹות, ׁשּתי ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָיּׂשראל.
ונֹותנֹו חּלתּה הּורמה ׁשּלא מעּסה ׁשּתיהם חּלת ּכדי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנֹוטל

לּטהֹורהּבא הּטמאה מן ּומֹוׁש הּטהֹורה, לעּסה סמּו מצע ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
הּמּקף. מן לתרם ּכדי ּביצה, ְְְִִֵֵֵַָָֹֻּכדי

.‚Èּומּניחּה חּלתּה, מפריׁש ואינֹו טהֹורה עּסה אדם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹוּׂשה
ׁשל חּלֹות והֹול עליה מפריׁש להיֹות מקצתּה מּניח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו
העּסה ׁשּתעּׂשה עד העּסֹות, נטמאּו ואפּלּו אחרֹות ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָעּסֹות
מאכל ּתּפסל ׁשּלא והּוא לּכהן. ויּתנּנה חּלה ּכּלּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻׁשהּניח
ּדברים ּבּמה עליה. מפריׁש אינֹו מּׁשּתסרח אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאדם;
אם ספק עליהן ׁשּמפריׁש העּסֹות אֹותם ּכׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאמּורים?
מן נּטלת ּדמאי ׁשחּלת הּורמה; לא אֹו מהן חּלה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּורמה

הּמּקף. מן וׁשּלא לכּתחּלה הּטמא על ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהּטהֹור

ה'תש"ע מנחםֿאב ו' קודש שבת יום

 
ּכהן,‡. ּביד וגזל חּלה, אינּה ― קמח חּלתֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמפריׁש

לׁשם ׁשהפריׁש הּקמח ואֹותֹו ּבחּלה. חּיבת העּסה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּוׁשאר
מּמּנּו מפריׁש זה הרי ― עּסה ועֹוּׂשהּו עמר ּבֹו יׁש אם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹחּלה,

חּלין. קמח ּכל ּכׁשאר ְִִֶַַָָָֻחּלה,
.הּקמח ויתערב הּמים את ּכׁשּיּתן חּלה? מפריׁשין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאימתי

ראׁשית ׁשּנאמר: ׁשּנּלֹוׁש; ּדבר מּתחּלת החּלה מפריׁש ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבּמים,
נתערב ׁשּלא קמח ּבערבה ׁשם יּׁשאר ׁשּלא והּוא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹערסתכם.
ועל העּסה על חּלה זֹו הרי אמר: ואם עמר. ׁשעּור ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּבּמים
אחת עּסה ּכּלּה ולכׁשּתעּׂשה ׁשּנׁשּתּיר, הּקמח ועל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּׂשאֹור

מּתר. זה הרי ― חּלה לׁשם ׁשּבידֹו זֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻּתתקּדׁש
.‚― הפריׁש ּכ ואחר וערבּה הּכל ׁשּלׁש עד העּסה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּניח

הּכל אפה אּלא ּבצק, החּלה הפריׁש לא ואם ּכלּום. ּבכ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאין
ּכמֹו הּפת, מן מפריׁש זה הרי ׁשּבארנּו.― ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַ

ּבחּטים„. מּׁשּתגלּגל ּבחּלה? העּסה ּתתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמאימתי
ּכּלּה ותעּׂשה ּבּׂשעֹורים ׁשּתטמטם אֹו ּבּמים, הּקמח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻויתערב
ּבחּטים ׁשּתתּגלּגל עד העּסה מן עראי ואֹוכלין אחד. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּגּוף
ׁשּועל וׁשּבלת ּכחּטים, ― והּכּסמין ּבּׂשעֹורים. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָֹֻותּטמטם

ּכּׂשעֹורים. ― ְְִִִַוהּׁשיפֹון
מּמּנה‰. האֹוכל ּבּׂשעֹורים, ונּטמטמה ּבחּטים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָנתּגלּגלה

טבל. ׁשהיא מּפני מיתה, חּיב ― חּלה הפרׁשת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
האֹוכל הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבת העּסה היתה אם :ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלפיכ
חּיבת היתה ואם טבל; אֹוכל ּככל לֹוקה, ― ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמּמּנה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ― ְְִִִֵֶַַַַמּדבריהם
.Âמּׁשּתתּגלּגל ּפטּורה; ― ּתתּגלּגל ׁשּלא עד ׁשּנדמעה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעּסה

קדם אֹותּה הּמפקיר אֹו עּסתֹו הּמקּדיׁש וכן חּיבת. ―ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
אֹו ּגלּגלּה, ּכ ואחר בּה זכה אֹו ּופדאּה ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָׁשּנתּגלּגלה,
זכה אֹו ּופדאּה ׁשּנתּגלּגלה, אחר אֹותּה הפקיר אֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָהקּדיׁשּה

ּבחּלה. חּיבת זֹו הרי ― ְֲֵֶֶַַָָּבּה
.Êואחר ההקּדׁש ּביד ונתּגלּגלה ׁשּתתּגלּגל, קדם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהקּדיׁשּה

ּפטּורה. היתה חֹובתּה ׁשּבׁשעת ּפטּורה; ― ּפדאּה ְְְְְִֶַָָָָָָָָָּכ
.Áּונתנּה עּסה, לֹו לעּׂשֹות ליּׂשראל ׁשּנתן ּכֹוכבים עֹובד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן

― ּומּׁשּגלּגלּה חּיבת; ― גלּגלּה ׁשּלא עד ּבמּתנה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו
ְָּפטּורה.

.Ëנתּגּיר ׁשּלא עד נתּגלּגלה עּסה: לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּגר
חּיבת ― ספק ואם חּיבת. ― מּׁשּנתּגּיר ואם ּפטּורה; ―ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
זֹו ספק חּלת ׁשאכל וזר מיתה. עֹון ׁשהּוא לפי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּבחּלה,

חמׁש. עליה חּיב אין ― ּבּה ְֵֵֶֶַַָָָָֹוכּיֹוצא
.Èיעּׂשּנה ― ׁשּתתּגלּגל קדם טמאה ספק ּבּה ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻעּסה

ותּׂשרף יּׂשראל, ׁשּבארץ חּלין לטּמא ׁשּמּתר לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻּבטמאה,
מטּמא ׁשּוּדאּה טמאה ספק ׁשּנתּגלּגלה אחר לּה נֹולד ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻחּלתּה.
ׁשּוּדאּה ׁשּכל ּבטהרה; יגמרּנה ― הּתֹורה מן החּלין ְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאת
לחּלה הּטבּולים ּבחּלין ספקֹו על ּגזרּו ― החּלין את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻֻמטּמא
החּלה ותהיה לחּלה. ונטּבלּו הֹואיל אֹותן, יטּמאּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

נּׂשרפת. ולא נאכלת לא ְְְֱִֶֶֶֶֶָֹֹּתלּויה,
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קו          
  

.‡Èיּזהר אּלא לכּתחּלה, ּבטמאה עּסתֹו אדם יעּׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻלא
היה טהֹורה. חּלה להפריׁש ּכדי וכליו, הּוא ויּטהר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָויׁשּתּדל
ּבטמאה יעּׂשּנה ― מילין ארּבעה על יתר הּמים ּובין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבינֹו

טמאה. חּלה ְְְִֵַַָָויפריׁש
.Èעּסת עֹוּׂשים אבל ּבטהרה, הארץ עם חּלת עֹוּׂשים ְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָאין

מּמּנה ּומפריׁש החבר, זה העּסה מגּבל ּכיצד? ּבטהרה. ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחּלין
ּבכלי אֹו אבנים כלי אֹו גללים ּבכלי ּומּניחּה חּלתּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּכדי
נֹוטל ― הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא טמאה; מקּבלין ׁשאין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאדמה
ׁשּלא הּזהר לֹו: ואֹומרים החּלה, ואת העּסה את ׁשּתיהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת
זה? לֹו הּתירּו מה ּומּפני לטבלּה. תחזר ׁשּמא ּבחּלה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתּגע

ּגּבל. ׁשל חּייו ּכדי ְִֵֶַַָָמּׁשּום
.‚Èאבל הארץ; עם אׁשת עם ּובֹוררת מרּקדת חבר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאׁשת

ל ּבעּסה מים עֹוּׂשהמּׁשּתטיל ׁשהיא מּפני אֹותּה, ּתסּיע א ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

לׁשין לא ― ּבטמאה ׁשעֹוּׂשה הּנחּתֹום וכן ּבטמאה. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻעּסתּה
אבל עברה; עֹוברי ידי מחזיקין ׁשאין עּמֹו, עֹורכין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹולא

לּפלטר. ּפת עּמֹו ְִִִַַַָמֹוליכין
.„Èהפרׁשּתי לֹו: ואמר ּבסּוריא, הארץ עם מּנחּתֹום ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהּלֹוקח

נחׁשדּו ׁשּלא ּכׁשם מּספק. חּלה להפריׁש צרי אינֹו ― ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּלה
ּבסּוריא נחׁשדּו לא ּכ גדֹולה, ּתרּומה על ּבארץ יּׂשראל ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֹּכל

החּלה. ַַַָעל
.ÂËלהפריׁש צרי ― הּנחּתֹום מן לארץ ּבחּוצה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָהּלֹוקח

לֹומר צרי ואין הּבית, מּבעל הּלֹוקח אבל מּספק. ְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָחּלה
מּספק. חּלה להפריׁש צרי אינֹו ― אצלֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמתארח



       

ה'תש"ע תמוז כ"ט ראשון יום

ה'תש"ע מנחםֿאב א' שני יום

.  Â
― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְִִֵֶַָָָּדוקא
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה "וכתב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻיתעּלה:

  ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָ
,לכ המיחדת ּבמּסכּתא ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּדין

ּגּטין. מּסכת ְִִֶֶַַּכלֹומר

ה'תש"ע מנחםֿאב ב' שלישי יום

ה'תש"ע מנחםֿאב ג' רביעי יום

.Â  ‡ Â
― השנ"ו האהּמצוה ׁשהזהר דםהאזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָָָֻ

והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ּגרּוׁשתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָמּלהחזיר
אׁשרֿ הראׁשֹון ּבעלּה "לאֿיּוכל יתעּלה: ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאמרֹו

לקחּתּה" לׁשּוב ׁשּלחּה  על והעֹובר . ְְְְִֵַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָלאו

ּביבמֹות. מקֹומֹות ְְִַָָּבכּמה

ה'תש"ע מנחםֿאב ד' חמישי יום

.Â  ‡ Â
.Ë  Â

הקודם ביום נדפסה השנ"ו ְִַַָהּמצוה

― הרט"ז הּיבםהּמצוה ׁשּיּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

והּוא זרע, הּניח ולא מת אם אחיו ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹאׁשת
עליה" יבא "יבמּה יתעּלה: אמרֹו  . ְְְִֶֶַָָָָָָֹ

המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּוכבר
יבמֹות. מּסכת ּכלֹומר ְְֶֶַַָָלּה,

ה'תש"ע מנחםֿאב ה' שישי יום

.È  Â
― הרי"ז ׁשּתחלֹוץהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ

היבמה  ,יּׂשאּנה לא אם ליבמּה ְִִִֶַָָָָָָֹ
רגלֹו" מעל נעלֹו "וחלצה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָוהּוא

  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָּוכבר
ּוכבר יבמֹות. מּסכת והיא ,לכ המיחדת ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבּמּסכּתא

לׁשֹונם ידעּת   יּבּום "מצות : ְְְִִַַָָָ
  ,"חליצה למצות ְְֲִִֶֶַָקֹודמת

אףֿעלּֿפי "יבמֹות", לּמּסכּתא קראּו ְְְְִִֶַַַַָָָָּולפיכ
ּכאחד. והחליצה הּיּבּום ּדיני ּכֹוללת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהיא

ה'תש"ע מנחםֿאב ו' קודש שבת יום

.  ‡ Â
יוםראשוֿןשבתקודשכ"חתמוזֿו'מנחֿםאב
― השנ"ז ּבניהּמצוה ׁשאר ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ

היבמה על מּלבֹוא אדם     ְִַַָָָָָ
זּקת ּתחת ּכׁשהיא     ְִִֶַַַ

   ֿלא" אמרֹו: והּוא ְְְָָָֹיבמּה,
זר" לאיׁש החּוצה אׁשתֿהּמת תהיה  ְְִִֵֵֶֶַַָָ

.והּוא היא לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר .ְִֵֶֶַָָָ
ּביבמֹות. זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִִֵָָָָּוכבר
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.‡Èיּזהר אּלא לכּתחּלה, ּבטמאה עּסתֹו אדם יעּׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻלא
היה טהֹורה. חּלה להפריׁש ּכדי וכליו, הּוא ויּטהר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָויׁשּתּדל
ּבטמאה יעּׂשּנה ― מילין ארּבעה על יתר הּמים ּובין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבינֹו

טמאה. חּלה ְְְִֵַַָָויפריׁש
.Èעּסת עֹוּׂשים אבל ּבטהרה, הארץ עם חּלת עֹוּׂשים ְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָאין

מּמּנה ּומפריׁש החבר, זה העּסה מגּבל ּכיצד? ּבטהרה. ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחּלין
ּבכלי אֹו אבנים כלי אֹו גללים ּבכלי ּומּניחּה חּלתּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּכדי
נֹוטל ― הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא טמאה; מקּבלין ׁשאין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאדמה
ׁשּלא הּזהר לֹו: ואֹומרים החּלה, ואת העּסה את ׁשּתיהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת
זה? לֹו הּתירּו מה ּומּפני לטבלּה. תחזר ׁשּמא ּבחּלה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתּגע

ּגּבל. ׁשל חּייו ּכדי ְִֵֶַַָָמּׁשּום
.‚Èאבל הארץ; עם אׁשת עם ּובֹוררת מרּקדת חבר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאׁשת

ל ּבעּסה מים עֹוּׂשהמּׁשּתטיל ׁשהיא מּפני אֹותּה, ּתסּיע א ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

לׁשין לא ― ּבטמאה ׁשעֹוּׂשה הּנחּתֹום וכן ּבטמאה. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻעּסתּה
אבל עברה; עֹוברי ידי מחזיקין ׁשאין עּמֹו, עֹורכין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹולא

לּפלטר. ּפת עּמֹו ְִִִַַַָמֹוליכין
.„Èהפרׁשּתי לֹו: ואמר ּבסּוריא, הארץ עם מּנחּתֹום ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהּלֹוקח

נחׁשדּו ׁשּלא ּכׁשם מּספק. חּלה להפריׁש צרי אינֹו ― ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּלה
ּבסּוריא נחׁשדּו לא ּכ גדֹולה, ּתרּומה על ּבארץ יּׂשראל ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֹּכל

החּלה. ַַַָעל
.ÂËלהפריׁש צרי ― הּנחּתֹום מן לארץ ּבחּוצה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָהּלֹוקח

לֹומר צרי ואין הּבית, מּבעל הּלֹוקח אבל מּספק. ְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָחּלה
מּספק. חּלה להפריׁש צרי אינֹו ― אצלֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמתארח



       

ה'תש"ע תמוז כ"ט ראשון יום

ה'תש"ע מנחםֿאב א' שני יום

.  Â
― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְִִֵֶַָָָּדוקא
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה "וכתב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻיתעּלה:

  ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָ
,לכ המיחדת ּבמּסכּתא ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּדין

ּגּטין. מּסכת ְִִֶֶַַּכלֹומר

ה'תש"ע מנחםֿאב ב' שלישי יום

ה'תש"ע מנחםֿאב ג' רביעי יום

.Â  ‡ Â
― השנ"ו האהּמצוה ׁשהזהר דםהאזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָָָֻ

והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ּגרּוׁשתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָמּלהחזיר
אׁשרֿ הראׁשֹון ּבעלּה "לאֿיּוכל יתעּלה: ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאמרֹו

לקחּתּה" לׁשּוב ׁשּלחּה  על והעֹובר . ְְְְִֵַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָלאו

ּביבמֹות. מקֹומֹות ְְִַָָּבכּמה

ה'תש"ע מנחםֿאב ד' חמישי יום

.Â  ‡ Â
.Ë  Â

הקודם ביום נדפסה השנ"ו ְִַַָהּמצוה

― הרט"ז הּיבםהּמצוה ׁשּיּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

והּוא זרע, הּניח ולא מת אם אחיו ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹאׁשת
עליה" יבא "יבמּה יתעּלה: אמרֹו  . ְְְִֶֶַָָָָָָֹ

המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּוכבר
יבמֹות. מּסכת ּכלֹומר ְְֶֶַַָָלּה,

ה'תש"ע מנחםֿאב ה' שישי יום

.È  Â
― הרי"ז ׁשּתחלֹוץהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ

היבמה  ,יּׂשאּנה לא אם ליבמּה ְִִִֶַָָָָָָֹ
רגלֹו" מעל נעלֹו "וחלצה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָוהּוא

  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָּוכבר
ּוכבר יבמֹות. מּסכת והיא ,לכ המיחדת ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבּמּסכּתא

לׁשֹונם ידעּת   יּבּום "מצות : ְְְִִַַָָָ
  ,"חליצה למצות ְְֲִִֶֶַָקֹודמת

אףֿעלּֿפי "יבמֹות", לּמּסכּתא קראּו ְְְְִִֶַַַַָָָָּולפיכ
ּכאחד. והחליצה הּיּבּום ּדיני ּכֹוללת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהיא

ה'תש"ע מנחםֿאב ו' קודש שבת יום

.  ‡ Â
יוםראשוֿןשבתקודשכ"חתמוזֿו'מנחֿםאב
― השנ"ז ּבניהּמצוה ׁשאר ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ

היבמה על מּלבֹוא אדם     ְִַַָָָָָ
זּקת ּתחת ּכׁשהיא     ְִִֶַַַ

   ֿלא" אמרֹו: והּוא ְְְָָָֹיבמּה,
זר" לאיׁש החּוצה אׁשתֿהּמת תהיה  ְְִִֵֵֶֶַַָָ

.והּוא היא לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר .ְִֵֶֶַָָָ
ּביבמֹות. זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִִֵָָָָּוכבר
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(„È).‰„˘ „Óˆ ‰ÚÓ ÈˆÁÎשיעור בתוך

מחרישת של מענה חצי מלא קרקע, מדת
בשדה: החורשת בקר תלםÚÓ‰.צמד הוא

וגבורה בלע"ז, ריי"א שקורין המחרישה,
לזה, זה קרובים שהיו זו, היא גדולה

זה: את זה לעזור ‰ˆÌÈÙÂ(ÊË)ונכונים
.ÏÂ‡˘Ïבגבעת לשאול היו אשר הצופים

בלע"ז: אישקאגט"ש צופים; ‰Â‰בנימן,

.ÔÂÓ‰‰,וילך ממקומו נמוג פלשתים, של
ישראל: לצד הלום (בראשיתכמוÂÓ‚.וקרב

יב) ונע:ד נד :(ÊÈ).Â„˜Ù,פקידה לשון
יח)כמו ז לבקרים:(איוב ותפקדנו :

(ÁÈ).ÌÈ‰Ï‡‰ ÔÂ‡ ‰˘È‚‰:ותומים אורים
.‡Â‰‰ ÌÂÈ ÌÈ‰Ï‡‰ ÔÂ‡ ‰È‰ ÈÎהמקרא

שם האלהים ארון היה כי אחת, תיבה חסר
ההוא: ביום

 
(„È).‰Â˘‡‰ ‰ÎÓ‰ישראל רדפו כאשר זה לאחר כי

בהם: להכות עוד הוסיפו ÂÎÂ.אחריהם, ‰ÚÓ ÈˆÁÎ
כי לזה, זה קרובים היו האלו שהעשרים עם לומר: רצה
בצמד האדם יחרוש אשר מענה חצי מרחק בשיעור עמדו
לאלו: אלו עזרו לא זאת כל עם בהשדה, בקר

(ÂË).ÈÁ˘Ó‰Â ˆÓ‰גם המשחית, ואנשי המושל
לבב: אמיצי להיות מדרכם כי עם חרדו, Ê‚Âהמה

.‡‰:והפלגה גוזמא בלשון „ÁÏאמר È‰Â
.ÌÈ‰Ï‡ל היתה ירצההמחנה כאשר כי גדולה, חרדה

כמו 'אל' למלת סומכו מה, דבר י]:להגדיל פ [תהלים

אל: ארזי ÏÂ‡˘Ï.(ÊË)וענפיה ÌÈÙÂˆ‰שהיו הצופים
בנימן: בגבעת המה‰‰ÔÂÓ.לשאול פלשתים, של

יותר: פעם בכל ומוכים והולכים ראוÂ„˜Ù.(ÊÈ)נמוגים
‰‡ÌÈ‰Ï.(ÁÈ)בהשגחה: ÔÂ‡ ‰˘È‚‰:עליהם נעלה אם ותומים, באורים לפניו Ï‡˘È.לשאול ÈÂ:לומר רצה

ובתוכם: ישראל בני עם היה „.(ËÈ)הארון „Úהולך ההמון היה ותומים, באורים לשאול הכהן אל שדבר בעוד
וההכאה: הנמיגה בדבר Í„È.ומתרבה ÛÂÒ‡זמן עוד אין כי ותומים, האורים מלפתוח להמנע עצמך אל ידך הכנס

בהם: לשאול

 
(„È).‰ÚÓכשיעור החורש שיחרוש הישר, הקו הוא

השדה, כל כלותו עד כמדתו, אצלו וחורש וחוזר הראוי,
ג)כמו קכט למעניתם:(תהלים האריכו :.„Óˆ:זוג
(ÂË).Ê‚Â:רעדה במקום‰ˆÌÈÙÂ.(ÊË)ענין העומדים

במלחמה: נעשה מה לראות למרחוק צופים ומשם גבוה,
.ÔÂÓ‰‰:רב מוכהÂÓ‚.העם לומר, ורוצה המסה, ענין
כמוÌÂÏ‰Â.ומנוגע: הכאה, כו)ענין ה והלמה(שופטים :
כמוÂ„˜Ù.(ÊÈ)סיסרא: השגחה, טו)ענין טו זכרני(ירמיהו :
Ï‡˘È.הקריבה:‰‚È˘‰.(ÁÈ)ופקדני: ÈÂהיא הוי"ו

וכן עם, ה)במקום א ורוצה(שמות במצרים, היה ויוסף :
יוסף: עם כמו‡ÛÂÒ.(ËÈ)לומר הכנסה, מטענין (בראשית

רגליו:לג) ויאסוף :(Î).˜ÚÊÈÂ:אסיפה ענין

           
  

ּובהעּדר הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבארץ
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻחכמים

 ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבארץ
עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ּבחּוצה ְְֲֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָחדׁשים

ּבּתלמּוד ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׁש ּובזה ― ְְְִֵֵֶֶַַָָ
והּידּוע ּגדֹול, הּגדֹולקׁשי ּדין ּבית ּתמיד ּכמעט ְְִִִִֵַַַַָָָָ

חדׁשים ׁשּיקּבעּו והם יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאמנם
אצלם המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ְְְְִִִֶַַַָָָָֻויעּברּו

יחד. ְְְִַַָָּובהתקּבצם

ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֶָָָָֹֹויׁש
חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ולא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹידעּוהּו
ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו זה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָהינּו:
ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ואֹומרים ׁשּבידינּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹֹהעּבּור
חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו חׁשּבֹוננּו ּבגלל לא ― חג ְְִִֵֶֶַַַָֹזה
ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ׁשּבית מּפני אּלא אפן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּבׁשּום
ּומּפני חדׁש, ראׁש אֹו חג זה יֹום קבעּו ּכבר ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹֹיׂשראל
הּוא חג, הּיֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ְֵֶֶֶַַָָֹֹׁשהם
זֹו ּפעּלתם ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג ְְֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻנעׂשה
לנּו ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָעל

ּבּקּבלה  אתם "אׁשרּֿתקראּו : ְְֲִֶַַָָָֹ
  ,"אּלּו אּלא מֹועדֹות לי אין ―ֲִֵֵֶָ

אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם יאמרּו אׁשר ְְֲֲֲִֵֵֶֶַֹּכלֹומר:
לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, אפּלּו אנּוסין אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֶָָָֻׁשֹוגגין
ּכדי אּלא חׁשּבֹון הּיֹום עֹוׂשים אנּו ואין ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבקּבלה.
ּכיון ארץֿיׂשראל, ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו אתֿהּיֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנדע
לא ― הּיֹום וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹׁשּבסדר
על לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ְְְְִִִִַַָָָָֹּבראּיה;
מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָחׁשּבֹוננּו.

    .היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ
ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָוהנני
לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָארץ
ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי זאת, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹֹמּלעׂשֹות

ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה אתֿׁשארית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻיׁשרׁש
ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ולא ּבנמצא, ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבית
היה לא אז הרי ― יׂשראל ּבארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנסמ
ׁשאין לפי אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹחׁשּבֹוננּו
ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלנּו
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא ְְְְֳִִִִֶַַָָָָָחדׁשים
ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַָׁשּבארנּו

מירּוׁשלם"  לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם . ְְִִִִִֵֵֶָָ
יתּבאר זה, ׁשּבענין הּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדעה
ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו ְֵֵֵֶֶַַָָָלֹו
על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש ְְְִִִֵֵַַַָָוהּנה
ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָיסֹודֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָחדׁשים

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת אתֿהחּקה ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
 אמרּו .    : ְָ

ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ"מלּמד
לּמֹועד" הּסמּו     ֵַַָ

ואמרּוֿאת מעּברין ׁשאין "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶַַָ
אּלא אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחדׁש
ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ְְִִִַַַַָָָָּבּיֹום?

הּׁשנה" "לחדׁשי יתעּלה:  אמרּו , ְְְְִֵֶַַָָָָ
מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָ

אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ― ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹימים"
ימים" "חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש   ְִֵֶֶַָָָֹֹ

אּתה ואין לחדׁש מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ―ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
האביב" אתֿחדׁש "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". ְְְִֵֶֶַָָָָָֹמחּׁשב

  חֹובה ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ―ְְִֶֶַַָָָ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ְְְְְִִִֶֶַָָָָׁשּנׁשמֹור

חּמה      ַָ
ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מּסנהדרין א' הּׁשנהּבפרק ראׁש ּובמּסכת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבברכֹות וגם

יוםשבתקודשי"דתמוז
. ְְִַָ
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(„È).‰„˘ „Óˆ ‰ÚÓ ÈˆÁÎשיעור בתוך

מחרישת של מענה חצי מלא קרקע, מדת
בשדה: החורשת בקר תלםÚÓ‰.צמד הוא

וגבורה בלע"ז, ריי"א שקורין המחרישה,
לזה, זה קרובים שהיו זו, היא גדולה

זה: את זה לעזור ‰ˆÌÈÙÂ(ÊË)ונכונים
.ÏÂ‡˘Ïבגבעת לשאול היו אשר הצופים

בלע"ז: אישקאגט"ש צופים; ‰Â‰בנימן,

.ÔÂÓ‰‰,וילך ממקומו נמוג פלשתים, של
ישראל: לצד הלום (בראשיתכמוÂÓ‚.וקרב

יב) ונע:ד נד :(ÊÈ).Â„˜Ù,פקידה לשון
יח)כמו ז לבקרים:(איוב ותפקדנו :

(ÁÈ).ÌÈ‰Ï‡‰ ÔÂ‡ ‰˘È‚‰:ותומים אורים
.‡Â‰‰ ÌÂÈ ÌÈ‰Ï‡‰ ÔÂ‡ ‰È‰ ÈÎהמקרא

שם האלהים ארון היה כי אחת, תיבה חסר
ההוא: ביום

 
(„È).‰Â˘‡‰ ‰ÎÓ‰ישראל רדפו כאשר זה לאחר כי

בהם: להכות עוד הוסיפו ÂÎÂ.אחריהם, ‰ÚÓ ÈˆÁÎ
כי לזה, זה קרובים היו האלו שהעשרים עם לומר: רצה
בצמד האדם יחרוש אשר מענה חצי מרחק בשיעור עמדו
לאלו: אלו עזרו לא זאת כל עם בהשדה, בקר

(ÂË).ÈÁ˘Ó‰Â ˆÓ‰גם המשחית, ואנשי המושל
לבב: אמיצי להיות מדרכם כי עם חרדו, Ê‚Âהמה

.‡‰:והפלגה גוזמא בלשון „ÁÏאמר È‰Â
.ÌÈ‰Ï‡ל היתה ירצההמחנה כאשר כי גדולה, חרדה

כמו 'אל' למלת סומכו מה, דבר י]:להגדיל פ [תהלים

אל: ארזי ÏÂ‡˘Ï.(ÊË)וענפיה ÌÈÙÂˆ‰שהיו הצופים
בנימן: בגבעת המה‰‰ÔÂÓ.לשאול פלשתים, של

יותר: פעם בכל ומוכים והולכים ראוÂ„˜Ù.(ÊÈ)נמוגים
‰‡ÌÈ‰Ï.(ÁÈ)בהשגחה: ÔÂ‡ ‰˘È‚‰:עליהם נעלה אם ותומים, באורים לפניו Ï‡˘È.לשאול ÈÂ:לומר רצה

ובתוכם: ישראל בני עם היה „.(ËÈ)הארון „Úהולך ההמון היה ותומים, באורים לשאול הכהן אל שדבר בעוד
וההכאה: הנמיגה בדבר Í„È.ומתרבה ÛÂÒ‡זמן עוד אין כי ותומים, האורים מלפתוח להמנע עצמך אל ידך הכנס

בהם: לשאול

 
(„È).‰ÚÓכשיעור החורש שיחרוש הישר, הקו הוא

השדה, כל כלותו עד כמדתו, אצלו וחורש וחוזר הראוי,
ג)כמו קכט למעניתם:(תהלים האריכו :.„Óˆ:זוג
(ÂË).Ê‚Â:רעדה במקום‰ˆÌÈÙÂ.(ÊË)ענין העומדים

במלחמה: נעשה מה לראות למרחוק צופים ומשם גבוה,
.ÔÂÓ‰‰:רב מוכהÂÓ‚.העם לומר, ורוצה המסה, ענין
כמוÌÂÏ‰Â.ומנוגע: הכאה, כו)ענין ה והלמה(שופטים :
כמוÂ„˜Ù.(ÊÈ)סיסרא: השגחה, טו)ענין טו זכרני(ירמיהו :
Ï‡˘È.הקריבה:‰‚È˘‰.(ÁÈ)ופקדני: ÈÂהיא הוי"ו

וכן עם, ה)במקום א ורוצה(שמות במצרים, היה ויוסף :
יוסף: עם כמו‡ÛÂÒ.(ËÈ)לומר הכנסה, מטענין (בראשית

רגליו:לג) ויאסוף :(Î).˜ÚÊÈÂ:אסיפה ענין

           
  

ּובהעּדר הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבארץ
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻחכמים

 ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבארץ
עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ּבחּוצה ְְֲֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָחדׁשים

ּבּתלמּוד ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׁש ּובזה ― ְְְִֵֵֶֶַַָָ
והּידּוע ּגדֹול, הּגדֹולקׁשי ּדין ּבית ּתמיד ּכמעט ְְִִִִֵַַַַָָָָ

חדׁשים ׁשּיקּבעּו והם יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאמנם
אצלם המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ְְְְִִִֶַַַָָָָֻויעּברּו

יחד. ְְְִַַָָּובהתקּבצם

ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֶָָָָֹֹויׁש
חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ולא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹידעּוהּו
ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו זה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָהינּו:
ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ואֹומרים ׁשּבידינּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹֹהעּבּור
חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו חׁשּבֹוננּו ּבגלל לא ― חג ְְִִֵֶֶַַַָֹזה
ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ׁשּבית מּפני אּלא אפן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּבׁשּום
ּומּפני חדׁש, ראׁש אֹו חג זה יֹום קבעּו ּכבר ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹֹיׂשראל
הּוא חג, הּיֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ְֵֶֶֶַַָָֹֹׁשהם
זֹו ּפעּלתם ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג ְְֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻנעׂשה
לנּו ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָעל

ּבּקּבלה  אתם "אׁשרּֿתקראּו : ְְֲִֶַַָָָֹ
  ,"אּלּו אּלא מֹועדֹות לי אין ―ֲִֵֵֶָ

אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם יאמרּו אׁשר ְְֲֲֲִֵֵֶֶַֹּכלֹומר:
לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, אפּלּו אנּוסין אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֶָָָֻׁשֹוגגין
ּכדי אּלא חׁשּבֹון הּיֹום עֹוׂשים אנּו ואין ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבקּבלה.
ּכיון ארץֿיׂשראל, ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו אתֿהּיֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנדע
לא ― הּיֹום וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹׁשּבסדר
על לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ְְְְִִִִַַָָָָֹּבראּיה;
מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָחׁשּבֹוננּו.

    .היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ
ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָוהנני
לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָארץ
ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי זאת, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹֹמּלעׂשֹות

ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה אתֿׁשארית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻיׁשרׁש
ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ולא ּבנמצא, ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבית
היה לא אז הרי ― יׂשראל ּבארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנסמ
ׁשאין לפי אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹחׁשּבֹוננּו
ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלנּו
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא ְְְְֳִִִִֶַַָָָָָחדׁשים
ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַָׁשּבארנּו

מירּוׁשלם"  לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם . ְְִִִִִֵֵֶָָ
יתּבאר זה, ׁשּבענין הּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדעה
ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו ְֵֵֵֶֶַַָָָלֹו
על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש ְְְִִִֵֵַַַָָוהּנה
ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָיסֹודֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָחדׁשים

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת אתֿהחּקה ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
 אמרּו .    : ְָ

ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ"מלּמד
לּמֹועד" הּסמּו     ֵַַָ

ואמרּוֿאת מעּברין ׁשאין "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶַַָ
אּלא אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחדׁש
ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ְְִִִַַַַָָָָּבּיֹום?

הּׁשנה" "לחדׁשי יתעּלה:  אמרּו , ְְְְִֵֶַַָָָָ
מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָ

אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ― ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹימים"
ימים" "חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש   ְִֵֶֶַָָָֹֹ

אּתה ואין לחדׁש מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ―ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
האביב" אתֿחדׁש "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". ְְְִֵֶֶַָָָָָֹמחּׁשב

  חֹובה ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ―ְְִֶֶַַָָָ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ְְְְְִִִֶֶַָָָָׁשּנׁשמֹור

חּמה      ַָ
ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מּסנהדרין א' הּׁשנהּבפרק ראׁש ּובמּסכת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבברכֹות וגם

יוםשבתקודשי"דתמוז
. ְְִַָ
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(‰).‡ÂÏÓ‰ ˙‡ ˜ÊÁÈÂה')דוגמא ב' (שמואל

המלוא: את ÂÏ.ויבן ÁÏ˘ ˘ÚÈÂזיין כלי
בידו שלחו ואיש כצ"לדוגמת פ"י כ"ג ב' (ד"ה

המיםיוש"ה) שלחו ד')איש Ó‰(È):(נחמיה ÏÚ
.ÈÁËÂ ˙‡שכתוב י"א)לפי ב' בה'(במלכים

במלך וימרד שם כתיב וגם בטח ישראל אלהי
שמרדת בוטחים אתם מה על אמר לכן אשור

ÈÏ˘ÂÈ.בי: ÂˆÓ È˘ÂÈÂ(כאן)כדכתיב

ובצמא: ברעב Â‰È˜ÊÁÈ.(È)למות ‡Â‰ ‡Ï‰

היה אם ואפילו פשע הוא הלא באלהיו הבוטח
לו חטא כי עוזרו יהיה לא לו לעזור יכולת
ויאמר מזבחותיו ואת במותיו את שהסיר
תשתחוו אחד מזבח לפני ולירושלים ליהודה
אחד מזבח לפני יהודה שישתחוה מוטב ולא
מועיל ומה ויותר שנים או אחד לפני וירושלים
אותן שכל סבורים שהיו כזה רב לעם אחד

כדלעיל שהסיר האשרה(ל"ח)במות את ויגדע
ישראל: אלהי לשם בנוים שהיו וגו'

 
(‰).'ÂÎÂ ÏÚÈÂמן למעלה החומה את הגביה ר"ל

חומהÂÁÏÂˆ‰.המגדלות: עוד בנה ההיא החומה מן
דוד: בעיר שהיתה המלוא פרצות וחיזק ÚÂÊ(Á)אחרת

.˘:בשר זרוע ÈÎÏ˘.(Ë)עזרת ÏÚ ‡Â‰Âהיה אז
ממשלתו: אנשי כל ועמו לכיש על È˜ÊÁÈ‰.נלחם ÏÚ

יחזקיה: אל ששלח לומר המקרא ראשית על ÂÎÂ'.(È)חוזר ‰Ó ÏÚמידי להנצל מה בטחון לכם היה אם כאומר
בידי נמסרים תהיו ובע"כ אין ובטחון הואיל אבל טוב תכלית להשיג מה זמן ובמצוק במצור לשבת מהראוי היה

אותי: ועבדו אלי מיד צאו במצור לשבת לכם Â‰È˜ÊÁÈ.(È‡)מה ‡Ï‰ברעב שתמותו תועיל יחזקיה הסתת כאומר
בטחון: זה ואין יצילנו ה' אומר כי היא לטובה ולא ‰Â‡.(È)ובצמא ‡Ï‰הנעשים הבמות הסיר בעצמו הוא הלא כי

יעזרו: א"כ ואיך האלוה בעבודת א"כ ומיעט וכו' תשתחוו אחד מזבח לפני לכם ואמר למקום

 
(‰).‡ÂÏÓ‰אחריך קראו כמו העם לאסיפת מוכן מקום
יב)מלא בידו˘ÁÏ.:(ירמיה שלחו ואיש כמו חרב קבוצת

כג) ושבר:˙Â˙Á.(Ê):(לעיל פחד העם:‰‰ÔÂÓ.ענין רבוי
.:וחזק ומצוק:ÂˆÓ.(È)גדול צר מל'

    

 

ע"א י דף        
      (י (קהלת  

         
         

         
       
       
        

            
              

   



   
   

 
    

 
      
   

  
   

   

   

אל תלהי יה ל ה  ְֲִִַַַָָָ
?ה מ ל   י ְְְֲִִֶַַַַָָֹ


    ראמה ראיה י היכ= ְְִֵֵֵַָָָָ

י רי ה לה האמת י ל תריְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻל
אמת? ר ל י=   ְֱֶַַַ

 אה רי  המלכי ה רי= ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
 ראה יממ   ה ְְִִִַַָ

ה יממ    ְִַַָ
ה מ כליא יה=רה ל ְְִִִֶַַַַַָָָ

יי ל =תה ְִִֶַָ
 ריתא כמיה = ל ְְֲִִֶַַָָָ

ה ה יר א =אכלי ְְִִֵַַַָָָָָ
המאכל י=   ְֲִַַָָ

ה תא רילה יי אי  ל מל ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹא
  לה ת האכל הת ְִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

הה לה ריה ריה ל  ְְֲִִִַַַַַַָָָָאר
היאה  ימהר מא אי ְְִִִֵֶַָָָ

ילל ְְֵַָהמיה
אל לא ה הרי ?האמ=רי  ְְֲֲֲֵֵֶָָָָֹ

ההיא     ִָָ
אמר א ר לת ימה ה ר כמיְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָה

ה   ה  ָָָָ
ה היא הריה ת ר היא ְְֳִִִֶַַַָָָָ

מ    ת ה  ְֵַַַ
יתה הה אר רית  לי= ְֲִִִִַַַַַָָ

מלא ראה י יא כלת ת מלא אי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיי
   ר   מלה אמרה =לא ְְְִֵֶֶָָָֹ

מתל א אה=   =לא ֵֶֶֶֶַַָֹ
הא=ררמה א  ְִֶַַָֹ
ר רמה אכל הא א=  א=י ְִֵֶַַַָָֹ

תאר ת ה ל המארת הלה את את ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻל
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שבועות. פרק ראשון - שבועות שתים דף יד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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שבועות. פרק שני - ידיעות הטומאה דף יד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד קל
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א סעיף הנר תחת הנתנים כלים דין רסה, סימן ב חלק
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   מצוה של אינו אפילו נר כל -.

   אש לכבות שאסור כשם היינו -
בשבת אש כיבוי למהר אסור כן - .בשבת

    שמן ריבוי בנר נשאר אפילו -
מכבה, משום חייב - שבת מוצאי עד לדלוק המספיק
גובה מיד נפחת - הנר לתוך לרדת השמן שמפסיק שברגע

אורה ומכהה הפתילה מן ומתרחק שבנר .השמן

 נקרא במים גבלו אם - שכתשו חרס -
.'חרסית'

   שבנר השמן מן להסתפק שאין -
ומכהה הפתילה מן השמן את שמרחיק משום - עצמו
לנגוע שאין איסור מחמת כמוקצה השמן דין ולכך - אורה

.בו

 
סק"א.1) קו"א
לתוך2) המטפטף שמן עם כלי להניח שלא לגזור הוסיפו ולכך

יסתפק שמא גזירה מחמת מהנר ההסתפקות איסור אין אבל הנר,
יסתפקו שלא רק אלא הכלי להניח לאסור אין שאז עצמו מהנר
שהוקצה משום האיסור אין וכן לגזירה), גזירה (דהוא מהכלי
משום לא וכן מצוה, של נר על רק מדובר אין שהרי - למצוותו
קודם במוקצה השמן לאסור שאין כיון - לאיסורו שהוקצה

סק"ב). ערה סי' קו"א עוד וראה סק"א, (קו"א לנר שירד
(3. מותר יפה דולק שהוא שמן של נר יו"ט): (לגבי ח סעיף

נרות לשתי שיחלקנו עד באמצעיתו שיבעירנו ע"י לקצרו .
כדי אלא השני חלק להדליק כלל צריך אינו אפילו דולקות

במהרה. הנר שישרף
אחר בדבר או בסכין מלמטה שיחתכנו ע"י לקצרו אסור אבל

מפני כולו ישרף שלא עליו וחס מאוד גדול נר הוא אם אפילו
(היינו הבערה ריבוי ע"י שלא הנר כיבוי למהר גורם שהוא
ולהלכה - הכיבוי שממהר אף הנר בקיצור איסור אין זו שלדיעה
יש אחר באופן אבל הבערה, ריבוי של באופן רק להקל נהגו

סק"ב). בקו"א שם כמבואר תורה באיסורי להחמיר
שבתוך4) משמן המסתפק לגבי ו סעיף תקיד מסי' משמע כן

המטפטף שבכלי השמן בכל במסתפק הדין הוא וכן עצמו הנר
מהפתילה. מעט להתרחק שבנר לשמן מיד שגורם לנר

שפירשו5) ויש (ובכ"מ), ב משנה פ"י כלים להרמב"ם פיה"מ
פ"ג כלים רע"ב (ראה החרס ממנה שעושים לאדמה שהכוונה

חרסית). ד"ה א. סט, דף קמא בבא ותוס' רש"י ז, משנה
סק"א.6) כאן וקו"א ס"ו, תקיד סי' ראה

•
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קמ   

     

Áלקבוע אדם בני שדרך גמור בלחם אמורים דברים במה
דרכם שאין לפנינו שיתבארו לחמים מיני אבל עליו סעודתו
עליהם מברכים אין עליהם סעודתם לקבוע אדם בני רוב של
מעין אחת וברכה מזונות מיני בורא רק המזון וברכת המוציא
סעודה לקבוע רגילים שאחרים שיעור אוכל כן אם אלא שלש
כוללת מזונות מיני בורא שברכת לפי כזה שיעור על לפעמים
אלא הלחם על המוציא לברך קבעו ולא מזון שהוא הלחם גם
סעודה עליו קובעים שאין לחם וכל הלב שסועד חשיבותו מפני

לסעוד. כדי בו יש כן אם אלא חשיבותו בטלה

מפני אלא עליו קבעו לא המזון ברכת של ברכות ד' וכן
לא שהרי ג' מעין אחת בברכה די היה התורה שמן חשיבותו
הארץ על אלהיך ה' את וברכת אחת פעם אלא בתורה נאמר
ועל המזון על לברך זה מפסוק ודרשו לך נתן אשר הטובה
תקנו שחכמים אלא לכולם אחת בברכה ודי המקדש ועל הארץ
שרגילים בלחם אלא תקנו ולא עצמו בפני אחד כל על לברך
עליהם לקבוע רגילין שאין לחמים מיני אבל עליו סעודה לקבוע
התורה מן אחריהם לברך שנתחייב מהם ושבע אכל הוא אפילו

א כן אם אלא תורה של ג' מעין אחת בברכה שבנידיו שיעור כל
רוב אם אבל במקרה זה לחם מין כשאוכלים עליו קובעים אדם
בטלה עליו קובע שהוא פי על אף עליו קובעים אין אדם בני

אדם. בני רוב אצל דעתו

ודברים בשר עמו ואכל עליו סעודתו קבע הוא אם מקום ומכל
אחרים וגם ששבע עד גמור לחם בסעודת שנוהגים כמו אחרים
שאכל כמו דברים שאר עמו אוכלים אם עליו לקבוע רגילים
לבדו ממנו שבע הוא אם וכן המזון וברכת המוציא מברך הוא
ליפתן באיזה אותו כשמלפתין ממנו לשבוע רגילין אחרים וגם

המזון. וברכת המוציא מברך

אינו כאן האמור סעודה קביעות ששיעור למד אתה ומכאן
פחותה שהיא ביצים כג' שהוא בעירוב האמור סעודה כשיעור
סעודת אינה אבל עליה סעודה ושם הבריאים עניים שבסעודת
ודברים לפתן בלא לבדו ממנו (כשאוכלין הבריאים אדם בני רוב
מה שאל"כ סעודות) לב' לגולגולת עומר כשיעור (אלא אחרים)
ליפתן איזה עם עליו קובעים שאחרים שיעור לשער כאן הועילו
ביצים מכג' בפחות עליה סעודה שם אין ליפתן ידי על גם הרי
תחומין עירובי של סעודות בשתי הצריכו למה שאל"כ פת
ליפתן ע"י סעודות לב' ראוי מכן פחות אם פת סעודות כשתי
מב' פת של מליפתן וחומר מקל תחומין לערובי בזה די יהא
הללו. סעודות בב' הנאכלת הפת שכן כל בו שמערבין סעודות

מזונות מיני בורא ובירך מעט לאכול בדעתו היה מתחלה ואם
עליו [סעודה] קובעים אדם בני שרוב שיעור ואכל נמלך ואח"כ
כגון לפניו המוציא בירך שלא אע"פ המזון ברכת אחריו יברך
שנמלך אחר לפניו שנשאר במה סעודה קביעות כדי היה שלא
מה מלבד סעודה קביעות כשיעור עוד לאכול נמלך אם אבל
לברך וא"צ תחילה המוציא ולברך ידיו ליטול צריך כבר שאכל
עם שמצטרף לפי אכל שכבר מה על ג' מעין אחת ברכה תחילה
אחד לחם מין ששניהם כיון המזון בברכת להפטר שיאכל מה
לחם סעודת לפני ג' מעין ברכה שטעון דבר באוכל משא"כ
צריך אלא המזון בברכת להפטר זה עם זה מצטרפין שאין גמור

ר"ח: בסי' שיתבאר כמו ג' מעין אחת ברכה תחילה לברך

Ëלקבוע אדם בני של דרכם שאין לחמים מיני הם ואלו
וטרוקנין ולחמניות בכיסנין הבאה פת עליהם סעודתם

וטריתא.

כיס כמין עשויה פת שהיא מפרשים יש בכיסנין הבאה פת
או שקדים או בצוק"ר או בדבש אפייתה קודם אותה שממלאין
עצמה שהעיסה אע"פ תבלין או פירות מיני כל שאר או אגוזים
משקה שום בלא במחבת או בתנור ונאפת לבד במים נילושה

עפי" מה(כגון זה ובכלל פלאדי"ן) פאווי"דלא או פלאדי"ן ל
אותה וממלאים וכפולה רחבה עיסה בפורים שעושים
בפת הכוונה ועיקר מאוד רב הוא המילוי אם ואפילו בשומשמין
בטל ואינו חשוב הוא דגן מין מקום מכל המילוי לאכילת זו
בורא עליו מברכין ולכך ממנו רב שהוא ואע"פ המילוי לגבי
דגן. למין טפל שהוא זו בברכה נפטר המילוי וגם מזונות מיני

שבה העיסה שהיא הדגן מין לאכילת ג"כ שמתכוונין והוא
כלל מתכוונין אין אם אבל הכוונה עיקר זו שאין אע"פ המילוי
עליהם מרקחת שנותנים דקין רקיקין אותם כגון העיסה לאכול
שבאים רק העיסה לאכול כלל מתכוונים שאין ידוע שהדבר
הם הרי מהדבש הידים יטנפו שלא כדי עליהם המרקחת לדבק
אכל אם ואפילו פוטרתן המרקחת וברכת המרקחת לגבי טפלים
אלו במדינות אבל לבדם הרקיקים ונשארו המרקחת תחלה
פלאדי"ן) לעקו"ך (שקורין הדובשנין על המרקחת שמניחים
ומברך הדובשנין אכילת על ג"כ כוונתו א"כ למאכל שטובים
למין טפילה שהיא המרקחת את ופוטר מזונות מיני בורא עליהם

דגן:

Èאחר לבדה שאוכלה פי על אף אליה טפל שהמילוי עיסה וכל
מזונות מיני בורא אלא עליה מברך אינו ממנה המילוי שנטל
אם אבל בכיסנין באה היתה אפייתה ובשעת הואיל המוציא ולא
ברכה עליו מברך לבדו ממנה שנטל המילוי אלא אוכל אינו

העץ. פרי בורא או האדמה פרי בורא או שהכל לו הראויה

דרך שאין מדברים בהם וכיוצא מפירות הוא כשהמילוי זה וכל
למזון ולא הפת את בהם ללפת לא עליהם סעודה לקבוע
בסימן כמ"ש ולתענוג סעודה לקנוח אותם אוכלים אלא ולשובע
על ג"כ סעודה לקבוע אדם בני רוב של דרכם אין ולכן קע"ז
בני שדרך מדברים הוא המילוי אם אבל מהם הממולאת הפת
ודגים בשר כגון הפת את בהם ללפת עליהם סעודה לקבוע אדם
למזון עליהם סעודה לקבוע שדרך (או וירקות וביצים וגבינה
וכל ותרדין כרוב כגון הפת בהם מלפתין שאין אע"פ ולשובע
שיתבאר כמו הסעודה) מעיקר שהם קדירה ממעשה בהם כיוצא
לחם מתורת בו הממולאת הפת את מוציא זה מילוי אין שם
אדם בני רוב אין זו על שגם לפי עליו קובעים שהכל גמור
שהמילוי כיון שבה המילוי מפני עליהם סעודה מלקבוע נמנעים
למזון (או הפת את בו ללפת סעודה עליו לקבוע ג"כ ראוי

ולשובע).

וגבינה בשר למילוי פירות מילוי בין חילוק שאין אומרים ויש
אוכל א"כ אלא מזונות מיני בורא מברך ולעולם בהם וכיוצא
הראשונה כסברא והעיקר עליו קובעים אדם בני שרוב שיעור
אלא סעודה קביעת משיעור פחות מהם יאכל לא שמים וירא

שיתבאר: כמו ולשובע למזון הסעודה בתוך
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‡Èבדבש שנילושה פת היא בכיסנין הבאה שפת מפרשים ויש
או ביצים במי או בשמן או בשומן או וחמאה בחלב או
בה עירב ואפילו ממים חוץ משקין בשאר או ויין פירות במי
מיני בורא עליו מברכין משקין משאר הוא הרוב אם מים מעט
מוציאין אין המשקין שכל ואע"פ ג' מעין אחת וברכה מזונות
אין מקום מכל חלה לענין לחם מתורת בהם שנלושה העיסה
לפיכך במים שנלושה פת על אלא סעודה לקבוע אדם בני דרך
אלא המזון וברכת המוציא לברך גמור לחם חשיבות בה אין
בה עירב אם וכן עליו קובעים אדם בני שרוב שיעור אוכל א"כ
אם ואפי' לבד במים שנלושה אע"פ ממים יותר הרבה תבלין
הם והתבלין הדבש שכמעט מקמח יותר ודבש תבלין בה עירב
אצלם טפל הקמח אין ולהקפותם לדבקם הוא והקמח עיקר
מדבק שהקמח מה שמלבד לפי להם הראויה ברכה עליהם לברך
הסתם ומן לאכילה ג"כ ומתקנו מכשירו הוא התערובת ומקפה
וכיון ולהכשיר לדבק שניהם דעת על זה בתערובות הקמח ניתן
ג"כ שבא כל בתערובת בטל ואינו חשוב הוא דגן מין שהוא
מזונות מיני בורא זו תערובת על מברכין ולכן לאכילה להכשירו
תערובת על המזון ברכת מברך סעודה קביעות שיעור אכל ואם
בקמח תבואה קמח תערובת על המזון ברכת שמברכין (כמו זה
פרס אכילת בכדי כזית בתערובת יש אם פת מהם שעשה קטניות
במים שנילושה עיסה אבל לקמן) שיתבאר כמו תבואה קמח
נרגש ותבלין הדבש שטעם אע"פ ותבלין דבש מעט בה ועירב
וברכת המוציא אלא מזונות מיני בורא עליה מברכין אין בעיסה
ושומן ושמן וחמאה חלב במעט וכן מים שהרוב כיון המזון
עוגות שאופין עושים יפה כן ועל פירות ומי משקין ושאר
מעט רק שם אין כי משנה ללחם קוכ"ן) שמאל"ץ (שקורין

שומן:

Èאפילו שנלושה פת היא בכיסנין הבא שפת מפרשים ויש
שעושים אלא ממולאת ואינה מתובלת אינה ואפילו במים
להשביע כדי ולא לתיאבון אותה וכוססין יבשות עוגות אותה

קיכלי"ך). (שקורין

בספק ובפרט כולם כדברי סופרים בדברי להקל יש הלכה ולענין
אחת שלסברא מה על ברכות ד' המזון ברכת לברך שלא ברכות
אכל אם אף תורה של ספק כאן אין כי ג' מעין אחת בברכה די
מן שהרי התורה מן המזון בברכת חייב שהוא שביעה כדי

ג'. מעין אחת בברכה לעולם די התורה

שלא המוציא לברך לו אין ג' מעין אחת ברכה שמברך וכיון
מזונות מיני בורא שברכת ועוד זו את זו סותרות ברכותיו יהיו
מכלל הוציאוהו חשיבותו שמפני אלא גמור לחם כן גם כוללת
שיש לנו ברור שאין וכל עצמו בפני ברכה לו וקבעו מזון שאר
מזון בכלל שהוא מחזקתו להוציאו אין גמור לחם חשיבות בו
יצא לא גמור לחם על מזונות מיני בורא שהמברך ואע"פ בודאי
מכל ברכתו נשתנית וחשיבות לעילוי ונשתנה הואיל חובתו ידי
להקל דבריהם של ברכות שספק יצא גמור לחם בספק מקום
שהקילו שכיון לבטלה ברכה חשש כאן אין לכתחילה ואפי'
צריכה שאינה ברכה זו אין ברכה בספק לצאת בדבריהם חכמים
לאכול ורשאי חובתו ידי בה שיוצא כיון בודאי לבטלה ואינה
ה' מברך שהרי לשקר ולא לשוא שמים שם נושא ואינו ידה על
אלא הוא מזון זה שגם אלא עוד ולא מזונות מיני שברא באמת
שאינה ברכה זו הרי זו בברכה חובתו ידי בה יוצא שכשאינו

בירך אם אפילו לשקר לא אבל לשוא שמים שם ונושא צריכה
כלל. מזון שאינו דבר על

משיעור פחות יאכל לא עצמו על להחמיר הרוצה נפש בעל וכל
והיא פירות מי או במשקין שנילושה פת (אלא סעודה קביעות
למזון הסעודה בתוך אם כי בהם) וכיוצא בפירות ממולאת

שיתבאר: כמו ולשובע

‚Èמדינות ובקצת ניבל"ש) (שקורין דקים רקיקין הן לחמניות
בקדרה ומים קמח מתערובת הנעשים (בלינע"ש) אלו
בתנור ונאפית רחבים ירקות עלי על ושופכים מאד רכה בלילה
כתנור שדינה משקה בה שאין מחבת על שופכים או העלים עם
ואח"כ בה ששפך בין בה שפך ואח"כ תחלה שהרתיחה בין
העיסה תישרף שלא המחבת שמושחין משקה ומעט הרתיחה

משקה. נקרא אינו

סעודה קביעת שיעור מהם אוכל אפילו משקה בה יש אם אבל
תורת עליהם היתה שלא לפי ג' ומעין מזונות מיני בורא מברך
בשעת ולא רכה שבלילתם כיון לישתם בשעת לא מעולם לחם
מטוגן. ולא האפוי אלא לחם ואין במשקה שנטגנו כיון אפייתם

אין עבה בלילתן שאין כל מאד רכה בלילתן שאין אותם ואפילו
נטגנו אם אפייה בשעת ולא לישה בשעת לחם תורת עליהן
גמור לחם משקה בלי במחבת או בתנור נאפו אם אבל במשקה
סעודה קביעת שיעור אכל לא אפילו המוציא עליו ומברכין הוא
עליהם לקבוע אדם בני של דרכם מאד רכה בלילתן שאין שכיון

לגמרי. עבה בלילתם שאין אע"פ לפעמים סעודה

עליהם מברכין אין מאד רכה שבלילתן שאותן אומרים ויש
אלא סעודה קביעות שיעור כשאוכל המזון וברכת המוציא
על הרבה ששפך כגון האפיה אחר מאד דקין רקיקין כשאינן
אע"פ האפיה ע"י קצת עבים שנעשו עד המחבת על או העלים
דקים רקיקים הם האפיה אחר גם אם אבל לגמרי עבים שאינן
קביעות אין ברזלים ב' בין בדפוס שאופים אותם כגון מאד
שאין לפי המזון וברכת המוציא לברך בהם מועלת סעודה
רקיקים שהם כיון האפיה בשעת גם כלל לחם תורת עליהם
כשיעור מהם לאכול שלא לדבריהם לחוש ויש מאד דקים

ולשובע. למזון הסעודה בתוך אם כי סעודה קביעות

על ושופכין ומערבין ומים קמח שלוקחים דהיינו בטריתא וכן
לחם תורת עליו שאין אומרים יש ונאפה מתפשט והוא הכירה
מיני בורא מברך סעודה קביעות כשיעור אוכל ואפילו כלל

ג'. ומעין מזונות

קמח בה ונותנים בכירה גומא שעושים דהיינו טרוקנין (אבל
כיון מקום מכל מאד רכה שבלילתה אע"פ בה מעורבים ומים
לברך סעודה קביעות בהם מועלת עבים נעשים האפיה שע"י
משיעור בפחות אבל גמור לחם כעל המזון וברכת המוציא
רכה ובלילתו הואיל מזונות מיני בורא מברך סעודה קביעות

סעודה): עליהם לקבוע אדם בני רוב דרך ואין מאוד
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הפת בברכת נפטרים אינם מתיקה מיני או הסעודה בסוף יבשות

ל לברךוצריך שצריך כמו מזונות מיני בורא בתחילה עליהם ברך
שהפת אלא קע"ז בסי' כמ"ש סעודה בקנוח שאוכלין פירות על
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קמי    

‡Èבדבש שנילושה פת היא בכיסנין הבאה שפת מפרשים ויש
או ביצים במי או בשמן או בשומן או וחמאה בחלב או
בה עירב ואפילו ממים חוץ משקין בשאר או ויין פירות במי
מיני בורא עליו מברכין משקין משאר הוא הרוב אם מים מעט
מוציאין אין המשקין שכל ואע"פ ג' מעין אחת וברכה מזונות
אין מקום מכל חלה לענין לחם מתורת בהם שנלושה העיסה
לפיכך במים שנלושה פת על אלא סעודה לקבוע אדם בני דרך
אלא המזון וברכת המוציא לברך גמור לחם חשיבות בה אין
בה עירב אם וכן עליו קובעים אדם בני שרוב שיעור אוכל א"כ
אם ואפי' לבד במים שנלושה אע"פ ממים יותר הרבה תבלין
הם והתבלין הדבש שכמעט מקמח יותר ודבש תבלין בה עירב
אצלם טפל הקמח אין ולהקפותם לדבקם הוא והקמח עיקר
מדבק שהקמח מה שמלבד לפי להם הראויה ברכה עליהם לברך
הסתם ומן לאכילה ג"כ ומתקנו מכשירו הוא התערובת ומקפה
וכיון ולהכשיר לדבק שניהם דעת על זה בתערובות הקמח ניתן
ג"כ שבא כל בתערובת בטל ואינו חשוב הוא דגן מין שהוא
מזונות מיני בורא זו תערובת על מברכין ולכן לאכילה להכשירו
תערובת על המזון ברכת מברך סעודה קביעות שיעור אכל ואם
בקמח תבואה קמח תערובת על המזון ברכת שמברכין (כמו זה
פרס אכילת בכדי כזית בתערובת יש אם פת מהם שעשה קטניות
במים שנילושה עיסה אבל לקמן) שיתבאר כמו תבואה קמח
נרגש ותבלין הדבש שטעם אע"פ ותבלין דבש מעט בה ועירב
וברכת המוציא אלא מזונות מיני בורא עליה מברכין אין בעיסה
ושומן ושמן וחמאה חלב במעט וכן מים שהרוב כיון המזון
עוגות שאופין עושים יפה כן ועל פירות ומי משקין ושאר
מעט רק שם אין כי משנה ללחם קוכ"ן) שמאל"ץ (שקורין

שומן:

Èאפילו שנלושה פת היא בכיסנין הבא שפת מפרשים ויש
שעושים אלא ממולאת ואינה מתובלת אינה ואפילו במים
להשביע כדי ולא לתיאבון אותה וכוססין יבשות עוגות אותה

קיכלי"ך). (שקורין

בספק ובפרט כולם כדברי סופרים בדברי להקל יש הלכה ולענין
אחת שלסברא מה על ברכות ד' המזון ברכת לברך שלא ברכות
אכל אם אף תורה של ספק כאן אין כי ג' מעין אחת בברכה די
מן שהרי התורה מן המזון בברכת חייב שהוא שביעה כדי

ג'. מעין אחת בברכה לעולם די התורה

שלא המוציא לברך לו אין ג' מעין אחת ברכה שמברך וכיון
מזונות מיני בורא שברכת ועוד זו את זו סותרות ברכותיו יהיו
מכלל הוציאוהו חשיבותו שמפני אלא גמור לחם כן גם כוללת
שיש לנו ברור שאין וכל עצמו בפני ברכה לו וקבעו מזון שאר
מזון בכלל שהוא מחזקתו להוציאו אין גמור לחם חשיבות בו
יצא לא גמור לחם על מזונות מיני בורא שהמברך ואע"פ בודאי
מכל ברכתו נשתנית וחשיבות לעילוי ונשתנה הואיל חובתו ידי
להקל דבריהם של ברכות שספק יצא גמור לחם בספק מקום
שהקילו שכיון לבטלה ברכה חשש כאן אין לכתחילה ואפי'
צריכה שאינה ברכה זו אין ברכה בספק לצאת בדבריהם חכמים
לאכול ורשאי חובתו ידי בה שיוצא כיון בודאי לבטלה ואינה
ה' מברך שהרי לשקר ולא לשוא שמים שם נושא ואינו ידה על
אלא הוא מזון זה שגם אלא עוד ולא מזונות מיני שברא באמת
שאינה ברכה זו הרי זו בברכה חובתו ידי בה יוצא שכשאינו

בירך אם אפילו לשקר לא אבל לשוא שמים שם ונושא צריכה
כלל. מזון שאינו דבר על

משיעור פחות יאכל לא עצמו על להחמיר הרוצה נפש בעל וכל
והיא פירות מי או במשקין שנילושה פת (אלא סעודה קביעות
למזון הסעודה בתוך אם כי בהם) וכיוצא בפירות ממולאת

שיתבאר: כמו ולשובע

‚Èמדינות ובקצת ניבל"ש) (שקורין דקים רקיקין הן לחמניות
בקדרה ומים קמח מתערובת הנעשים (בלינע"ש) אלו
בתנור ונאפית רחבים ירקות עלי על ושופכים מאד רכה בלילה
כתנור שדינה משקה בה שאין מחבת על שופכים או העלים עם
ואח"כ בה ששפך בין בה שפך ואח"כ תחלה שהרתיחה בין
העיסה תישרף שלא המחבת שמושחין משקה ומעט הרתיחה

משקה. נקרא אינו

סעודה קביעת שיעור מהם אוכל אפילו משקה בה יש אם אבל
תורת עליהם היתה שלא לפי ג' ומעין מזונות מיני בורא מברך
בשעת ולא רכה שבלילתם כיון לישתם בשעת לא מעולם לחם
מטוגן. ולא האפוי אלא לחם ואין במשקה שנטגנו כיון אפייתם

אין עבה בלילתן שאין כל מאד רכה בלילתן שאין אותם ואפילו
נטגנו אם אפייה בשעת ולא לישה בשעת לחם תורת עליהן
גמור לחם משקה בלי במחבת או בתנור נאפו אם אבל במשקה
סעודה קביעת שיעור אכל לא אפילו המוציא עליו ומברכין הוא
עליהם לקבוע אדם בני של דרכם מאד רכה בלילתן שאין שכיון

לגמרי. עבה בלילתם שאין אע"פ לפעמים סעודה

עליהם מברכין אין מאד רכה שבלילתן שאותן אומרים ויש
אלא סעודה קביעות שיעור כשאוכל המזון וברכת המוציא
על הרבה ששפך כגון האפיה אחר מאד דקין רקיקין כשאינן
אע"פ האפיה ע"י קצת עבים שנעשו עד המחבת על או העלים
דקים רקיקים הם האפיה אחר גם אם אבל לגמרי עבים שאינן
קביעות אין ברזלים ב' בין בדפוס שאופים אותם כגון מאד
שאין לפי המזון וברכת המוציא לברך בהם מועלת סעודה
רקיקים שהם כיון האפיה בשעת גם כלל לחם תורת עליהם
כשיעור מהם לאכול שלא לדבריהם לחוש ויש מאד דקים

ולשובע. למזון הסעודה בתוך אם כי סעודה קביעות

על ושופכין ומערבין ומים קמח שלוקחים דהיינו בטריתא וכן
לחם תורת עליו שאין אומרים יש ונאפה מתפשט והוא הכירה
מיני בורא מברך סעודה קביעות כשיעור אוכל ואפילו כלל

ג'. ומעין מזונות

קמח בה ונותנים בכירה גומא שעושים דהיינו טרוקנין (אבל
כיון מקום מכל מאד רכה שבלילתה אע"פ בה מעורבים ומים
לברך סעודה קביעות בהם מועלת עבים נעשים האפיה שע"י
משיעור בפחות אבל גמור לחם כעל המזון וברכת המוציא
רכה ובלילתו הואיל מזונות מיני בורא מברך סעודה קביעות

סעודה): עליהם לקבוע אדם בני רוב דרך ואין מאוד

„Èלקבוע אדם בני רוב דרך שאין הללו לחמים מיני וכל
סעודה לקנוח הסעודה בתוך לאוכלם בא אם עליהם סעודה
עוגות שכוססין שרגילין כמו המאכל מכובד להקל ולתענוג
הפת בברכת נפטרים אינם מתיקה מיני או הסעודה בסוף יבשות

ל לברךוצריך שצריך כמו מזונות מיני בורא בתחילה עליהם ברך
שהפת אלא קע"ז בסי' כמ"ש סעודה בקנוח שאוכלין פירות על
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קמב   

מה הוא גמור שלחם אומרים ויש בה שנחלקו לפי בכיסנין הבא
בתוך לברך אין לפיכך בכיסנין הבאה פת שהוא אומרים שיש

בכיסנין. הבאה פת נקרא הכל שלדברי מה על אלא הסעודה

מחמת באים הם הרי ולשובע למזון לאוכלם בא אם אבל
קדרה מעשה כל שנפטרים כמו הפת בברכת ונפטרים הסעודה
את בהם מלפתין שאין פי על אף למזון שבאים הסעודה שבתוך
בפירות הממולאים עיסה מיני ואפילו שם שיתבאר כמו הפת
שאר על שמברכין כמו שבהם הפירות על אפילו לברך א"צ
לגבי טפילים הם הללו שהפירות לפי הסעודה שבתוך הפירות
והיא הואיל הפת בברכת עמה ונפטרים דגן מיני שהוא העיסה

עמה נפטרים שהם כמו ולשובע למזון הסעודה בתוך באה
הסעודה בתוך שלא עליה כשמברך מזונות מיני בורא בברכת
להחמיר ואין ותענוג לקנוח באה כשהיא הסעודה בתוך או
ברכה היא כי עליהם ולברך העיסה מן פירות קצת וליקח
רכה שבלילתם עיסה מיני ואפילו העיסה גם אוכל אם לבטלה
אפילו כלל לחם תורת עליהם שאין במשקה ונטגנו מאד
בברכת נפטרים אעפ"כ סעודה קביעות שיעור מהם כשאוכלים
כל שנפטרים כמו ולשובע למזון הסעודה בתוך כשבאים הפת

ולמזון: לתבשיל שבאים קדרה מעשה

חֿיד סעיפים מברכין פת מיני איזה על קסח, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: להתקדשתוכןתוכןתוכןתוכן - שבת" "שמירת של עניינה

כביכול" כמוהם "כמוני ית', בקדושתו

    
"ושמרו שמדגיש הכתוב, ישראלמלשון אתבני

דוקא, לישראל ניתנו המצוות שכל אע"פ - השבת"
השומרים הם שבנ"י מודגש שבת גבי דוקא ומ"מ
ישראל בני בין מיוחד קשר שיש משמע, - זו מצוה

השבת. על נצטוו הם רק שמחמתו והשבת,

      
שהרי השבת, ענין ביאור להקדים יש זה להבין

שביתת - הוא שבת של "כיהקב"היסודה זה, ביום
וינפש", שבת השביעי וביום גו' ה' עשה ימים ששת
ביום הקב"ה שביתת ענין נבין שאם מובן, מזה אשר
עלי' שנצטוו השבת "שמירת" ענין ג"כ יובן השבת,
בין המיוחד הקשר גם יתבאר וממילא ישראל, בני

דוקא. ישראל ובני שבת

         
      
       

   
השבת ביום הקב"ה שביתת של הפנימי התוכן
את הקב"ה ברא בעמל לא שהרי כפשוטו, ח"ו (שאינו
העולמות התהוות אופן ביאור ע"פ יובן עולמו)

המעשה: ימי בששת וחיותם וקיומם והנבראים,

ונבדל למעלה הוא ובעצמו בכבודו הקב"ה דהנה
הוי וקיומם העולמות ובריאת נבראים, מגדר לגמרי
שהבריאה לפי ית', לפניו עצומה ירידה) (היינו השפלה
זה מוגבל שפע בה שיומשך ובכדי ומוגבלת, מוגדרת
צמצם שהקב"ה עצום, צמצום להיות צריך ית' מאתו

מיני עשרה (שהם פרטיים מאמרות בעשרה אורו את
שמהם ומוגדרים) מצומצמים אלקיים וחיות כוחות
- ולקיימו להחיותו נברא לכל פרטית חיות נשפעת
בבחינת הם הנבראים כל עצמו הקב"ה לגבי ולפיכך,

".שפלים"רוח

    
לברוא ית' ממנו המתפשטת זו אלקית חיות
מאלקות "חיצונית" בחינת רק היא הנבראים ולהחיות

לבד". ית' "מלכותו בחינת -

     
       
כל מלכות "מלכותך בכתוב הפנימי הפירוש
של גם כולם, העולמות כל שחיות הוא, עולמים"
ית', מלכותו ממידת אלא אינה ביותר, העליון העולם
ספירות" "עשר בענין (כידוע האחרונה המידה שהיא

האחרונה). ה"ספירה" היא שמלכות עליונות,

העולמות המחי' המלכות שמדת זה ומסביר [והולך

(כאמור):] בלבד חיצונית בחינה רק היא

      
      

 
כאמור, אלקית חיות היא הנבראים שחיות אף
בזהר שאמרו כמו הנבראים כל בתוך מתלבשת והיא
כדי העולמות) כל (ממלא עלמין" כל "ממלא דהקב"ה
שהיא גופו תוך האדם כנשמת "אינו מ"מ, להחיותם,
שינויים ומקבלת שמתפעלת עד הגוף תוך נתפסת
חמימות או קרירות או מהכאות וצערו, הגוף משינויי
מאברי בא' גופני שצער שרואים וכפי וכיוצא", האש
- הנפש בכללות המנוחה והעדר בלבול פועל הגוף
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שגם לפי בנשמה, רק עצמהמהותדזהו הנשמה
הגוף; בתוך מתלבשת

        
       

    
העולם, את ומקיים ומחיה מהוה שהקב"ה אע"פ
ושינוייו העולם ממאורעי ח"ו מתפעל "אינו זה כל עם
שינוי שום בו פועלים אינן שכולם עצמו, מהעולם ולא

מתפעל הקב"ה שאין רק לא היינו מהשינוייםח"ו",

פועלת אינה הבריאה פעולת עצם גם אלא שבנבראים,
הרי פעולה, איזו העושה דנברא בהקב"ה; שינוי
מלובשים נפשו שכוחות בזה, עסוק הוא מעשה בשעת
העשי', ע"י ומשתנית מתפעלת שנפשו ונמצא בעשי',
בשעת למצבה העשי' קודם הנפש מצב דומה שאינו
את בורא שהוא אע"פ ית', אצלו משא"כ העשי';

אין שינוי.העולם, שום בו עושה זו פעולה

שלא עד הוא "אתה התפלה נוסח פירוש וזהו
"פירוש - העולם" משנברא הוא אתה העולם נברא
וכן הזה העולם שבריאת - שינוי" שום בלי ממש הוא
שינוי שום פועלת אינה העליונים העולמות כל בריאת
כלל משתנה אינו ית' הוא כי בהקב"ה, ו"התפעלות"

מהבריאה.

לכך:] [והטעם

     
    

הגוף ממקרי שמתפעלת הנשמה בין ההבדל
לפי הוא הבריאה, מן ח"ו משתנה שאינו להקב"ה
בתוך מתלבש אינו ובעצמו בכבודו שהקב"ה
מכל מקום, בכל נמצא ית' שהוא דאע"פ העולמות,
נשאר הוא בהם, "מתלבש" שאינו להיות מקום,
משתנה אינו ולפיכך הנבראים, מן והבדלתו ברוממותו

מהם.

חיות ית' מאתו נמשכת סוףֿסוף הרי קשה, לכאו' [אך

משתנה אינו וכיצד הנבראים, את ולהחיות לברוא אלקית

ית'? מאתו החיות המשכת ידי על

ממשיך:] לזה

      
אלא אינה ית' מאתו המתפשטת האלקית החיות
לדבר משל ית'. ועצמותו ממהותו בלבד "הארה"
כדור עצם ישנו עלי': ולדרים לארץ המאירה מהשמש

המתפשט השמש אור וישנו (המאור), עצמו השמש
מגוף חלק זה אור שאין וכשם העולם, את להאיר ממנו
אין כך ממנו, בעלמא והארה זיו אלא השמש כדור
בעצמו, ית' מהותו העולמות, המחי' האלקית החיות

ית'. ממנו בעלמא והארה זיו אם כי

שינוי, שום בו פועלת העולמות בריאת אין ולכך
השמש וגוף שהיות השמש, מאור הנ"ל במשל דכמו
מן המתפשט והאור לארץ, כלל מתפשט אינו עצמו
מאומה בו (שאין בעלמא זיו רק הוא לארץ השמש
במאומה משתנית השמש אין לכן השמש), ממהות
לשמש ושינוי נפק"מ שום דאין והזיו, האור מפעולת
כו', ומצמיח אותה ומחמם לארץ מאיר השמש אור אם
בכבודו שהקב"ה דהיות למעלה, בנמשל כך - לאו אם
והחיות העולמות", בתוך מתלבש "אינו ובעצמו
היא ולהחיותם להוותם בעולמות המתלבשת האלקית
אין כן על ית', ועצמותו ממהותו בלבד הארה רק
ית'. בו שינוי שום פועלת העולמות והתהוות בריאת

    
ית' ממנו המתפשטת שהחיות הטעם גם זהו
(כנ"ל, ית' מלכותו מידת היא העולמות להחיות
שענין לפי ית'), ממלכותו היא העולמות כל שחיות
עליהם") מלך להיות ברצונו "שעלה (מה המלכות
והארה זיו חיצונית", "התפשטות - זה ענין על מורה

בלבד.

במלך, חיצוני ענין רק הוא המלכות ענין פירוש:
היינו הזולת, הנהגת רק הוא המלכות גדר כל שכן,
שכלו (כמו עצמו המלך של ושלימות מעלה זו שאין
האדם נפש של שלימות ועניני מעלות שהן - ומדותיו

חכם,עצמה, איש שהוא לעצמו, כשהוא האדם היינו
אדם לבני בשייכות רק אלא בזה), וכיוצא שחוץחסדן

ממנו.

בחינה היא שהמלכות היינוחיצוניתונמצא, ,
לאדם. שמחוץ מה בשביל רק שהיא בחינה

      
     

ועוד: זאת

ממנה חיצונית בחינה רק גופא, המלכות במדת
ולקיימם. להחיותם בנבראים נמשכת

להבדיל, ודם בשר במלך רואים שאנו וכפי
שאין התנשאות, של בדרך המדינה את מנהיג שהמלך
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קמג    

שגם לפי בנשמה, רק עצמהמהותדזהו הנשמה
הגוף; בתוך מתלבשת

        
       

    
העולם, את ומקיים ומחיה מהוה שהקב"ה אע"פ
ושינוייו העולם ממאורעי ח"ו מתפעל "אינו זה כל עם
שינוי שום בו פועלים אינן שכולם עצמו, מהעולם ולא

מתפעל הקב"ה שאין רק לא היינו מהשינוייםח"ו",

פועלת אינה הבריאה פעולת עצם גם אלא שבנבראים,
הרי פעולה, איזו העושה דנברא בהקב"ה; שינוי
מלובשים נפשו שכוחות בזה, עסוק הוא מעשה בשעת
העשי', ע"י ומשתנית מתפעלת שנפשו ונמצא בעשי',
בשעת למצבה העשי' קודם הנפש מצב דומה שאינו
את בורא שהוא אע"פ ית', אצלו משא"כ העשי';

אין שינוי.העולם, שום בו עושה זו פעולה

שלא עד הוא "אתה התפלה נוסח פירוש וזהו
"פירוש - העולם" משנברא הוא אתה העולם נברא
וכן הזה העולם שבריאת - שינוי" שום בלי ממש הוא
שינוי שום פועלת אינה העליונים העולמות כל בריאת
כלל משתנה אינו ית' הוא כי בהקב"ה, ו"התפעלות"

מהבריאה.

לכך:] [והטעם

     
    

הגוף ממקרי שמתפעלת הנשמה בין ההבדל
לפי הוא הבריאה, מן ח"ו משתנה שאינו להקב"ה
בתוך מתלבש אינו ובעצמו בכבודו שהקב"ה
מכל מקום, בכל נמצא ית' שהוא דאע"פ העולמות,
נשאר הוא בהם, "מתלבש" שאינו להיות מקום,
משתנה אינו ולפיכך הנבראים, מן והבדלתו ברוממותו

מהם.

חיות ית' מאתו נמשכת סוףֿסוף הרי קשה, לכאו' [אך

משתנה אינו וכיצד הנבראים, את ולהחיות לברוא אלקית

ית'? מאתו החיות המשכת ידי על

ממשיך:] לזה

      
אלא אינה ית' מאתו המתפשטת האלקית החיות
לדבר משל ית'. ועצמותו ממהותו בלבד "הארה"
כדור עצם ישנו עלי': ולדרים לארץ המאירה מהשמש

המתפשט השמש אור וישנו (המאור), עצמו השמש
מגוף חלק זה אור שאין וכשם העולם, את להאיר ממנו
אין כך ממנו, בעלמא והארה זיו אלא השמש כדור
בעצמו, ית' מהותו העולמות, המחי' האלקית החיות

ית'. ממנו בעלמא והארה זיו אם כי

שינוי, שום בו פועלת העולמות בריאת אין ולכך
השמש וגוף שהיות השמש, מאור הנ"ל במשל דכמו
מן המתפשט והאור לארץ, כלל מתפשט אינו עצמו
מאומה בו (שאין בעלמא זיו רק הוא לארץ השמש
במאומה משתנית השמש אין לכן השמש), ממהות
לשמש ושינוי נפק"מ שום דאין והזיו, האור מפעולת
כו', ומצמיח אותה ומחמם לארץ מאיר השמש אור אם
בכבודו שהקב"ה דהיות למעלה, בנמשל כך - לאו אם
והחיות העולמות", בתוך מתלבש "אינו ובעצמו
היא ולהחיותם להוותם בעולמות המתלבשת האלקית
אין כן על ית', ועצמותו ממהותו בלבד הארה רק
ית'. בו שינוי שום פועלת העולמות והתהוות בריאת

    
ית' ממנו המתפשטת שהחיות הטעם גם זהו
(כנ"ל, ית' מלכותו מידת היא העולמות להחיות
שענין לפי ית'), ממלכותו היא העולמות כל שחיות
עליהם") מלך להיות ברצונו "שעלה (מה המלכות
והארה זיו חיצונית", "התפשטות - זה ענין על מורה

בלבד.

במלך, חיצוני ענין רק הוא המלכות ענין פירוש:
היינו הזולת, הנהגת רק הוא המלכות גדר כל שכן,
שכלו (כמו עצמו המלך של ושלימות מעלה זו שאין
האדם נפש של שלימות ועניני מעלות שהן - ומדותיו

חכם,עצמה, איש שהוא לעצמו, כשהוא האדם היינו
אדם לבני בשייכות רק אלא בזה), וכיוצא שחוץחסדן

ממנו.

בחינה היא שהמלכות היינוחיצוניתונמצא, ,
לאדם. שמחוץ מה בשביל רק שהיא בחינה

      
     

ועוד: זאת

ממנה חיצונית בחינה רק גופא, המלכות במדת
ולקיימם. להחיותם בנבראים נמשכת

להבדיל, ודם בשר במלך רואים שאנו וכפי
שאין התנשאות, של בדרך המדינה את מנהיג שהמלך
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קמד   

הוא שהרי - העם אל ומתקרב מתגלה עצמו המלך
ש" ורק מהם; ובהבדלה "מרומם" המלךאימתנשאר "

המלך מן המתפשטת זו אימה ידי ועל העם, על היא
אותם. ומנהיג עליהם מושל הוא עליהם,

שרק - נקרא" שמו "מלך המאמר פירוש גם וזהו
המלךשם" "עצמות" שאין לפי העם, על נקרא המלך "

נקרא וזה לבד. "אימתו" רק אלא עליהם, מתפשטת
ש" דכמו המלך, ממהותשם"שם" חלק אינו המלך "

המלך "שם" של (וערכו חיצוניותו ורק עצמו המלך
לגבי השמש הארת כערך הוא עצמו, המלך לגבי
על המלך מן המתפשטת המלך" "אימת כך השמש),
לגבי חיצוני ענין הוא אותם, להנהיג מדינתו אנשי

המלך. עצמות

מנבראים, ונשא רם בעצמו שהקב"ה בנמשל, וכך
העולמות להחיות ית' ממנו מתפשטת "הארה" ורק

" וזהו "שמו", רקהודובבחינת ושמים", ארץ הודעל
עולמים כל "שהתהוות הענין תוכן וזהו בעלמא. וזיו
מדגיש דזה ית'", מלכותו מבחינת אלא אינו וחיותם
לבד מהארה רק הם וקיומם העולמות בריאת כיצד

כענין ית', ממנו עלשםהמתפשטת שנקרא המלך
ועמו. מדינתו

על המלך התפשטות ודם, בשר שבמלך [אלא
בשביל רק היא עצםהנהגתהמדינה בשביל (ולא העם

זה למעלה, ואילו המלך), בלי קיים העם שהרי קיומם,
הוא הוא - עליהם" מלך להיות ברצונו הקיום"שעלה

הנבראים].והחיות של

      
  

ומתלבשת המתפשטת האלקית שהחיות מאחר
(שאין ית' מאתו בלבד והארה זיו רק היא בעולמות
שגילוי מובן, ית'), ועצמותו ממהותו מאומה בה
ירידה היא ית' מאתו זו חיצונית הארה והמשכת
מאחר ובעצמו, בכבודו הקב"ה לגבי עצומה והשפלה
הקב"ה לגבי מקום תפיסת שום זו והארה לזיו שאין

דלמעלה). (ה"פנימיות"

גדולה השפלה היא הבריאה שמלאכת מה וזהו
כביכול עצמו את "השפיל שהקב"ה וכנ"ל, ית', לפניו
בלבד. והארה זיו רק שהן מאמרות", בעשרה וצמצם

       
     

הבריאה "מלאכת" ענין תוכן שנתבאר לאחרי
וההשפלה והירידה הצמצום היינו המעשה, ימי בששת
ולהחיות לברוא בלבד והארה זיו מאתו להמשיך
השבת. ביום הקב"ה "שביתת" גדר יובן - העולמות
ההשפלה כשמסתיימים היינו הבריאה, מלאכת דבגמר
כביכול העלי' היא אזי מאמרות, בעשרה והצמצום
שהחיות בסמוך), שמבאר (כמו זאת והשפלה מירידה
כפי ב"ה", סוף אין "פנימיות בבחינת ועולה חוזרת

הבריאה. מגדר לגמרי ונשא רם ית' שהוא

" קרוי' זו ו"עלי'" ית'.שביתה- אצלו "

" בין הקשר לעלי'[וביאור :]"שביתה""

      
      

        
 

עמוקה סברא לבאר הרוצה (להבדיל) אדם כמו
מתאימות מלים למצוא לעמול שצריך לתלמיד,
שבשעה ונמצא העמוק, הרעיון את לבטא שיוכלו
ומורידם רעיונותיו את מצמצם הוא שכל דברי שמדבר
פוסק הוא כאשר דיבורו ובגמר מסויימות, במלים
למקורו, השכל ו"עולה" חוזר אזי מלדבר, ושובת
שב ששכלו תמיד, החכמה שם ששוכנת למקום
צמצום בלי שהוא כפי העצמית, למדריגתו ו"עולה"

המילים; בתוך וירידה

המעשה ימי ששת שבמשך בנמשל, הוא וכך
"עשרה בתוך וחיותו אורו את ומשפיל מצמצם הקב"ה

) ו"עולה"דיבורומאמרות" שובת השבת וביום ית'),
זה. מצמצום

"עלי'". הוא "שביתה" של הפנימי שהתוכן ונמצא,

       
     

    
מדיבורו השביתה ידי על שבאה ה"עלי'" בנמשל,
שבמשל מהעלי' קץ לאין יותר הרבה גדולה היא ית',

מדיבורו. השובת מאדם הנ"ל

נפש היא שנפשו האדם, בדיבור (היינושכליתכי
הדיבור, בגמר הרי עצמה), הנפש ממהות הוא שהשכל
למעלה שהיא (כפי העצמית למדריגתו שב כשהאדם
היא למקורו העלי' הרי בדיבור), וצמצום מירידה

".החכמהל"משכן
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הוא ובעצמו בכבודו הקב"ה הרי למעלה, אבל
כך כל מרומם והוא החכמה, מגדר מעלה למעלה
גופנית כעשי' נחשבת החכמה שמדריגת עד מחכמה
בחכמה ב"כולם הפנימי הפירוש (שזהו ית' אצלו

הבחינהעשית (שהיא ית' חכמתו בחינת גילוי שאף ,"
כמו נחשב בבריאה) ביותר והעליונה עשי'הראשונה

הקב"ה.גשמית לגבי

       
ולא חכים הוא "אנת בתיקונים אמרו זה ועל
("אנת "חכם" הוא שהקב"ה דזה ידיעא", בחכמה
כי נבראים, אצל הידוע החכמה ענין כלל אינו חכים")
העולמות בריאת בשביל גילוי לידי שבאה כפי חכמתו

ית' חכמתו שהיא אף דאצילות), חכמה וחכמה(היינו
עד עצמו, הקב"ה אל ודמיון ערך שום לה אין עילאה,
דזה מובן, שמזה כנ"ל, ית', אצלו גופנית כעשי' שהיא

לנבראים.אנתש" וכלל כלל בערך אינו חכים" הוא

בעשרה (מהצמצום ית' אורו של ה"עלי'" ולפיכך,
ב"ה", סוף אין פנימית "בבחינת השבת ביום מאמרות)
שהקב"ה מאחר ית', מחכמתו מעלה למעלה עלי' היא

כלל. חכמה בגדר אינו ובעצמו בכבודו

הקב שביתת ענין תוכן שנתבאר יובן"[לאחרי - ה

ישראל:] לנשמות רק שייכת שבת ששמירת הטעם

   
עלו "ישראל רז"ל במאמר הפנימי הפירוש
ממחשבתו נמשכו ישראל שנשמות הוא, במחשבה"
מלאכים (אפילו כולם הנבראים כל כשאר דלא ית',
על מורה דזה - ית' מדיבורו רק שנבראו עליונים)
מה"פנימיות" הוא שמקורן ישראל, שבנשמות העילוי
היא, הדיבור על במחשבה המעלה שכן, אלקות. של

כח רק הוא הדיבור ידוחיצונישכח שעל הנפש, של
אל לבבו רגשי או שכלו רעיונות את האדם מוציא

שהאדםשחוץהזולת מה הוא שהדיבור היינו ממנו,
עצמו את בתוךלאחריםמגלה היא המחשבה משא"כ ,

מתגלה ושם עצמו, ואמיתתופנימיותהאדם האדם
.לעצמו

שהקב"ה מה הוא הקב"ה של דיבורו בחינת וכך,
משא"כ נבראים, התהוות בשביל אורו את מצמצם
ובעצמו בכבודו בהקב"ה מושרשות ישראל נשמות
האדם מחשבת כמשל "זולת", מגדר למעלה שהוא

עצמו. האדם בתוך שהיא להבדיל

      
נשמת באפיו "ויפח האדם בבריאת מ"ש וזהו
יש דהנה נפח". מתוכו דנפח "מאן רז"ל ואמרו חיים",
דיבור ידי על - מפיו הבל מוציא שאדם אופנים שני
גדול והבדל הפרש שיש ו"כמו נפיחה, ידי על או
בדיבורו מפיו שיוצא ההבל בין עד"מ, התחתון באדם
מלובש בדיבורו שביוצא נפיחה, ידי על היוצא להבל
מנפש חיצוניות בחינת והוא מזעיר מעט וחיות כח בו

אבל שבקרבו, נפחהחי' דמתוכו הנופח בכח ביוצא
הפרש יש . . ממש ככה . . פנימי' וחיות כח בו מלובש
שנבראו . . השמים צבא כל בין למעלה מאד עצום
החיות חיצוניות מבחינת וקיימים וחיים ליש מאין
העולמות, להחיות ב"ה סוף אין שמשפיע והשפע
פיו וברוח כמ"ש עד"מ פיו רוח בשם נקראת זו ובחינה
מבחינת . . שנמשכה האדם נשמת ובין . . צבאם כל

ב"ה". סוף אין שמשפיע והשפע החיות פנימיות

כלומר:

כח מלובש גשמית שבנפיחה שלפנימיכשם
"ויפח" דלשון הקב"ה, אצל בנמשל הוא כך האדם,
כך על מורה האדם נשמת בבריאת מעלה כלפי שנאמר
"תוכיות מלובשת נשמה) (לברוא זו שבהמשכה

כביכול. הקב"ה של ופנימיות"

    
" רז"ל אמרו זה הפנימימאיןועל שהפירוש באת",

כלומר, "אין", מבחינת שרשה שהנשמה הוא, בזה
לגמרי שלמעלה ב"ה סוף אין אור על תואר הוא "אין"
השגה שום לנבראים שאין מאחר כי הנבראים, מגדר

"אין". בשם אותו קוראים לכן ית' בו ותפיסא

ממש", ממעל אלקה "חלק היא והנשמה והיות
לכן "אין", בחינת - ית' ועצמותו במהותו ומושרשת

" חז"ל באת".מאיןאמרו

      
   

"גבוה הן ישראל שנשמות מובן, זה מכל אשר
ית' ממנו המתפשטים והחיות מהאור נעלה" מאד
חיות שאותה משום הנבראים, ושאר העולמות להחיות
נשמות משא"כ המלכות", "חיצוניות מבחינת רק היא
עצמו. ב"ה סוף אין אור בפנימיות מושרשות ישראל
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קמה    

הוא ובעצמו בכבודו הקב"ה הרי למעלה, אבל
כך כל מרומם והוא החכמה, מגדר מעלה למעלה
גופנית כעשי' נחשבת החכמה שמדריגת עד מחכמה
בחכמה ב"כולם הפנימי הפירוש (שזהו ית' אצלו

הבחינהעשית (שהיא ית' חכמתו בחינת גילוי שאף ,"
כמו נחשב בבריאה) ביותר והעליונה עשי'הראשונה

הקב"ה.גשמית לגבי

       
ולא חכים הוא "אנת בתיקונים אמרו זה ועל
("אנת "חכם" הוא שהקב"ה דזה ידיעא", בחכמה
כי נבראים, אצל הידוע החכמה ענין כלל אינו חכים")
העולמות בריאת בשביל גילוי לידי שבאה כפי חכמתו

ית' חכמתו שהיא אף דאצילות), חכמה וחכמה(היינו
עד עצמו, הקב"ה אל ודמיון ערך שום לה אין עילאה,
דזה מובן, שמזה כנ"ל, ית', אצלו גופנית כעשי' שהיא

לנבראים.אנתש" וכלל כלל בערך אינו חכים" הוא

בעשרה (מהצמצום ית' אורו של ה"עלי'" ולפיכך,
ב"ה", סוף אין פנימית "בבחינת השבת ביום מאמרות)
שהקב"ה מאחר ית', מחכמתו מעלה למעלה עלי' היא

כלל. חכמה בגדר אינו ובעצמו בכבודו

הקב שביתת ענין תוכן שנתבאר יובן"[לאחרי - ה

ישראל:] לנשמות רק שייכת שבת ששמירת הטעם

   
עלו "ישראל רז"ל במאמר הפנימי הפירוש
ממחשבתו נמשכו ישראל שנשמות הוא, במחשבה"
מלאכים (אפילו כולם הנבראים כל כשאר דלא ית',
על מורה דזה - ית' מדיבורו רק שנבראו עליונים)
מה"פנימיות" הוא שמקורן ישראל, שבנשמות העילוי
היא, הדיבור על במחשבה המעלה שכן, אלקות. של

כח רק הוא הדיבור ידוחיצונישכח שעל הנפש, של
אל לבבו רגשי או שכלו רעיונות את האדם מוציא

שהאדםשחוץהזולת מה הוא שהדיבור היינו ממנו,
עצמו את בתוךלאחריםמגלה היא המחשבה משא"כ ,

מתגלה ושם עצמו, ואמיתתופנימיותהאדם האדם
.לעצמו

שהקב"ה מה הוא הקב"ה של דיבורו בחינת וכך,
משא"כ נבראים, התהוות בשביל אורו את מצמצם
ובעצמו בכבודו בהקב"ה מושרשות ישראל נשמות
האדם מחשבת כמשל "זולת", מגדר למעלה שהוא

עצמו. האדם בתוך שהיא להבדיל

      
נשמת באפיו "ויפח האדם בבריאת מ"ש וזהו
יש דהנה נפח". מתוכו דנפח "מאן רז"ל ואמרו חיים",
דיבור ידי על - מפיו הבל מוציא שאדם אופנים שני
גדול והבדל הפרש שיש ו"כמו נפיחה, ידי על או
בדיבורו מפיו שיוצא ההבל בין עד"מ, התחתון באדם
מלובש בדיבורו שביוצא נפיחה, ידי על היוצא להבל
מנפש חיצוניות בחינת והוא מזעיר מעט וחיות כח בו

אבל שבקרבו, נפחהחי' דמתוכו הנופח בכח ביוצא
הפרש יש . . ממש ככה . . פנימי' וחיות כח בו מלובש
שנבראו . . השמים צבא כל בין למעלה מאד עצום
החיות חיצוניות מבחינת וקיימים וחיים ליש מאין
העולמות, להחיות ב"ה סוף אין שמשפיע והשפע
פיו וברוח כמ"ש עד"מ פיו רוח בשם נקראת זו ובחינה
מבחינת . . שנמשכה האדם נשמת ובין . . צבאם כל

ב"ה". סוף אין שמשפיע והשפע החיות פנימיות

כלומר:

כח מלובש גשמית שבנפיחה שלפנימיכשם
"ויפח" דלשון הקב"ה, אצל בנמשל הוא כך האדם,
כך על מורה האדם נשמת בבריאת מעלה כלפי שנאמר
"תוכיות מלובשת נשמה) (לברוא זו שבהמשכה

כביכול. הקב"ה של ופנימיות"

    
" רז"ל אמרו זה הפנימימאיןועל שהפירוש באת",

כלומר, "אין", מבחינת שרשה שהנשמה הוא, בזה
לגמרי שלמעלה ב"ה סוף אין אור על תואר הוא "אין"
השגה שום לנבראים שאין מאחר כי הנבראים, מגדר

"אין". בשם אותו קוראים לכן ית' בו ותפיסא

ממש", ממעל אלקה "חלק היא והנשמה והיות
לכן "אין", בחינת - ית' ועצמותו במהותו ומושרשת

" חז"ל באת".מאיןאמרו

      
   

"גבוה הן ישראל שנשמות מובן, זה מכל אשר
ית' ממנו המתפשטים והחיות מהאור נעלה" מאד
חיות שאותה משום הנבראים, ושאר העולמות להחיות
נשמות משא"כ המלכות", "חיצוניות מבחינת רק היא
עצמו. ב"ה סוף אין אור בפנימיות מושרשות ישראל
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קמו   

פנימיות גילוי שהיא - שבת קדושת גם זה ומטעם
ישראל, לנשמות רק שייכת - כנ"ל ב"ה, סוף אין אור
סוף אין אור פנימיות בבחינת מושרשות הן שרק לפי

ב"ה.

ב" הפנימי הפירוש אתושמרווזהו ישראל בני
תעשה לא מצוות לשמירת רק הכוונה שאין השבת",
ישראל שבני כפשוטו, השמירה כענין אלא שבה,
ישראל של שבכוחם היינו השבת, את "שומרים"

יתקדשולשמור" עצמם שהם עד בתוכם, זו קדושה "
השבת. ביום המאירה ית' בקדושתו

    
גדר על דקאי אלקיך", לה' "שבת נאמר זה ועל

"שבתהאדםשביתת בחינת לידי להגיע שצריך לה',

הוא,אלקיך שבת שמירת של ענינה כלומר, ,"
הנשמה, בתוך תשכון בשבת) (המאירה ית' שקדושתו

אלקה - "אלקיך" יהי' שהוי' מתקדששלךעד שהאדם ,
ית'". "בקדושתו

        
  

אות בנ"י ובין "ביני בשבת שנאמר מה יובן ובזה
מפני אות, היא לבנ"י השבת נתינת שעצם גו'", היא
לישראל, הקב"ה שבין הפנימי הקשר על מורה שהיא
הוא שבת של עניינה שהרי כביכול". כמוהם "כמוני
מגדר שלמעלה עצמו ב"ה סוף אין אור גילוי
להכיל מסוגלות ישראל נשמות ורק הנבראים,
מושרשות היותן מחמת זה, אלקות גילוי ו"לשמור"

כנ"ל. זו, במדריגה כביכול

את ישראל בני ש"ושמרו גופא דזה ונמצא,
שישראל - ישראל" בני ובין "ביני "אות" הוא השבת"
בני על אומר שהקב"ה עד כביכול, הם אחד וקב"ה

כביכול". כמוהם "כמוני ישראל

       
      
      


כמוהם "כמוני בבחינת הן ישראל שנשמות היות
דומה היא אדמות עלי עבודתן גם כן על כביכול",
הקב"ה משפיל המעשה ימי שבששת דכשם לבוראן,
ב"עשרה וחיותו אורו את ומצמצם כביכול עצמו את
היא זו שחיות העולמות, את ולהחיות להוות מאמרות"
חיצוניות (הנק' ית' ממנו חיצונית התפשטות רק
תעבוד", ימים "ששת ישראל נצטוו כך - ית') מלכותו
עצמם את "משפילים" הם החול ימי ששת שבמשך
(לשם פרנסה בשביל הזה העולם בעניני להתעסק
(שאין לגמרי חיצוני ענין היא זו שעשי' שמים),

בזה). מתגלית הנשמה פנימיות

שהקב"ה למעלה, "שביתה" יש שבשבת וכשם
מתגלה ואז זו חיצונית מהשפלה כביכול מתעלה
ישראל, בבני הוא כך - ב"ה סוף אין אור פנימיות
לה'", "שבת - היא עבודתם השביעי" ש"ביום
קדושת את ולגלות העולם מענייני לגמרי להתעלות
הם ועי"ז ומקורה, שרשה מצד שהיא כפי הנשמה
הדביקות בתכלית ית' בו לדבקה לאלקות, מתבטלים

וההתאחדות.
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Í‡,הקצה אל הקצה מן הפכים ב' כאן יש הרי באמת הנה
מאין יש בחי' להיות לבריאה מאצי' המשכ' בחי' א'
דאצי' אין בבחי' למקורו הנברא היש בטול בחי' והב' כו',
כמו המאציל בעצמות וההתכללות ההתנשאות בחי' מצד
ממוצע בחי' צ"ל ולפ"ז כנ"ל, השם קריאת הפסקת ענין
דהתנשאות רצוא בחי' יהי' אם שהרי דוקא ביניהם
מי עד"מ כמו המדה, מכפי יותר עצמותו אל והתכללות
בשמו לקוראו כלל יפנה שלא בעצמותו ביותר טרוד שהוא

יהי' לא אז הרי כו' בעצמותו ההתכללות בחי' עוצם מפני
כו', הי' כלא ויהי' הנברא בעולם למטה כלל המשכה בחינת
מכפי יותר שוב בחי' שם דקריאת ההמשכה בחי' יהי' ואם

ענין כמו כנ"להמדה למהות ממהות ליש מיש ההמשכה
בכל כנ"ל לעצמו נפרד בבחי' הנברא עולם ישאר הרי
שמצד לכלי אור שבין ההפכים ב' ענין וזהו מיש, יש התהות
ומצד עצמו אל וההתכללות ההתנשאות בחי' הוא האור
כו' למטה ההמשכה בחי' הוא השם ענין שהוא הכלי בחי'
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ונותן שמודד המדה קו בחי' והוא ביניהם ממוצע בחי' וצ"ל
מדה בחי' בהם שיהי' וכלים דאורות הללו הפכי' לב' שעור
וע"כ כלל, זולתו על הא' יגבור ולא השוה במזג ומשקל
הבריאה עולם התהות להיות יוכל האמצעי זה מסיבת
כח לגבי כתפוח נפרד יש בבחי' אינו ואעפ"כ יש בבבחי'
לא ואמנם לאין מיש בטול בבחי' הוא אלא הצומח
מב' אמצעי בחי' בנברא יש וא"כ כו', לגמרי שמתבטל
רצוא בחי' מחמת בטל להיות שהוא הנ"ל דאו"כ הפכי'
לגמרי בטול הבטול ואין שוב, בחי' מחמת יש בחי' והוא
האמצעי בחי' מפני וזהו לגמרי, נפרד יש בחי' היש ואין

וד"ל. בנבראים גם רו"ש והחיות וז"ש כנ"ל. שבאו"כ
Â‰ÊÂהוא ודמות צלם פי' כדמותינו, בצלמינו אדם נעשה

שמתאר בלבד התואר ענין הוא שהדמות או"כ, בחי'
בחי' וכך כו', העצמי' צורה הוא והצלם כידוע הדבר לעצם
וכמ"ש כו' האור את ולהגביל לתאר תואר בחי' הוא הכלי
בחי' בו ויש אדם כמראה דמות הכסא על והנה במ"א.
או"כ בחי' שזהו כדמותינ"ו בצלמינ"ו כמ"ש ודמו"ת צל"ם
אדם נעשה שא' וזהו כידוע, דאצי' אדם שנק' דאצי' דז"א

דכתי' או"א בחי' והיינו ודמות צלם שנק' או"כ בבחי' זה
את אלהים ה' ויברא וכתי' כו' בנו שם ומ"ה שמו מ"ה
או"א בחי' שהן ואלקים דהוי' שמות ב' כו' בצלמו האדם
לז"א מוחין להמשיך תדיר זיווגייהו וגם כו' רעין תרין
כו' החיצוני' בבחי' דבי"ע העולמות שפע צורך בשביל
במדה שיהי' דז"א באו"כ המדידה ענין ע"י והוא כנ"ל,
של המציאות קיום שיהי' כדי דוקא האמצעי במזג ומשקל
כו' מתקלא נק' דאו"א בזהר שא' והיינו כנ"ל, העולמות

וד"ל. במ"א וכמ"ש כו' מים בשעלו מדד מי וכמ"ש
‰‰Âצריך הי' המל' בבחי' דז"א הנוק' בנין בבחי' כמו"כ

וזהו שבמל'. או"כ בבחי' מדידה בחי' להיות ג"כ
באר וכמ"ש כו' לה תקינו דאו"א הצלע את אלהים ה' ויבן
תרדמ"ה שנפלה אחר דוקא הי' זה אך כו', שרים חפרוה

א דלעילא האד"ם שהואעל כו' מצלעותי"ו אחת ויקח ז
למעלה מבואר להיות הוא והענין כידוע, דז"א הנוק' בנין
בחי' היינו כלי בלא האור בבחי' שהוא הרצוא בבחי'
יפנה שלא עד דוקא עצמו אל וההתכללות ההתנשאות

כו'. ביותר טרוד הוא כאשר וכמו לקוראו,
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ואח"כÂÈ‰Âמג) הדברים והיו ענין להבין כו', הדברים
מ"א אות עפמש"ל יובן כו', בם ודברת
ב' שיש איך שם ונת' כלה נק' וכנס"י חתן נק' שהקב"ה
עילאה שכינתא ונק' מס"נ מיני ב' וה"ע בכלה פירושים
לשון חתן נק' שהקב"ה בענין יובן וכמ"כ תתאה, שכינתא
ב"ה א"ס והתלבשות והמשכת הירידה ע"ש דרגא חות
וכמשי"ת והמשכות ירידות בחי' ב' יש והנה בהעולמות,
רבים לשון חתנים מחופתן חתנים מצהלות ענין וזהו אי"ה,
בחי' ב' שהן מס"נ בחי' שמב' והיינו חתן בחי' ב' יש כי
חתן, בחי' ב' שהן המשכות בחי' ב' אח"כ נמשך כלה
ההמשכות ב' שהם כו' ודברת ואח"כ הדברים והיו וזהו"ע

דאחד הנ"ל מס"נ ב' זה,שלאחר ולהבין כו', נפשך ובכל
לזה והטעם הקב"ה, ית' לו קוראים ובמדרשים בגמ' הנה
הגדול שמו עד עדי ומפואר משובח מלך אומרים אנו כי
ולכאורה בלבד, ושמו הוא הי' נבה"ע שלא עד ארז"ל וכן
השם ענין דהלא שנבה"ע קודם שם בחי' שייך איך תמוה
שנבה"ע קודם זה שייך ואיך בו קוראו שזולתו מה הוא
העולמות התהוות הנה כי הענין אך הוא, לבדו הוא שהי'
בהשתלשלות כי עו"ע, השתלשלות ע"י אינו ב"ה מאא"ס
הרב כמו ההשפעה ע"י בהעילה שינוי נעשה עו"ע

יצמצם אא"כ ההשפעה להיות שא"א להתלמיד, המשפיע
להשפיע עסקו בעת לכך להתלמיד מובן שיהי' בכדי שכלו
התבוננותו כל כי שלו ענינים בשארי להתבונן לו א"א
המשפיע ועצמות מהות ונמצא שמשפיע, הדבר בזה ועיונו
מקודם שינוי בו נעשה הרי בההשפעה וטרוד נתפס
שניתי לא הוי' אני כתיב ית' בו משא"כ לאח"כ שהשפיע
ממש בשוה שנבה"ע קודם כמו שנבה"ע לאחר הוא אתה
שהתהוות אלא עו"ע בדרך ההשתלשלות שיהי' א"א וא"כ
בעלמא, וזיו הארה מבחי' רק הוא ית' ממנו העולמות כל
כבוד שם היינו בלבד שם בחי' זו הארה בחי' ונקראת
בעצם לו אין המדינה על מלך שנק' ב"ו מלך כמו מלכותו
כל התהוות כמ"כ עליהם, נק' שמו רק המדינה עם חיבור
ית' שהמאציל מלכותו כבוד שם מבחי' רק הוא העולמות
כל ומהוה מחי' הוא ית' מאתו וזיו עליהם, מלך נק'
מלך בחי' שיהי' ברצונו שעלה מה דהיינו העולמות,
העולמות, כל ומהוה מחיה זהו עם, בלא מלך ואין עליהם
שיהיו והסתרים צמצומים כמה ע"י מלכותו בחי' ונגלה
שייך שאז נפרדים בחי' עוממות לשון עם בחי' נעשים
מלא אני הארץ ואת השמים את באמת אבל מלוכה, בחי'
חיותם מקור העולמות שכל כיון שנבה"ע קודם כמו
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קמז    

ונותן שמודד המדה קו בחי' והוא ביניהם ממוצע בחי' וצ"ל
מדה בחי' בהם שיהי' וכלים דאורות הללו הפכי' לב' שעור
וע"כ כלל, זולתו על הא' יגבור ולא השוה במזג ומשקל
הבריאה עולם התהות להיות יוכל האמצעי זה מסיבת
כח לגבי כתפוח נפרד יש בבחי' אינו ואעפ"כ יש בבבחי'
לא ואמנם לאין מיש בטול בבחי' הוא אלא הצומח
מב' אמצעי בחי' בנברא יש וא"כ כו', לגמרי שמתבטל
רצוא בחי' מחמת בטל להיות שהוא הנ"ל דאו"כ הפכי'
לגמרי בטול הבטול ואין שוב, בחי' מחמת יש בחי' והוא
האמצעי בחי' מפני וזהו לגמרי, נפרד יש בחי' היש ואין

וד"ל. בנבראים גם רו"ש והחיות וז"ש כנ"ל. שבאו"כ
Â‰ÊÂהוא ודמות צלם פי' כדמותינו, בצלמינו אדם נעשה

שמתאר בלבד התואר ענין הוא שהדמות או"כ, בחי'
בחי' וכך כו', העצמי' צורה הוא והצלם כידוע הדבר לעצם
וכמ"ש כו' האור את ולהגביל לתאר תואר בחי' הוא הכלי
בחי' בו ויש אדם כמראה דמות הכסא על והנה במ"א.
או"כ בחי' שזהו כדמותינ"ו בצלמינ"ו כמ"ש ודמו"ת צל"ם
אדם נעשה שא' וזהו כידוע, דאצי' אדם שנק' דאצי' דז"א

דכתי' או"א בחי' והיינו ודמות צלם שנק' או"כ בבחי' זה
את אלהים ה' ויברא וכתי' כו' בנו שם ומ"ה שמו מ"ה
או"א בחי' שהן ואלקים דהוי' שמות ב' כו' בצלמו האדם
לז"א מוחין להמשיך תדיר זיווגייהו וגם כו' רעין תרין
כו' החיצוני' בבחי' דבי"ע העולמות שפע צורך בשביל
במדה שיהי' דז"א באו"כ המדידה ענין ע"י והוא כנ"ל,
של המציאות קיום שיהי' כדי דוקא האמצעי במזג ומשקל
כו' מתקלא נק' דאו"א בזהר שא' והיינו כנ"ל, העולמות

וד"ל. במ"א וכמ"ש כו' מים בשעלו מדד מי וכמ"ש
‰‰Âצריך הי' המל' בבחי' דז"א הנוק' בנין בבחי' כמו"כ

וזהו שבמל'. או"כ בבחי' מדידה בחי' להיות ג"כ
באר וכמ"ש כו' לה תקינו דאו"א הצלע את אלהים ה' ויבן
תרדמ"ה שנפלה אחר דוקא הי' זה אך כו', שרים חפרוה

א דלעילא האד"ם שהואעל כו' מצלעותי"ו אחת ויקח ז
למעלה מבואר להיות הוא והענין כידוע, דז"א הנוק' בנין
בחי' היינו כלי בלא האור בבחי' שהוא הרצוא בבחי'
יפנה שלא עד דוקא עצמו אל וההתכללות ההתנשאות

כו'. ביותר טרוד הוא כאשר וכמו לקוראו,
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ואח"כÂÈ‰Âמג) הדברים והיו ענין להבין כו', הדברים
מ"א אות עפמש"ל יובן כו', בם ודברת
ב' שיש איך שם ונת' כלה נק' וכנס"י חתן נק' שהקב"ה
עילאה שכינתא ונק' מס"נ מיני ב' וה"ע בכלה פירושים
לשון חתן נק' שהקב"ה בענין יובן וכמ"כ תתאה, שכינתא
ב"ה א"ס והתלבשות והמשכת הירידה ע"ש דרגא חות
וכמשי"ת והמשכות ירידות בחי' ב' יש והנה בהעולמות,
רבים לשון חתנים מחופתן חתנים מצהלות ענין וזהו אי"ה,
בחי' ב' שהן מס"נ בחי' שמב' והיינו חתן בחי' ב' יש כי
חתן, בחי' ב' שהן המשכות בחי' ב' אח"כ נמשך כלה
ההמשכות ב' שהם כו' ודברת ואח"כ הדברים והיו וזהו"ע

דאחד הנ"ל מס"נ ב' זה,שלאחר ולהבין כו', נפשך ובכל
לזה והטעם הקב"ה, ית' לו קוראים ובמדרשים בגמ' הנה
הגדול שמו עד עדי ומפואר משובח מלך אומרים אנו כי
ולכאורה בלבד, ושמו הוא הי' נבה"ע שלא עד ארז"ל וכן
השם ענין דהלא שנבה"ע קודם שם בחי' שייך איך תמוה
שנבה"ע קודם זה שייך ואיך בו קוראו שזולתו מה הוא
העולמות התהוות הנה כי הענין אך הוא, לבדו הוא שהי'
בהשתלשלות כי עו"ע, השתלשלות ע"י אינו ב"ה מאא"ס
הרב כמו ההשפעה ע"י בהעילה שינוי נעשה עו"ע

יצמצם אא"כ ההשפעה להיות שא"א להתלמיד, המשפיע
להשפיע עסקו בעת לכך להתלמיד מובן שיהי' בכדי שכלו
התבוננותו כל כי שלו ענינים בשארי להתבונן לו א"א
המשפיע ועצמות מהות ונמצא שמשפיע, הדבר בזה ועיונו
מקודם שינוי בו נעשה הרי בההשפעה וטרוד נתפס
שניתי לא הוי' אני כתיב ית' בו משא"כ לאח"כ שהשפיע
ממש בשוה שנבה"ע קודם כמו שנבה"ע לאחר הוא אתה
שהתהוות אלא עו"ע בדרך ההשתלשלות שיהי' א"א וא"כ
בעלמא, וזיו הארה מבחי' רק הוא ית' ממנו העולמות כל
כבוד שם היינו בלבד שם בחי' זו הארה בחי' ונקראת
בעצם לו אין המדינה על מלך שנק' ב"ו מלך כמו מלכותו
כל התהוות כמ"כ עליהם, נק' שמו רק המדינה עם חיבור
ית' שהמאציל מלכותו כבוד שם מבחי' רק הוא העולמות
כל ומהוה מחי' הוא ית' מאתו וזיו עליהם, מלך נק'
מלך בחי' שיהי' ברצונו שעלה מה דהיינו העולמות,
העולמות, כל ומהוה מחיה זהו עם, בלא מלך ואין עליהם
שיהיו והסתרים צמצומים כמה ע"י מלכותו בחי' ונגלה
שייך שאז נפרדים בחי' עוממות לשון עם בחי' נעשים
מלא אני הארץ ואת השמים את באמת אבל מלוכה, בחי'
חיותם מקור העולמות שכל כיון שנבה"ע קודם כמו
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קמח   

מארז"ל ענין וזהו כו', וזיו הארה מבחי' רק והתהוותם
קודם שהי' שמו פי' בלבד, ושמו הוא הי' שנבה"ע קודם
ב"ה באא"ס שיש והיכולת והשרש המקור היינו שנבה"ע
בחפצו שיעלה העולמות כל ממנו להתהוות יכול שיהי'
ית', ממנו לגלות שיוכל וזיו ההארה התגלות ע"י ורצונו
אבל הגילוי, ראשית הגדול שמו נק' זה גילוי יכולת שבחי'
בטילה זו שהארה זו מהארה מעלה למעלה ית' עצמותו
וכזיו ערוך לאין ע"כ ויתר מאוקיינוס כטפה ית' במהו"ע
כמה שלאחר אלא באריכות, כמש"ל במקורו השמש
יש אז הנ"ל וזיו הארה בהמשכת שיש וצמצומים דילוגים
בהשתלשלות דהיינו כו' ועלול עילה השתלשלות בחי'
ממה"ע ההמשכה אבל כמש"ל, עצמן בספירות הספירות
רק וכנ"ל עו"ע בהשתלשלות ולא הערך בדילוג היא ית'
הידועים עצומים צמצומים ע"י נמשך זה וגם וזיו מהארה
מלך לשלמה, אשר השירים שיר הפסוק ענין וזהו בע"ח.
משמו הארה נמשך שיהי' שכדי דהיינו שלו, שהשלום
היא העולמות כל וראשית בהעולמות להתלבש הגדול
זו המשכה הנה נפקת, דמחכמה אורייתא בחי' והיא הח"ע
נגינות וה"ע שיר בחי' ע"י הוא בהתורה הגדול משמו
זה נצרך מה צ"ל דלכאורה סגול, זרקא התורה טעמי
נפקת מחכמה אורייתא כי הענין אמנם התורה, לאותיות
חכים אנת וכמאמר גדול צמצום הוא ית' מהו"ע לגבי והנה
כלל, איהו מדות אינון מכל ולאו כו' ידיעא בחכמה ולא
חכמה ספי' להתהוות הגדול משמו הארה שיהי' כדי לכך
ועלה הקב"ה נתאוה תענוג בחי' פי' ושיר נגינה ע"י הוא
נתהוה עי"ז אבי"ע עולמות התהוות שיהי' הפשוט ברצונו
והנה התורה, חכמת ונתגלה חכים אנת חכמה ספי' בחי'
חדש) שיר (כמ"ש זכר בלשון שהוא בפסוק שיר בחי' יש
הזאת השירה את כמ"ש נקבה לשון שהוא שירה ויש
ע"י הוא למטה מלמעלה וההתגלות ההמשכה כי והענין
ממטה העולמות העלא' גם וכמ"כ כנ"ל, ותענוג שיר
בעלי כל רז"ל מ"ש בפי' וכידוע שיר ע"י הוא למעלה
תשוקה בחי' דהיינו בשיר ונמשכין בשיר יוצאין השיר
בניגון וכמו ב"ה במאצילן ולהתכלל לעלות הנפש וכלות
ושוב רצוא בחי' שהם ויורדים עולין קולות בו שיש
עליות מיני כמה ויש מטולמ"ט בחי' הוא מעלה ולמעלה
השיר בעלי כל וזהו שיר בבחי' והכל ושיעור קץ לאין
למעלה שמלמטה הללו השירים כל והנה כו', בשיר יוצאין
נמשך כלה ומבחי' כלה בחי' נקבה לשון בה' שירה נק'
ע"י פי' הכלה עם חתן משמח לגילוי מהעלם חתן שמחת
העליון שיר נמשך כלה בחי' בה' השירה בחי' שע"י הכלה,
שמו מבחי' הסוכ"ע ב"ה א"ס אור המשכת הוא דכר בחי'
וזהו בתורה, להתלבש דאורייתא ורננא התורה טעמי הגדול
שממנו סוכ"ע המשכת העליון שיר פי' השירים שיר
יוצאין השיר שבעלי דהיינו שלמטה השירים מקבלים
עם שיר דו"נ, יחו"ד ענין והוא כו' כלה בחי' כו' בשיר

מיכאל במרומיו שלום עושה כענין לשלמה, אשר השירים,
להיות כך כו' הפכים ב' אש של שר וגבריאל מים של שר
ומלמעלה למעלה ממטה הפכים שני והתכללות התחברות
מים וכטפה כו' ערוך ואין ומובדל קדוש ית' הוא כי למטה

והעול כו' להיותאוקיינוס וכדי נפרד, יש בחי' הם מות
מוכרח כו' ממש ערוך שאין זו בטפה אא"ס התחברות
כו' הטפה בהמשכת שיתענג עליון עונג המשכת להיות
התקשרות השלום נעשה שמזה השיר ענין הוא זה ועונג
שלו שהשלום מלך בחולם ושלמה כו' במקבל המשפיע
לשון על מורה בה' שלמה וגם דכר טפת המשכת היא
שבהתחברות למעלה שמלמטה ההעלאה בחי' היא נקבה
והגורם להשירים, שיר ונמשך עליון יחוד נעשה שניהם
גילוי נשיקין ענין כי פיהו, מנשיקות ישקני מ"ש הוא כ"ז
האהבה שמרוב יחידו לבנו האב כאהבת פנימית אהבה
יכולה אינה בוערה כאש אהבה רצוף תוכו אשר הגדולה
גדול צמצום בבחי' כ"א בגילוי הפועל אל מכח לצאת
הגדולה התשוקה כך פיו, ורוח הפה בהבל שמתצמצמת
אא"ס והתלבשות התגלות להיות הזה העליון והענג הזאת
וקפיצה דילוג בבחי' היא שבתורה וההשפעה הטפה בבחי'
יושב גדול צמצום בבחי' כ"א השתלשלות בבחי' שלא
וזהו הגדול. שמו עד עדי ומפואר משובח כו' בתורה ועוסק
ישראל ע"י שיומם עמי שירה ובלילה חסדו ה' יצוה יומם
בחי' יום בכל עליון חסד ממשיכים בתורה העוסקים
ראשונות שעות שלש וכמארז"ל למטה מלמעלה השפעה
יושב שלישי' ודן יושב שניות בתורה ועוסק יושב הקב"ה
אבל בהשפעה, א"ס אור התלבשות ענין שהוא כו' וזן
למעלה ממטה המלאכים של שיר הוא עמי שירה בלילה
כו' חסדו ה' יצוה יומם ביום ישראל המשכות אחר שהוא
כי דו"נ יחוד ענין הוא בחולם קרי שירה כתיב ושירה
ולכן דכר בחי' בחולם שירה אבל נוק' בחי' הוא בה' שירה
בחי' ה"א בתוספת פיו ולא פיהו מנשיקות ישקני כתיב
המשכת דרגא חות הא' חתן בחי' הוא כ"ז והנה דו"נ, יחוד
כו' ידיעא בחכמה ולא חכים ח"ע בתורה להתלבש אא"ס
היינו הקב"ה ית' לו חז"ל שכינו מה ג"כ יובן ובזה
קודם כמו העולמות מכל ומובדל קדוש הוא שבאמת
ואעפ"כ ית', מהו"ע לגבי עשי' בחי' היא וחכמ' שנבה"ע
ומשפיל שיושב בתורה ועוסק יושב ענין דהיינו הוא ברוך
קומתו שמשפיל היושב כאדם בתורה מתלבש להיות עצמו
הוא ברוך פי' היא זו וירידה כנ"ל דרגא חות חתן לכך ונק'
כשכבר הוא הב' חתן ובחי' כנודע: והמשכה ברכה לשון
למטה גם נמשך שיהא בתורה א"ס אור ונתלבש נמשך
גילוי להיות בישראל שם ותורה ביעקב עדות ויקם בבי"ע
עונג למטה גם נמשך ויהא למעלה כמו למטה א"ס אור
במצותיו קדשנו אשר וזהו דבי"ע ומצות בתורה העליון
התורה כי ובתורה במצותיו נמשך העליון עונג הוא אשר
אלה נאמר במצות והנה המצות. וביאור פי' רק אינה
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שהאדם פי' בהם וחי האדם אותם יעשה אשר המצות
כתיב אתם אותם ועשיתם וכמ"ש מצות להיות אותם עושה
ממדריגת למעלה שהן חיות מהם שמקבל בהם וחי ואח"כ
סוכה אתרוג גשמיים מדברים הם המצות כל דהנה האדם,
ששרש קרבנו הבקר ומן הבהמה מן וקרבנות ציצית
כו' לבנ"י מלך מלוך לפני התוהו מבחי' היא הבהמה
שנפל אלא קדמך יתוש אפי' וכמארז"ל אדם מבחי' למעלה
בקדושה וליכלל להתברר יכול שהי' ומה בשבירה למטה
יכול הי' שלא ומה כו' וגבריאל מיכאל מלאכים נתהוו
נתהוו העשיה שבעולם עד מטה למטה נפל להתברר
וע"י השמש, תחת נעשה אשר וכל גשמיים וחיות בהמות
שמעלה חכמה בחי' דתיקון מ"ה משם ששרשו האדם
היא הבהמה תורת זאת הנה המזבח ע"ג קרבנו ומקריב
מבחי' למעלה התוהו שבעולם ושרשה למקורה העולה
כו', בהם וחי מהם חיות מקבל הוא שהאדם עד האדם
ותפילין גשמי מצמר הוא שציצית המצות בכל הוא ועד"ז
העושה הוא האדם הנה שלמטה עד"ז ג"כ הוא כו' מקלף
אבל א"ס אור המשכת בהם שיומשך מצוה להיות אותם
תרי"ג כי נעלה ומאד הגבה המצוה מעלת הנה למעלה
העמוד כמו עמודים תר"ך גי' דרבנן וז' דאוריי' מצות
והנה כו': צרתני וקדם אחור וז"ש ומטה מעלה שמחבר
בחי' ב' ע"י הוא דרגא חות להיות הנ"ל חתנים ב' המשכת
מס"נ בחי' הא' כלה מבחי' כי הכלה עם חתן משמח כלה
הגדול שמו א"ס אור המשכת אתעדל"ע גורם וכליון
הב' כלה ומבחי' כו' מאין והחכמה ח"ע בתורה להתלבש
ח"ע נמשך כנ"ל כו' שאוהב מי יש בחי' כו' נפשי כלתה
באחד המס"נ אחר ולכן דבי"ע, ומצות בתורה גם להתלבש
כו' בם ודברת כו' הדברים והיו כתי' נפשך בכל ואהבת
מי כו' אנכי אשר הדברים והיו הנ"ל המשכות ב' שהם
מי אנכי שהוא א"ס בחי' המשכת היינו כו' מצוך שאנכי
חתן בחי' וזהו ח"ע בתורה שיתלבש מצוך להיות שאנכי
דהיינו הב' חתן בחי' הוא בם ודברת ואח"כ כנ"ל הא'
המדברת המשנה אני וכענין למטה גם הגילוי שיומשך

שהאדם שהדברים בפיך שמתי אשר ודברי וכמ"ש בפיך
שם אשר ית' דבורו כביכול ממש הוא למט' בד"ת מדבר
בם ודברת וזהו האדם בדיבור למטה ונתלבש שנמשך בפיו
שמוליך היינו תחתינו עמים ידבר כמו והמשכה הנהגה ל'
להאיר התורה שהיא בח"ע המלובש אא"ס בחי' וממשיך

די ע"י ושונהלמטה יושב הקב"ה רז"ל וכמ"ש בד"ת בורו
שהם העלאות בחי' ב' ע"י נעשים אלו המשכות וב' כנגדו,
נפשך בכל ואהבת ובחי' באחד מס"נ דהיינו כלה בחי' ב'
אחותי לבבתיני ע"פ במ"א נת' זה (וכעין כו', מאדך ובכל
בחי' להיות אותו עושה שהיא לכנ"י אומר שהקב"ה כלה
חיים רוח הא' המשכות ב' ממנו נמשך עד"מ והלב לב
החיים ורוח השמאלי שבחלל דם והב' הימני מחלל
והיינו הנ"ל המשכות ב' ה"ע למעלה ועד"מ בדם מתלבש
וזהו ועיי"ש), ודו"ק הנ"ל העלאות ב' כלה אחותי ע"י
הם איתן פי' אשירה עולם ה' חסדי כו' לאיתן משכיל
תורתם שע"י כנודע) תנאים אותיות איתנים (כי תנאים
ח"ע משכיל בחי' התורה בלימוד ממשיכים הם ועבודתם
עולם ה' חסדי וזהו חסד בבחי' לעולם נמשך להיות
נתאוה ותענוג שיר בחי' ע"י לעולם שנמשך אשירה
הנפש כלות ע"י והיינו בתחתונים דירה לו להיות הקב"ה
למעלה שמלמטה השיר בחי' שהוא שמלמטה ומס"נ
יחוד השירים שיר למטה שמלמעלה השיר נמשך שעי"ז
מקודם כי מחופתן חתנים מצהלות והנה כו' וכלה חתן
בח"ע שמו התלבשות שהוא חתן בחי' ויתגלה שיומשך
סוכ"ע בחי' הוא ומקיף חופה בחי' המשכת מקודם צ"ל
סובב בחי' אפי' לומר שייך אין ועצמותו מהותו על כי
שהוא לומר שייך הזיו בבחי' רק כלל עלמין בגדר שאינו
מקודם צ"ל גילוי איזה שיומשך שכדי והיינו סוכ"ע בחי'
בבחי' הארה ונחית מתגלה ואח"כ וסובב חופה בחי'
מחופתן חתנים מצהלות קול וזהו בח"ע התלבשות פנימי'
ודברי וז"ש כו' הגילוי אח"כ נמשך המקיף שמבחי' דוקא
ובצל כנ"ל התורה ע"י המשכה בחי' היא בפיך שמתי אשר

כנ"ל: המקיף בחי' הוא כסיתיך ידי
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ÁÎ‰Âממכ"ע בבחי' זו אמונה בבחי' להיות לנש"י שיש
והענין מאמינים, בני מאמינים להיותם וסוכ"ע,
הם שניהם כי אם ודבור מח' בענין רואי' אנו דהנה הוא
שענין במ"א מזה וכמשנ"ת דבר איזהו המלבישי' אותיות
רכב בד"ה ע' זולתו, לגבי כדיבור הוא עצמו לגבי המח'
מח' בין גדול הפרש רואי' אנו הרי ומ"מ (ך"ח), אלקי'

שכל בו להלביש לבוש היותו עם שהדבור והוא לדבור,
יכול ברצונו כי ונמצא כלל, מדבר אינו כשרוצה מ"מ
משא"כ לדבר, ועת לחשות עת וכמ"ש מלדבר, למנוע
מלחשוב, המח' תשבות לא ולילה יום תמיד, היא המח'
שלו האין בחי' הוא ממקורו תמיד נובע השכל שהרי
בבחי' שכלו שבמקור המבריק ברק בחי' מתלבש ותמיד
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קמט    

שהאדם פי' בהם וחי האדם אותם יעשה אשר המצות
כתיב אתם אותם ועשיתם וכמ"ש מצות להיות אותם עושה
ממדריגת למעלה שהן חיות מהם שמקבל בהם וחי ואח"כ
סוכה אתרוג גשמיים מדברים הם המצות כל דהנה האדם,
ששרש קרבנו הבקר ומן הבהמה מן וקרבנות ציצית
כו' לבנ"י מלך מלוך לפני התוהו מבחי' היא הבהמה
שנפל אלא קדמך יתוש אפי' וכמארז"ל אדם מבחי' למעלה
בקדושה וליכלל להתברר יכול שהי' ומה בשבירה למטה
יכול הי' שלא ומה כו' וגבריאל מיכאל מלאכים נתהוו
נתהוו העשיה שבעולם עד מטה למטה נפל להתברר
וע"י השמש, תחת נעשה אשר וכל גשמיים וחיות בהמות
שמעלה חכמה בחי' דתיקון מ"ה משם ששרשו האדם
היא הבהמה תורת זאת הנה המזבח ע"ג קרבנו ומקריב
מבחי' למעלה התוהו שבעולם ושרשה למקורה העולה
כו', בהם וחי מהם חיות מקבל הוא שהאדם עד האדם
ותפילין גשמי מצמר הוא שציצית המצות בכל הוא ועד"ז
העושה הוא האדם הנה שלמטה עד"ז ג"כ הוא כו' מקלף
אבל א"ס אור המשכת בהם שיומשך מצוה להיות אותם
תרי"ג כי נעלה ומאד הגבה המצוה מעלת הנה למעלה
העמוד כמו עמודים תר"ך גי' דרבנן וז' דאוריי' מצות
והנה כו': צרתני וקדם אחור וז"ש ומטה מעלה שמחבר
בחי' ב' ע"י הוא דרגא חות להיות הנ"ל חתנים ב' המשכת
מס"נ בחי' הא' כלה מבחי' כי הכלה עם חתן משמח כלה
הגדול שמו א"ס אור המשכת אתעדל"ע גורם וכליון
הב' כלה ומבחי' כו' מאין והחכמה ח"ע בתורה להתלבש
ח"ע נמשך כנ"ל כו' שאוהב מי יש בחי' כו' נפשי כלתה
באחד המס"נ אחר ולכן דבי"ע, ומצות בתורה גם להתלבש
כו' בם ודברת כו' הדברים והיו כתי' נפשך בכל ואהבת
מי כו' אנכי אשר הדברים והיו הנ"ל המשכות ב' שהם
מי אנכי שהוא א"ס בחי' המשכת היינו כו' מצוך שאנכי
חתן בחי' וזהו ח"ע בתורה שיתלבש מצוך להיות שאנכי
דהיינו הב' חתן בחי' הוא בם ודברת ואח"כ כנ"ל הא'
המדברת המשנה אני וכענין למטה גם הגילוי שיומשך

שהאדם שהדברים בפיך שמתי אשר ודברי וכמ"ש בפיך
שם אשר ית' דבורו כביכול ממש הוא למט' בד"ת מדבר
בם ודברת וזהו האדם בדיבור למטה ונתלבש שנמשך בפיו
שמוליך היינו תחתינו עמים ידבר כמו והמשכה הנהגה ל'
להאיר התורה שהיא בח"ע המלובש אא"ס בחי' וממשיך

די ע"י ושונהלמטה יושב הקב"ה רז"ל וכמ"ש בד"ת בורו
שהם העלאות בחי' ב' ע"י נעשים אלו המשכות וב' כנגדו,
נפשך בכל ואהבת ובחי' באחד מס"נ דהיינו כלה בחי' ב'
אחותי לבבתיני ע"פ במ"א נת' זה (וכעין כו', מאדך ובכל
בחי' להיות אותו עושה שהיא לכנ"י אומר שהקב"ה כלה
חיים רוח הא' המשכות ב' ממנו נמשך עד"מ והלב לב
החיים ורוח השמאלי שבחלל דם והב' הימני מחלל
והיינו הנ"ל המשכות ב' ה"ע למעלה ועד"מ בדם מתלבש
וזהו ועיי"ש), ודו"ק הנ"ל העלאות ב' כלה אחותי ע"י
הם איתן פי' אשירה עולם ה' חסדי כו' לאיתן משכיל
תורתם שע"י כנודע) תנאים אותיות איתנים (כי תנאים
ח"ע משכיל בחי' התורה בלימוד ממשיכים הם ועבודתם
עולם ה' חסדי וזהו חסד בבחי' לעולם נמשך להיות
נתאוה ותענוג שיר בחי' ע"י לעולם שנמשך אשירה
הנפש כלות ע"י והיינו בתחתונים דירה לו להיות הקב"ה
למעלה שמלמטה השיר בחי' שהוא שמלמטה ומס"נ
יחוד השירים שיר למטה שמלמעלה השיר נמשך שעי"ז
מקודם כי מחופתן חתנים מצהלות והנה כו' וכלה חתן
בח"ע שמו התלבשות שהוא חתן בחי' ויתגלה שיומשך
סוכ"ע בחי' הוא ומקיף חופה בחי' המשכת מקודם צ"ל
סובב בחי' אפי' לומר שייך אין ועצמותו מהותו על כי
שהוא לומר שייך הזיו בבחי' רק כלל עלמין בגדר שאינו
מקודם צ"ל גילוי איזה שיומשך שכדי והיינו סוכ"ע בחי'
בבחי' הארה ונחית מתגלה ואח"כ וסובב חופה בחי'
מחופתן חתנים מצהלות קול וזהו בח"ע התלבשות פנימי'
ודברי וז"ש כו' הגילוי אח"כ נמשך המקיף שמבחי' דוקא
ובצל כנ"ל התורה ע"י המשכה בחי' היא בפיך שמתי אשר

כנ"ל: המקיף בחי' הוא כסיתיך ידי
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ÁÎ‰Âממכ"ע בבחי' זו אמונה בבחי' להיות לנש"י שיש
והענין מאמינים, בני מאמינים להיותם וסוכ"ע,
הם שניהם כי אם ודבור מח' בענין רואי' אנו דהנה הוא
שענין במ"א מזה וכמשנ"ת דבר איזהו המלבישי' אותיות
רכב בד"ה ע' זולתו, לגבי כדיבור הוא עצמו לגבי המח'
מח' בין גדול הפרש רואי' אנו הרי ומ"מ (ך"ח), אלקי'

שכל בו להלביש לבוש היותו עם שהדבור והוא לדבור,
יכול ברצונו כי ונמצא כלל, מדבר אינו כשרוצה מ"מ
משא"כ לדבר, ועת לחשות עת וכמ"ש מלדבר, למנוע
מלחשוב, המח' תשבות לא ולילה יום תמיד, היא המח'
שלו האין בחי' הוא ממקורו תמיד נובע השכל שהרי
בבחי' שכלו שבמקור המבריק ברק בחי' מתלבש ותמיד
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קנ   

אינו שזה שיבין או אצלו מובן שיהי' עד המח' אותיות
כלל, יחשוב לבלי המח' כח לעצור א"א עכ"פ והרי מובן,
כי וגם תמיד, להיותה המח' על הוא הציווי עיקר ולכן
פועלת היא לכן הדבור מן יותר ורוחני' דקה להיותה
מן קשין עבירה הרהורי שארז"ל וזהו יותר, פעולתה
יכול המחשבה שע"י וכשם הנ"ל, מטעמי' והיינו העבירה,
כו'. נפשו מעלה ונכונה טובה מח' ע"י כן נפשו להוריד
כתי' והנה כו'. תמיד היא המח' שבחי' למעלה יובן ועד"ז
המח' הנה באדם שלמטה מחשבותיכם מחשבותי לא כי

עלל הדבור יתרון הוא שבזה בזולתו, מאומה תפעול א
הדבר ויעשה זולתו יבין הדבור שע"י שבאדם, המח'
היום כל יחשוב אם אפי' המח' משא"כ לעשות, שמצוה
למעלה אבל כלל. הדבר יעשה ולא זולתו יבין לא כולו
ברצונו כשעלה שתיכף מחשבותיכם מחשבותי שלא נא'
דוקא המח' מן הוא ההתהוות ועיקר נתהוה, להתהוות
שנפרטו ומה העולמות, כל נבראו א' שבמח' בזהר וכמ"ש
מבחי' היו שאם מפני זהו בדבור פרטיים מאמרות בעשרה
היו כ"א ודבר ליש הנבראי' מציאות הי' לא לבד המח'
רצונו ועיקר דאתכסי', עלמא וע"ד תמיד הביטול בבחי'
מציאת בלתי שא"א בתחתונים דירה שיהי' בכדי הי'
באמת אבל בדבור, לפרוט צריך הי' לזה תחלה התחתוני'
מבחי' שנשארו מה וגם המח', מבחי' הוא התהוותם עיקר
עלמא על דאתכסי' עלמא וכערך יותר, בעילוי הם המח'
סוכ"ע בבחי' מאמיני' הם שנש"י מה יובן ועפ"ז דאתגלי'.
בענין ונת"ל במח', עלו נש"י כי ידוע בהיות וממכ"ע,
מאמיני' בני ה"ה במח' כשעלו ולכן תמיד, שנובעת המח'

ובכל עת בכל תמיד מאין יש בחידוש מאמינים הם ולכן
מעשה תמיד יום בכל מחדש ובטובו כמאמר רגע
העולם כל חוזר הי' א' רגע על נפסק הי' ואם בראשית,
בני מאמיני' נש"י נק' זה מפני אשר ואפס, לאין ומלואו

כו'. מאמינים
הנה וממכ"ע סוכ"ע בבחי' שהוא נש"י אמונת הנה

ענין כי לעולמות, ששייך מה בבחי' הוא כ"ז
הגוף כל את ממלא הנשמה מה כמארז"ל שהוא ממכ"ע
כענין שזהו לעיל נת' העולם כל את ממלא הקב"ה כך
ודאי זהו א"כ גדול גוף הוא שהעולם לגוף הנשמה חיות
שייך ג"כ הוא סוכ"ע בחי' אפי' כ"א לעולמות, שייך
את שמקיפי' השמים כמשל הוא סוכ"ע שענין לעולמות,
גם עכ"ז השמים, נגד חרדל כגרגיר היא והארץ הארץ,
הארץ ועל ידוע, ומספר שיעור בבחי' מוגבלים הם השמים
כגרגיר היא ומ"מ פרסא, אלפי שית דארעא סומכי ארז"ל
עצמו מזה אך כנ"ל, צד מכל המקיפה השמים נגד חרדל
במספר שהוא רק מוגבלי' המה השמים גם אשר מובן
שגם וממכ"ע סוכ"ע בענין יובן ועד"ז כו'. גדול היותר
שזהו היות דעם לעלמין, ששייך מה ג"כ הוא סוכ"ע בחי'
ה"ה מ"מ בפנימי' מתלבש ואינו מקיף בבחי' שהוא מה
לעולם קצת ששייך לומר שבהכרח העולם את מקיף
חיות ג"כ נותן המקיף כי ונודע מקיף, הוא למה דאל"כ

מ מזה וגם האו"פ, שייךכמו שהמקיף לומר שבהכרח ובן
ערוך אין שבעצם הגם הניקף, דבר ערך לפי והוא להניקף
רק הוא נש"י אמונת כי ונמצא במ"א, מזה כמ"ש כו'

העולמות. התהוות לצורך השייך אוא"ס בבחי'
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מדריגתו לפי בעצמו לידע האדם צריך האמת לפי
שאין (ומובן מעצמו יתבע ומה ירצה במה בעבודה
דבקיום במ"א וכמ"ש וע"ט דסו"מ עקריים בענינים הכוונה
רק כלל, והפרש חילוק שום בלי ישראל כל שוים המצות
ג"כ (שזהו בעבודה שמתחיל מי כל דהנה היא, הכוונה
ירידתו שתכלית פ"ו וכמשנת"ל כאו"א על חובה באמת
עצמו על להחמיר צריך כו') ה' את לעבוד הוא בעולם
בזה (ונכלל וע"ט בעניני והן סו"מ בעניני הן עצמו ולקדש
בכמה (ור"ל וסייגים בגדרים סופרים מדקדוקי ענינים כמה
נפש לכל ג"כ השוים דברים הרבה בזה יש כי כו' ענינים
ובזה אלקים, לעובדי השייכים דברים בהם ויש מישראל,

ע"ד חילוקי' יש אלקי', לעובדי השייכים בהדברים היינו
אבות ופרקי שבאגדות מוסר ודרכי כו') נשערה וסביביו
והתיקון הזכוך עיקר הוא בזה כי להיות כו') מצות והידורי
ד"ה בלקו"ת המבואר מהטעם וגם העבודה, תכלית שזהו
מה לידע האדם צריך אלו ובענינים נדרה. את אבי' ושמע
דארף אלץ ניט הכל, מעצמו שיתבע ולא מעצמו) יתבע
לו איכפת לא דבר שום כאשר מאד שגרוע כשם ארין,
אז דבר באיזה וחביבות יוקר שום לו שאין הוא (בוע"ט
אנשים כמצות רק ועושה זאך די מאנען און ארין זאל עס
שאינו ומכ"ש בהדבר חיות שום בלי בקרירות מלומדה
ולדייק לעיין לו איכפת שלא הוא ובסו"מ בה, מהדר
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רק עד"מ הכשרות בתכלית באמת הוא אם דבר באיזה
ארט עס און זאך די אן ניט איהם רירט עס הסתם על סומך
ומכ"ש הדבר אמיתית דעם נאכזוכען זאל ער ניט איהם

צריך שהעובד כנ"ל ענינים באיזה עצמו על מחמיר שאינו
איכפת דבר כל כאשר טוב לא כמו"כ כו'), ע"ע להחמיר

שית'. וכמו ארט) אלץ (אז לו
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ד              ד
        ד 

להתלּבׁש למּטה יֹורדת ׁשהּנׁשמה זֹו ּדירידה ידּוע »¿»ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּדעל והינּו עלּיה, צר היא זֹו ירידה הּנה ּגׁשמי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹּבגּוף
הּבהמית ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה יֹורדת ׁשהּנׁשמה זה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָידי
את ּומקּים ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב ועבֹודה ּבּתֹורה ועֹוסק ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּדוקא,
ואינֹו ׁשמים, מלכּות על ּבקּבלת טהֹורה, ּבאמּונה ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהּמצות
ּבדעּתֹו חזק עֹומד אּלא ּומעּכב, מֹונע מּׁשּום ּכלל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמתּפעל
עלּית נעׂשה זה ידי על הּנה הּמצות, את ּולקּים ּתֹורה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹללמד
ּומּצבּה מעמדּה ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר עליֹונה ּבמדרגה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּנׁשמה
אמרּו ּדהּנה ּבּגּוף, להתלּבׁש ירידתּה קדם הּנׁשמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשל
רׁשע", ּתהי ואל צּדיק ּתהי אֹותֹו "מׁשּביעים ז"ל ְְְְִִִִִֵַַַַַָָרּבֹותינּו
הׁשּבעה וענין ּדפרּוׁש וידּוע חּיב, הּוא ורׁשע זּכאי הּוא ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָּדצּדיק

ׂשבע מּלׁשֹון אּלא הּׁשבּועה ׁשהּוא ּכפׁשּוטֹו אינֹו ,(זאט)זֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

הרי ּבּגּוף, להתלּבׁש למּטה הּנׁשמה ירידת ּדבעת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָוהינּו
הּגּוף, חמרּיּות על להתּגּבר ׁשּיכֹולה זה על ּכחֹות לּה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹנֹותנים
וההסּתרים. ההעלמֹות את לנּצח הּבהמית, הּנפׁש את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַֹלכּבׁש

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, הענין עּמּודּובאּור ל (קּדּוׁשין ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

עליוב) מתּגּבר אדם ׁשל יצרֹו לקיׁש, ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ"אמר
ּומבּקׁש לּצּדיק רׁשע צֹופה ׁשּנאמר המיתֹו, ּומבּקׁש יֹום ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבכל
לֹו, יכֹול אין עֹוזרֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואלמלא ְְְֲִִֵֵַַָָָָלהמיתֹו,
הּוא הּבהמית הּנפׁש ּדהּנה ּבידֹו", יעזבּנּו לא אלקים ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּנאמר

והחמרּיים, הּגׁשמּיים הענינים אחרי נמׁש ּורגילּותֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָּבטבעֹו
ענינּה ּכל הרי ׁשהּבהמה ּדכׁשם "ּבהמה", ּבׁשם נקרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָולכן
כן ּכמֹו הּנה והּגּוף, החמר עניני ּוׁשאר ּוׁשתּיה ּבאכילה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּוא
הענינים אל רק נמׁש הּוא הרי ׁשּבאדם הּבהמית ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּנפׁש

הּטבעּיים,הּגּו ענינים ּבׁשארי וכן ּובמׁשּתה ּבמאכל פנים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּוכמֹו וכבֹוד, ּבתאוה ּגׁשמי טּוב ּכל לחמד עיניו אחרי ְְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָָָֹּדהֹול
הּבהמית ׁשהּנפׁש הב", הב בנֹות ׁשּתי "לעלּוקה ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּכתּוב
יראה אׁשר ּכל את וחֹומד ׁשּמתאּוה רחבה, נפׁש הּוא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּבטבעֹו
וחביב יקר ׁשהּוא עליו ּגבּה ורּוחֹו וחמרי, ּגׁשמי ּבטּוב ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹּבעיניו
אחרי ורֹודף אדם ּבני על ּומתנּׂשא ּבמאד, עצמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹּבעיני
אחרים, ּבׁשל ּגם רעה ועינֹו אֹותֹו, יכּבדּו אׁשר ורֹוצה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָהּכבֹוד,

מיּבעי ּבלבד,דּדלא עצמֹו ּבׁשביל רק הּוא לֹו יׁש אׁשר ּדכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
ותמיד לאחרים, ּׁשּיׁש מה ּגם וחֹומד ׁשּמקּנא זאת עֹוד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּנה
לבבֹו, וחמּדת ּתאות אחרי רֹודף הּוא הּלילה וכל הּיֹום ְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָּכל
להּׂשיג אי הּמה והׂשּכלֹותיו חכמתֹו וכל מּמׁש, ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּכבהמה
את מצּדיק הּוא ּדבר ּובכל לבבֹו, וחמּדת נפׁשֹו ּתאות ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָלמּלא
ּוכמֹו ׁשקר, ׁשל טענֹות אפּלּו והֹוכחֹות טענֹות ּבכּמה ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָעצמֹו
טבע רגילּות אחרי הּנמׁשכים אדם ּבני ּבכּמה ּבמּוחׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנראה
מחׁשבֹותם וכל מעינם ּכל הּנה לּצלן, רחמנא הּבהמית ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּנפׁש

ׁשֹונים. אפנים ּבכּמה עצמֹו, ּבאהבת רק ְְְֲֳִִַַַַַָָהּוא
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קני    

רק עד"מ הכשרות בתכלית באמת הוא אם דבר באיזה
ארט עס און זאך די אן ניט איהם רירט עס הסתם על סומך
ומכ"ש הדבר אמיתית דעם נאכזוכען זאל ער ניט איהם

צריך שהעובד כנ"ל ענינים באיזה עצמו על מחמיר שאינו
איכפת דבר כל כאשר טוב לא כמו"כ כו'), ע"ע להחמיר

שית'. וכמו ארט) אלץ (אז לו
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ד              ד
        ד 

להתלּבׁש למּטה יֹורדת ׁשהּנׁשמה זֹו ּדירידה ידּוע »¿»ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּדעל והינּו עלּיה, צר היא זֹו ירידה הּנה ּגׁשמי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹּבגּוף
הּבהמית ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה יֹורדת ׁשהּנׁשמה זה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָידי
את ּומקּים ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב ועבֹודה ּבּתֹורה ועֹוסק ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּדוקא,
ואינֹו ׁשמים, מלכּות על ּבקּבלת טהֹורה, ּבאמּונה ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהּמצות
ּבדעּתֹו חזק עֹומד אּלא ּומעּכב, מֹונע מּׁשּום ּכלל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמתּפעל
עלּית נעׂשה זה ידי על הּנה הּמצות, את ּולקּים ּתֹורה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹללמד
ּומּצבּה מעמדּה ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר עליֹונה ּבמדרגה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּנׁשמה
אמרּו ּדהּנה ּבּגּוף, להתלּבׁש ירידתּה קדם הּנׁשמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשל
רׁשע", ּתהי ואל צּדיק ּתהי אֹותֹו "מׁשּביעים ז"ל ְְְְִִִִִֵַַַַַָָרּבֹותינּו
הׁשּבעה וענין ּדפרּוׁש וידּוע חּיב, הּוא ורׁשע זּכאי הּוא ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָּדצּדיק

ׂשבע מּלׁשֹון אּלא הּׁשבּועה ׁשהּוא ּכפׁשּוטֹו אינֹו ,(זאט)זֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

הרי ּבּגּוף, להתלּבׁש למּטה הּנׁשמה ירידת ּדבעת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָוהינּו
הּגּוף, חמרּיּות על להתּגּבר ׁשּיכֹולה זה על ּכחֹות לּה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹנֹותנים
וההסּתרים. ההעלמֹות את לנּצח הּבהמית, הּנפׁש את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַֹלכּבׁש

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, הענין עּמּודּובאּור ל (קּדּוׁשין ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

עליוב) מתּגּבר אדם ׁשל יצרֹו לקיׁש, ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ"אמר
ּומבּקׁש לּצּדיק רׁשע צֹופה ׁשּנאמר המיתֹו, ּומבּקׁש יֹום ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבכל
לֹו, יכֹול אין עֹוזרֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואלמלא ְְְֲִִֵֵַַָָָָלהמיתֹו,
הּוא הּבהמית הּנפׁש ּדהּנה ּבידֹו", יעזבּנּו לא אלקים ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּנאמר

והחמרּיים, הּגׁשמּיים הענינים אחרי נמׁש ּורגילּותֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָּבטבעֹו
ענינּה ּכל הרי ׁשהּבהמה ּדכׁשם "ּבהמה", ּבׁשם נקרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָולכן
כן ּכמֹו הּנה והּגּוף, החמר עניני ּוׁשאר ּוׁשתּיה ּבאכילה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּוא
הענינים אל רק נמׁש הּוא הרי ׁשּבאדם הּבהמית ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּנפׁש

הּטבעּיים,הּגּו ענינים ּבׁשארי וכן ּובמׁשּתה ּבמאכל פנים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּוכמֹו וכבֹוד, ּבתאוה ּגׁשמי טּוב ּכל לחמד עיניו אחרי ְְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָָָֹּדהֹול
הּבהמית ׁשהּנפׁש הב", הב בנֹות ׁשּתי "לעלּוקה ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּכתּוב
יראה אׁשר ּכל את וחֹומד ׁשּמתאּוה רחבה, נפׁש הּוא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּבטבעֹו
וחביב יקר ׁשהּוא עליו ּגבּה ורּוחֹו וחמרי, ּגׁשמי ּבטּוב ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹּבעיניו
אחרי ורֹודף אדם ּבני על ּומתנּׂשא ּבמאד, עצמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹּבעיני
אחרים, ּבׁשל ּגם רעה ועינֹו אֹותֹו, יכּבדּו אׁשר ורֹוצה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָהּכבֹוד,

מיּבעי ּבלבד,דּדלא עצמֹו ּבׁשביל רק הּוא לֹו יׁש אׁשר ּדכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
ותמיד לאחרים, ּׁשּיׁש מה ּגם וחֹומד ׁשּמקּנא זאת עֹוד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּנה
לבבֹו, וחמּדת ּתאות אחרי רֹודף הּוא הּלילה וכל הּיֹום ְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָּכל
להּׂשיג אי הּמה והׂשּכלֹותיו חכמתֹו וכל מּמׁש, ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּכבהמה
את מצּדיק הּוא ּדבר ּובכל לבבֹו, וחמּדת נפׁשֹו ּתאות ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָלמּלא
ּוכמֹו ׁשקר, ׁשל טענֹות אפּלּו והֹוכחֹות טענֹות ּבכּמה ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָעצמֹו
טבע רגילּות אחרי הּנמׁשכים אדם ּבני ּבכּמה ּבמּוחׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנראה
מחׁשבֹותם וכל מעינם ּכל הּנה לּצלן, רחמנא הּבהמית ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּנפׁש

ׁשֹונים. אפנים ּבכּמה עצמֹו, ּבאהבת רק ְְְֲֳִִַַַַַָָהּוא

   

  

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

.ד.  

•
 

     
    

       
       
        

       
 

       
       

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



קנב   

     
         
        
       


      
       

 
     
      

   
     

     
     
      

   
      

      
        

 
      
       
          
       

     
        
        
        
     

     
         
      
       

        
         
       
      

      
       

     
      
        

       
       
         

  
       
        
        
         
        
        

        
        
        

     
       


       
       
        
       

      
    

      
     

   

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

זֿח.*) חוברות ב"התמים" נדפסו הראשוןֿהשלישי מאסר דבר על רשימות
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היה יכול לייב, הערש לר' הודות ואשר טשעריי, מהעיירה לשעבר עםֿהארץ קערפיל, יעקב
הפך הוא רחבה, יד בעל יהודי היותו עקב לכך בנוסף העיירה. של הלמדנים יהודיה בין כעת להיחשב

טשעריי. בעיירה ונכבד מקובל מאוד להיות

1

2

3

   

הלב. וטוב השם ירא קערפיל יעקב על מאוד שהשפיע דבר אירע פעם

יעקב הכיר אותו יצחק, גרשון בשם יהודי התגורר מטשריי, הרחק לא נמצא אשר הכפרים, באחד
רבות. שנים מזה קערפיל

לדוג כדי עשיר, פריץ של שבאחוזותיו והנהרות הדגים בריכות את בחכירה החזיק יצחק גרשון
התגורר. בו בכפר וחנות מרזח בית לו היו לכך נוסף דגים. בהם

לא אך בנים, רובם רבים, בילדים מטופל היה כן כמו גדול. עםֿהארץ היה יצחק, גרשון אותו
מופרך, בכלל היה זה הרי לבנות, בקשר הסמוכה. בעיירה למלמד שלחם לא וגם מלמד, עבורם החזיק

ללמוד? צריכות שבנות בכלל סבר מי

חתנים יצחק גרשון עבורן חיפש בנותיו עבור שידוכים לקישורי הזמן הגיע כאשר הרי זאת, למרות
שולחנו. על סמוכים שיהיו וכן הגונה נדוניה לחתנים הבטיח הוא למדנים,

באחוזותיו אשר הזקן, והפריץ קרה אך יצחק. גרשון של בעסקיו כשורה להתנהל יכול היה הכל
אכזר, היה הזקן שהפריץ ובעוד הבכור. בנו לידי באחוזותיו הטיפול את העביר והנהרות, הבריכות היו
עסקיו את להטיב אך לבנו הזקן מהפריץ הטיפול העברת אמור היה כך ואם מטבעו, לב טוב בנו היה

יצחק. גרשון של

שלא הגויים, את להסית החל והוא גדול, ישראל שונא חדש, כומר לכפר הגיע זמן באותו אך
בחנותו. יקנו ושלא יצחק גרשון של המרזח בבית יבקרו

מגע כל איתו שיהיה אסור ולכן, הנוצרית, באמונה מאמין "אינו לגויים הכומר הסביר "יהודי"
ומשא".

פרנסתו עיקר הייתה ולכן, בחנותו. והן המרזח בבית הן מהפסדים לסבול יצחק גרשון החל ואז
הדגים. מבריכות טבעי באופן להגיע צריכה

יצחק, גרשון כנגד הכומר של הסתותיו את הדגים גם שמעו כאילו פלאים, ירד הדגים יבול גם אך
הסכי ובבריכות.ולא בנהרות פיזר אותם יצחק גרשון של ברשתותיו להילכד מו

מביא אינו והבריכות מהנהרות הדגים ודיג קטן, ומהחנות המרזח מבית הפדיון שכאשר מובן,
כעת לעמוד יכול ואינו ממצלצלים, ריקים יצחק גרשון של כיסיו להיות מתחילים רווחים, מספיק

בזמנם. השכירות דמי בתשלומי

הוא נמצא שכעת לו לספר רק הוא צריך מילדותו. עוד הצעיר הפריץ את מכיר יצחק וגרשון היות
התשלומים. עם להמתין באמת מוכן והנ"ל במצוקה,

בחשבונות אחת פעם הזקן הפריץ הביט וכאשר לתפוח. יצחק גרשון של חובו ממשיך ובינתיים
את ומיד תיכף אליו והזמין חמה, הפריץ התמלא כסף, הרבה לו חייב יצחק שגרשון וראה ֵָאחוזותיו

אותו. מרגיעים אינם הצעיר בנו של הסבריו גם יצחק. גרשון

נותן מייד. חובך את "שלם יצחק גרשון את הזקן הפריץ מזהיר לגדול" ימשיך שהחוב אתן "לא
חובך"! את שתכסה מנת על מחודש יותר לא לך אני

לו הודיע חובו, את לסלק במה יצחק גרשון בידי היה לא ועדיין המדובר, החודש חלף כאשר
ומייד תיכף ישלם לא שאם - ונצחנות עקשנות לידי הדברים אצלו הגיעו כבר כעת אשר - הזקן הפריץ

חובו. יכוסה כך ידי ועל רכושו, כל את ויחרים לכלא, אשתו ואת אותו ישליך חובו את
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הלב. וטוב השם ירא קערפיל יעקב על מאוד שהשפיע דבר אירע פעם

יעקב הכיר אותו יצחק, גרשון בשם יהודי התגורר מטשריי, הרחק לא נמצא אשר הכפרים, באחד
רבות. שנים מזה קערפיל

לדוג כדי עשיר, פריץ של שבאחוזותיו והנהרות הדגים בריכות את בחכירה החזיק יצחק גרשון
התגורר. בו בכפר וחנות מרזח בית לו היו לכך נוסף דגים. בהם

לא אך בנים, רובם רבים, בילדים מטופל היה כן כמו גדול. עםֿהארץ היה יצחק, גרשון אותו
מופרך, בכלל היה זה הרי לבנות, בקשר הסמוכה. בעיירה למלמד שלחם לא וגם מלמד, עבורם החזיק

ללמוד? צריכות שבנות בכלל סבר מי

חתנים יצחק גרשון עבורן חיפש בנותיו עבור שידוכים לקישורי הזמן הגיע כאשר הרי זאת, למרות
שולחנו. על סמוכים שיהיו וכן הגונה נדוניה לחתנים הבטיח הוא למדנים,

באחוזותיו אשר הזקן, והפריץ קרה אך יצחק. גרשון של בעסקיו כשורה להתנהל יכול היה הכל
אכזר, היה הזקן שהפריץ ובעוד הבכור. בנו לידי באחוזותיו הטיפול את העביר והנהרות, הבריכות היו
עסקיו את להטיב אך לבנו הזקן מהפריץ הטיפול העברת אמור היה כך ואם מטבעו, לב טוב בנו היה

יצחק. גרשון של

שלא הגויים, את להסית החל והוא גדול, ישראל שונא חדש, כומר לכפר הגיע זמן באותו אך
בחנותו. יקנו ושלא יצחק גרשון של המרזח בבית יבקרו

מגע כל איתו שיהיה אסור ולכן, הנוצרית, באמונה מאמין "אינו לגויים הכומר הסביר "יהודי"
ומשא".

פרנסתו עיקר הייתה ולכן, בחנותו. והן המרזח בבית הן מהפסדים לסבול יצחק גרשון החל ואז
הדגים. מבריכות טבעי באופן להגיע צריכה

יצחק, גרשון כנגד הכומר של הסתותיו את הדגים גם שמעו כאילו פלאים, ירד הדגים יבול גם אך
הסכי ובבריכות.ולא בנהרות פיזר אותם יצחק גרשון של ברשתותיו להילכד מו

מביא אינו והבריכות מהנהרות הדגים ודיג קטן, ומהחנות המרזח מבית הפדיון שכאשר מובן,
כעת לעמוד יכול ואינו ממצלצלים, ריקים יצחק גרשון של כיסיו להיות מתחילים רווחים, מספיק

בזמנם. השכירות דמי בתשלומי

הוא נמצא שכעת לו לספר רק הוא צריך מילדותו. עוד הצעיר הפריץ את מכיר יצחק וגרשון היות
התשלומים. עם להמתין באמת מוכן והנ"ל במצוקה,

בחשבונות אחת פעם הזקן הפריץ הביט וכאשר לתפוח. יצחק גרשון של חובו ממשיך ובינתיים
את ומיד תיכף אליו והזמין חמה, הפריץ התמלא כסף, הרבה לו חייב יצחק שגרשון וראה ֵָאחוזותיו

אותו. מרגיעים אינם הצעיר בנו של הסבריו גם יצחק. גרשון

נותן מייד. חובך את "שלם יצחק גרשון את הזקן הפריץ מזהיר לגדול" ימשיך שהחוב אתן "לא
חובך"! את שתכסה מנת על מחודש יותר לא לך אני

לו הודיע חובו, את לסלק במה יצחק גרשון בידי היה לא ועדיין המדובר, החודש חלף כאשר
ומייד תיכף ישלם לא שאם - ונצחנות עקשנות לידי הדברים אצלו הגיעו כבר כעת אשר - הזקן הפריץ

חובו. יכוסה כך ידי ועל רכושו, כל את ויחרים לכלא, אשתו ואת אותו ישליך חובו את
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הייתה לא יצחק לגרשון בדרכים, נראה לא ואיש בחוץ, שרר עז כפור חורף, של בעיצומו זה היה
כסף. ללוות יצחק גרשון יוכל שאצלו אדם באופק נראה לא וגם הכנסה, כל

מצמררת: עצה לפריץ ויעץ היהודים, צורר הכומר התערב בינתיים

כאשר ואשתו, - יצחק גרשון - החוכר את "לכלוא הזקן לפריץ הכומר אומר אתה" צריך מה "לשם
היהודי ינוח לא ואז כמשכון. יצחק גרשון מילדי אחד את לקחת יותר טוב מאומה. לך יכנס לא מזה
לגייס היהודי יצליח לא אם זאת, לעומת ילדו. את בו לפדות מנת על הכסף את שישיג עד ישקוט ולא

לשמד". ברשותו שנמצא הילד את לקחת הפריץ יוכל הכסף, את

דוד ילדו זה היה כמשכון, הפריץ ייקח אותו יצחק, גרשון של מילדיו אחד על הצביע אף הכומר
השניםֿעשר. בן

הוא כאשר אליו, עשר השנים בן דוד את לקח והוא הפריץ, בעיני חן מצאה הכומר של עצתו
החי". "המשכון בנו את לפדות יצחק גרשון החוכר יוכל אז עד אשר מסוים תאריך קובע

לפדיון כזה סכום משיגים היכן עצות: אובדת הייתה המשפחה יללה, פרצה יצחק גרשון של בביתו
בנם?

לכפר מגיע היה לעת מעת אשר קערפיל נראהיעקב לא יצחק, גרשון אצל מתארח היה ותמיד
ברציפות. שבועות כמה כבר - העצום הקור עקב - חורף אותו

של לחצרו הגיעו כאשר ואשתו. יצחק לגרשון לקרוא הפריץ שלח האולטימטום, פג בטרם שבוע
חובם. עבור הכסף את הביאו לא שהם כך על בזלזול הפריץ קיבלם הפריץ,

אלי שניכם את אקח אלי, יגיע לא והכסף הזמן יחלוף "שכאשר הפריץ צרח בכם" אני "מתרה
ואילו החוב, על שצמחה הריבית עבור שלי יהיה הוא לתמיד. שלי כולו יהיה ילדכם דוד לעבדים.

הקרן". את עבודתכם ידי על תחזירו שניכם אתם

כבר החל אף האמת ולמען דתו, על בנם דוד את להעביר החלטתו על להם, הודיע אף הפריץ
הנדהמים. בהורים התגרה - הכומר של ברשותו כבר נמצא הילד לכך, בהכנות

ילדם. את מהם יקח שלא תחנונים לבקש החלו הם בבכי. פרצו והאם האב

אף לך "אשלם יצחק גרשון ביקש לך" חייב שאני הכסף את לך להשיב מנת על עולמות "אהפוך
הכומר". מידי בננו דוד את שתוציא העיקר החוב, על צמחה אשר הריבית את

דבריהם. את לשמוע אבה לא הפריץ אך

בנכם "אך קשות הפריץ איתם דיבר מעבדות" עצמכם לפדות עדיין אפשרות יש - שניכם - "לכם
יהודי". להישאר בכדי מדי טוב הוא לאמונתנו. לעבור חייב דוד

ובאשתו, היהודי בחוכר להצליף החל בהחלטתו, נחוש הוא כי ואשתו יצחק לגרשון להוכיח כדי
בם. נפשם עוד כל משם שהוציאום עד רב. דם זב ומשניהם רחמנות, ללא שבידו, השוט עם

שבנם העיקר חייהם את מקריבים היו הם להם. אכפת היה לא כבר שלהם לחייהם שקורה מה אך
מהשמד. יינצל דוד

אביו כמו שלא וקשוב, ידידותי היה אמנם הוא הצעיר. לפריץ במהרה והלך עצר, לא יצחק גרשון
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כך, על יעמוד הצעיר, הפריץ שהוא, העיקר, בתחנונים. להתחנן החל - יצחק גרשון - החוכר האכזר.
מהשמד. ילדו את ויציל

עצמו הוא מבוקשו. את למלא מנת על מאוד להשתדל יצחק, גרשון לחוכר הבטיח הצעיר הפריץ
אביו. אצל משהו לפעול יוכל האם מסופק היה

הכומר. של ברשותו היה כבר אשר דוד של שלומו ומה קורה מה לדעת רצה הוא מקרה בכל
ממנו. ידיעה כל הייתה לא כבר להורים

נחמה להם הייתה אחד מצד לילדם. בקשר להודיע מה הצעיר לפריץ כבר היה ימים מספר כעבור
כאבם. החריף שני, מצד אך ששמעו. ממה פורתא

הנוצרית. האמונה את בכוח דוד על לכפות הכומר ניסה בהתחלה שתיכף להם, מסר הצעיר הפריץ
לא ומלמד לחיידר, הלך לא פעם אף והוא היות ביהדות, מועטה היכרות הייתה שלדוד למרות - אך

לכומר. ציית ולא - נפש מסירות ממש חזקה, עקשנות הראה הוא - עבורו הוחזק

עליו שציווה דברים מיני לכל סירב ובכלל בתוקף. סירב דוד אך חזיר, לאכול עליו ציווה הכומר
הכהו שהכומר עד דוד, של ועקשנותו סרבנותו את הגביר זה כל אך הכומר. אותו הּכה ולכן ִָהכומר,

ממקומו. לזוז יכולת מבלי ורצוץ, חבול אונים, אין נפל שדוד עד יותר, חזקות מכות

זמני. באופן ממנו, הרפה לכן, דוד, על מאומה לפעול יכול שאינו להפנים כבר הספיק הכומר

גרשון החוכר את הצעיר הפריץ ניחם לאיתנו" ישוב שדוד עד מספר ימים להמתין יצטרך "הכומר
לעשות". שחשב כפי מהר כה לנצרות ולהעבירו דתו את להמיר יוכל לא "הוא יצחק

פורתא. כנחמה זו ידיעה החשיבו - ההורים של לבם כואב שהיה כמה עד

היה הוא לפריץ. חייב שהוא הכסף את לגייס איך במרץ עצה לטכס יצחק גרשון החל עכשיו רק
החוב, על שצמחה הריבית את והן החוב, קרן את הן לשלם שיוכל מנת על כסף מספיק לגייס חייב

ברשותו. דוד של להחזקתו עילה כל לפריץ תהיה שלא כדי
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תרפ"ב] מ"ח [תחלת

ב"ה

בניקאל' היושבים היקרים התלמידים אל

יחיו עליהם ד'

וברכה שלום

ליב ארי' מר תלמידינו ע"י הנכתב שופטים מד' מכתבם

בין בימי הגיעני וגם הילוכו, בדרך התאחר איידילנאנט, שי'

לכאו"א הם קדושים הללו עתים אשר בערך, לעשור כסא

מצא מבלי פנימית בעבודה שבלב, לעבודה ומוקדשי' מישראל

היום. עד הדבר נשאר ובכן רעהו, את איש דבר לדבר מקום

וחוזרים ולומדים ניקאל' בעיר שהתיישבו הדבר ונכון טוב

וחיינו, חייכם היא כי כוחכם בכל התורה על שקדו דא"ח.

נורא הקדשים קדש אור כי מרובה, בהצלחה תצליחו ובזה

הוד ע"י שמים רחמי בהתעוררות ועלינו עליכם חופף עילאה

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד רבינו אבינו נשיאינו כ"ק

בהיותו עלינו האצולה נפשו מסר אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

הקדשים קדש בהיכל העומד עתה גם ומה בגוף, יחד פה אתנו

תלמידיו מרעיתו צאן הקדש עם בעד רחמים ומבקש מתחנן

יחיו. עליהם ד' תלמידיו ותלמידי

עלינו שפכה אלקים נחלת כי דעו יחיו, יקרים תמימים

אם מאתנו, ואחד אחד כל ומזהיר. עולה מבהיק, זוהר אור
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קנו   

הוי', ברכו אשר משדה אבל השדה, עשבי אנחנו, קיר אזובי כי

ויתעלה ית' דברו עושי אנחנו כאשר ת"ל אנחנו, גבורים

אנחנו מוסרים וכאשר בתפלה, וההתעסקות תורתו בלימוד

הק' רבותינו אבותינו כ"ק המה הן הוי' לעבדי עצמינו

רוחינו נפשינו תאיר מאורם אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

משמרת משמרתו על חזק יעמוד מאתנו איש איש ונשמתינו,

בתורה לשקוד משמרתו על יעמוד דעת ובהדר נפש בעוז הקדש

המוח. את ולשעבד וחלאה, סיג מכל לנקותה הלב את לפאר

אלקי באור להאירה לפנינו פרוסה ושמלה כאדרת העולם

החלש זצוקללה"ה, הקדושים רבותינו הוד הנחילונו אשר

אדמות. עלי תעודתי וזאת אני, גבור יאמר

בעולמינו לנו אין לפניכם, אשר את דעו יקרים תמימים

לפניו. אשר את ידע מכם איש איש והעבודה, התורה אלא

בענקים הגדול האדם תלמיד[י] כולכם והתאחדו התרועעו

הוציאו לבבכם, סגור פתחו עליכם. נסך קדושתו מרוח אשר

את ועבדו והעבודה, התורה אל אהבתכם שלהבת להבת זיקי

אלקי אל לנו נתן חדשה שנה נפשכם. ובכל לבבכם בכל הוי'

וישועה אורה בשנת והאירו, התחזקו ולברכה, לטובה ישראל

וחיבת באהבה ובמצות בתורה עבודתינו ע"י לנו קרובה

הקדש.

ומאופן הטוב שלומכם מנועם בכ"ע להודיעיני ובבקשה

עמכם להיות בחיים חלקי זה כי ובגשמיות, ברוחניות חייכם

לבבינו כי המקום, ריחוק עם התחשב מבלי שם, שאתם בכ"מ

תדע. לא וריחוק היא, אחת

מו"ר. ובן כאו"נ ברו"ג ברכה היו
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מפרטת דברים", בשלושה "הסתכל המשנה דברי לאחר
אתה ולאן באת, מאין "דע - הדברים שלושת את המשנה

וחשבון". דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך,

לי?" למה "מניינא השאלה: צריך1נשאלת מה לשם ,
יש כי נאמר אם ואף הדברים? מספר את מראש להודיע
מפרטת עצמה המשנה הלוא - המספר בידיעת חשיבות
כי רואים והכל להסתכל צריך שבהם הדברים את ומונה

הם! שלשה

הוא: הביאורים אחד

ענין היא דברים" בשלושה "הסתכל המשנה אמירת
כלומר, שבהמשך. הפירוט בלי גם עצמו בפני העומד
לשלושה המשנה רומזת דברים" בשלושה "הסתכל באומרה
בא אתה "אין - בהם הסתכלות שעלֿידי יסודיים, דברים

עבירה". לידי

הדברים? שלושת הם מה

רז"ל במאמר להיות צריכה הראשונה "אני2ההתבוננות ,
רק רואים אנו ראשון בשלב קוני". את לשמש שנינבראתי

לנו אומרת ("קוני"). הקב"ה ב) ("אני"), האדם א) "דברים":
ומוכרחים אלה דברים בשני בהתבוננות די אין כי משנתנו

מציאותבשלושהל"הסתכל על בנוסף דהיינו, דברים".
העולם במציאות גם להתבונן עליו הקב"ה ומציאות האדם
את האדם יעבוד ועלֿידו שבו כדי הקב"ה עלֿידי נברא אשר

קוני"). את ("לשמש הקב"ה

הזה בעולם למטה, הנשמה וירידת העולם בריאת תכלית
"נתאוה - האלוקית הכוונה את להשלים היא התחתון,

בתחתונים"ה דירה יתברך לו להיות בעבודתו3קב"ה יהודי .
העולם חומריות את וגם הבהמית והנפש הגוף את מזכך

"דירה". לקב"ה עושה הוא זה ועלֿידי

ב" הסתכלות נחוצה כן מספיקשלושהעל לא דברים":
עליו לקב"ה; "דירה" ("אני") הגשמי גופו את עושה שהאדם

יתברך. לו "דירה" התחתון הזה מהעולם גם לעשות

לו דירה עשיית של העבודה - זו מטרה שלמען ומזה
למטהבתחתוניםיתברך הנשמה ירידת היתה כדאית -4,

שגם כך, כדי עד זו, שב"ירידה" המעלה גודל את אנו למדים
("דירה הקב"ה "עצמות" גילוי ידי על מתעלית עצמה הנשמה
של האפשרות את ממנה מונעת זו ו"עליה" יתברך"), לו

עבירה"! לידי בא אתה "אין - חטא עשיית

ב) כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

(כענין זו פיסקה לבאר - חסידות עלֿפי - נוספת דרך
עצמו): בפני

עלֿדרך שזהו בחסידות מבואר "עבירה" המושג בהסבר
הרי ה', רצון על עובר כשאדם לרשות. מרשות "העברה"
הקדושה ברשות לכן קודם שהיה מה את "מעביר" הוא
לרשות הקב"ה] - עולם" של "יחידו [=רשותֿהיחיד,
הוא הסטראֿאחרא שכן הרבים, [=רשות הסטראֿאחרא
"עבירה" של אפשרות למנוע כדי וריבוי]. פירוד של מקום
עוד שאין - השם" "אחדות בענין חדור להיות האדם על כזו,

מלבדו"). עוד ("אין הקב"ה של רשותו מלבד "רשות"

דברים": בשלושה "הסתכל - המשנה דברי תוכן אפוא זהו

דוקא היא האחדות ששלימות מקומות בכמה מבואר
שלוש. במספר

אין עוד שכל משום אחדות מבטא אינו אחד) (מספר יחיד
במבחן הועמדה טרם היחיד) (של אחדותו שנייה, מציאות

"אחדות". - עדיין לכנותה ואיֿאפשר

שאין בוודאי לזה, זה המנגדים דברים שני כשיש
לאחדות. זאת להחשיב

שונים דברים שני יש כאשר היא אמיתית אחדות
ושרויים לזה זה מסכימים שניהם ובכלֿזאת מזה זה ונפרדים
הוא הדברים שני בין והצירוף החיבור זה. עם זה באחדות

מציאות חדשה, נמצשלישיתמציאות המספר. דוקא כי א
ביותר. השלם באופן אחדות מבטא שלוש

המכחישים כתובים "שני בענין מוצאים אנו לכך בדומה
ביניהם". ויכריע השלישי הכתוב שיבוא עד - זה את זה
"כתוב ידי על נפעלת הכתובים שני בין ההסכמה כלומר,

ביניהם.שלישי המכריע "

"יום נאמר הראשון ביום העולם: בריאת לגבי גם כך
לא השני ביום בעולמו". "יחיד הקב"ה היה אז שכן אחד"
ביום דוקא המחלוקת. נבראה שבו לפי טוב" "כי נאמר
שולל שלוש המספר כי טוב", "כי פעמיים נאמר השלישי

אחדות. ופועל מחלוקת

דברים": בשלושה "הסתכל - משנתנו כוונת אפוא זאת
כי ומבינים רואים - הדברים שלושת בכל מתבוננים כאשר
להיפך, אלא ה', למציאות סותרת אינה העולם מציאות
"אין אזי, - יתברך) (מלבדו עוד" ש"אין נרגש מתחת" "בארץ

עבירה". לידי בא אתה

ה'תשמ"ט) (ספרֿהשיחות
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ב תמוז בו כותב שהתקרב קצת ללימוד החסידות ולדרכי החסידות וכו'. הנה 

כיון שגם הוא מדגיש קצת במילא מובן שמכיר שאין זה מספיק וע"פ מרז"ל יגעת ולא מצאת אל תאמין 

הנה בו הדבר תלוי להוסיף בהנ"ל כפי יכולתו שזהו כפי שדורשים ממנו והיינו בלימוד כפשוטו ללמוד תורת 

החסידות נוסף על לימודו בתורת הנגלה במסירה ונתינה ושקידה אמיתית אשר לימוד פנימיות התורה 

נשמתא דאורייתא מוסיפה חיות בלימוד הנגלה וקיום המצות.

בודאי   - ולשמחה  יהפך במהרה לששון   - ולהודעתו של הבר מצוה של אחיו... שי' בתשעה באב 

יתחיל אחיו בלימוד ספר התניא קדישא ותהי' זה הכנה והתחלה טובה לעבודת השם בדרך שיקוים בו 

קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו שעל זה מיוסד התניא וכלשון רבנו הזקן בשער הקדש.

נבג"מ  זצוקללה"ה  נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר  בודאי שומר שלשת השיעורים השוים לכל 

זי"ע והם בחומש תהלים ותניא הידועים ומשתדל שגם ידידיו ישמרום וזכות הרבים תלוי בו.

 בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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מפרטת דברים", בשלושה "הסתכל המשנה דברי לאחר
אתה ולאן באת, מאין "דע - הדברים שלושת את המשנה

וחשבון". דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך,

לי?" למה "מניינא השאלה: צריך1נשאלת מה לשם ,
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כי רואים והכל להסתכל צריך שבהם הדברים את ומונה

הם! שלשה

הוא: הביאורים אחד
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הדברים? שלושת הם מה
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ה'תשמ"ט) (ספרֿהשיחות
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dxigadקידקנח zia zekld ± m"anx

'i dkld 'b wxt
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çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦
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ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

קטורמב"ם - הלכות בית הבחירה dxigad zia zekld ± m"anx

'i dkld 'b wxt

ìL çøtäå íéìâøä :çôè øNò äðBîL äéä äøBðnä dábçôèå ,÷ìç íéçôè éðLe ,äL Ÿ©©§¨¨¨§¨¨¨¤©¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¥§¨¦¨¨§¤©
ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
:dúøeö àéä Bæå .çøôe øBzôk©§¤©§¦¨¨

ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
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את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
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כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
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חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
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יׂשראל ּכל והרי הּתֹורה, ּבתרּגּום צר היה מּדּוע לׁשאל, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּיׁש
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ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבאב, לתׁשעה ּגרמה זֹו ׁשאמירה ּבּספרים, ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹמבאר
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חלילה, ּוכלל, ּכלל חליׁשּות ׁשּום אין – לאֹור וחׁש לחׁש ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָֹֹאֹור

ליׂשראל. הקב"ה ּבאהבת     ְְְֲִֵַַָ
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הֹוראה ּכאן לנּו נֹותנת נצחית, ׁשהיא הּקדֹוׁשה, ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָהּתֹורה

מעלת וגדל עצם על הּבט ׁשּמּבלי לדעת, צרי ילד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹנצחית:

יֹותר! עֹוד ּגדֹולים להּׂשגים להּגיע לׁשאף וצרי יכֹול הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹהֹוריו,

להתעּלֹות האפׁשרּות ּתמיד קּיימת ּוקדּׁשה טֹוב עניני ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּכן,

– הֹוריו את ּגם מזּכים ׁשהּׂשגיו יֹודע הּילד וכאׁשר ויֹותר. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָיֹותר

עז. ּוביתר ׂשאת ּביתר מתאּמץ הּוא     ְְְְִֵֵֶֶֶֶַֹ
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 a ˙aa ‡‰ ‡‰ a   ‰‰(יא (ג, ƒ≈«¿∆∆«¿∆¬…ƒ¿««¿≈«
˜  ‰ (רשב"ם) «¿¬ƒ»∆»»

הּוא העּקר קטּנים ׁשּבחּנּו היא, הּבׁשן' מל 'עֹוג ׁשל ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּטתֹו

עם, ּברב זֹו ׁשּטה ּופרסם הפיץ והּוא ּברזל'. 'ערׂש הּגּוף, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבריאּות

הּגּוף ּבריאּות ׁשּגם היא, האמת א עּמֹון. ּבני רּבת - הּבירה ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּבעיר

לּמה הכי, ּבלאו ּכי ואמּונה, רּוחנּיּות על מבּססת להיֹות ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻחּייבת

ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ׁשּיפּגע, ּדבר מֹותרֹות, אחרי וירּדף הּבן יחטא ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלא

נס, ּבדר לא הּטבע, ּבדר היתה עֹוג ּומּפלת הּגּוף. ּבבריאּות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּגם

ּבקרסּליו ּבחרב והּכהּו קפץ רּבנּו מׁשה פרשתׁשהרי סוף (רש"י ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ונּצחֹוןחקת) - הּגּוף ּבריאּות ּגם :ל לֹומר טבעית. ּפעּלה ׁשהיא ,ְְְְְִִִִִֶַַַָָֻ

ׁשלמה אמּונה ידי על הּבאה הּנפׁש, ּבבריאּות ּתלּויה - ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּגׁשמי

ּבאלקים.     ֱִֶֹ
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את לכּבׁש עליו – הארץ' ּב'כיּבּוׁש לעסק חּייב יהּודי ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּכל

סּוגי ׁשני וקּיימים יׂשראל'. 'ארץ מּמּנּו ולעׂשֹות ּבעֹולם' ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ'חלקו

עליהם: להתּגּבר ׁשּיׁש ׂשכלית,˜„˜„מניעֹות מניעה על רֹומז ְְְֲִִֵֵֵֶֶַ»¿…ְְִִִֵַָ

על רֹומז ּוזרֹוע זֹו, מלחמה ללחם ּבכחֹו ׁשאין לאדם לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנדמה

לעסק ּכדי הּגׁשמּיים עניניו על לווּתר לֹו ּׁשּקׁשה ּגׁשמית, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמניעה

הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים והיּו זה. ‡Á˙ּבכּבּוׁש ‰kÓaברכה (רש"י ְְְְִִִֶַַָָֹ¿«»««
כ) ועםלג, עצמֹו ּבפני ה'ּזרֹוע' עם לעסק זמן אין ּכלֹומר: ,ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַֹ

סדר אין הּזה ׁשּבּזמן וכּידּוע, מסּדר. ּבסדר עצמֹו, ּבפני ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻה'ראש'

ּוׁשתי. חטף ואכל חטף להיֹות צרי אּלא הּברּורים, ְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבעבֹודת
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את לכּבׁש עליו – הארץ' ּב'כיּבּוׁש לעסק חּייב יהּודי ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּכל

סּוגי ׁשני וקּיימים יׂשראל'. 'ארץ מּמּנּו ולעׂשֹות ּבעֹולם' ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ'חלקו

עליהם: להתּגּבר ׁשּיׁש ׂשכלית,˜„˜„מניעֹות מניעה על רֹומז ְְְֲִִֵֵֵֶֶַ»¿…ְְִִִֵַָ

על רֹומז ּוזרֹוע זֹו, מלחמה ללחם ּבכחֹו ׁשאין לאדם לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנדמה

לעסק ּכדי הּגׁשמּיים עניניו על לווּתר לֹו ּׁשּקׁשה ּגׁשמית, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמניעה

הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים והיּו זה. ‡Á˙ּבכּבּוׁש ‰kÓaברכה (רש"י ְְְְִִִֶַַָָֹ¿«»««
כ) ועםלג, עצמֹו ּבפני ה'ּזרֹוע' עם לעסק זמן אין ּכלֹומר: ,ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַֹ

סדר אין הּזה ׁשּבּזמן וכּידּוע, מסּדר. ּבסדר עצמֹו, ּבפני ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻה'ראש'

ּוׁשתי. חטף ואכל חטף להיֹות צרי אּלא הּברּורים, ְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבעבֹודת
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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5:125:188:328:359:049:0710:2210:2520:4620:4221:2121:1620:2521:33קנדה מונטריאול )ק(

5:395:438:408:429:139:1510:2510:2720:0220:0020:3020:2719:4220:31קפריסין לרנקה )ק(

4:535:028:428:469:129:1610:3910:4322:1622:0823:0622:5721:5123:28רוסיה מוסקבה )ק(

5:335:398:568:599:289:3110:4710:5021:1921:1521:5521:5020:5721:54רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:355:419:009:039:319:3410:5110:5321:2721:2222:0321:5821:0522:15שוייץ ציריך )ק(

5:545:568:348:359:079:0810:1210:1318:5318:5219:1619:1518:3419:19תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת דברים־חזון בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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4:535:028:428:469:129:1610:3910:4322:1622:0823:0622:5721:5123:28רוסיה מוסקבה )ק(

5:335:398:568:599:289:3110:4710:5021:1921:1521:5521:5020:5721:54רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:355:419:009:039:319:3410:5110:5321:2721:2222:0321:5821:0522:15שוייץ ציריך )ק(

5:545:568:348:359:079:0810:1210:1318:5318:5219:1619:1518:3419:19תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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